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اتمام حجت مجلس با دولت 
بر سر کارت کاال  

ملی  تولید  از  حمایت  کمیسیون  رئیس  فوالدگر 
مجلس در گفتگو با جهان، با بیان اینکه تا هر میزان 
کند  پیدا  تأخیر  اعتباری خرید کاال  کارت  ارائه  که 
اهداف آن محقق نخواهد شد، گفت: اگر دولت به 
تأخیر خود در ارائه این کارت ادامه دهد مجلس با 
خواهد  نظر  اعمال  نظارتی  گزارش های  یا  و  تذکر 
کرد، چرا که امروز واحدهای تولیدی در رکود بازار با 

مشکالت متعددی روبه رو هستند. 

 قیمت مسکن حداکثر 5 تا 10
 درصد گران می شود 

ایسنا،  با  گفتگو  در  مسکن  کارشناس  نجفی 
پیش بینی کرد: تقاضا برای ارز در سال آینده منجر 
احتماال بخش مسکن  و  تورم می شود  افزایش  به 
در شرایط رکود با افزایش ناچیز 5 تا 10 درصدی 

قیمت همراه خواهد شد.

دالیل نوسان قیمت طال و دالر
  در چند روز اخیر 

اخیر  نوسانات  دلیل  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
قیمت طال را افزایش قیمت جهانی طال و نوسان 
سینوسی قیمت ارز دانست.کشتی آرای در گفتگو با 
ایسنا، اظهار کرد: دلیل اصلی افزایش قیمت سکه 
باالرفتن قیمت جهانی طال و پس از آن دالر بود.  

پرونده مسکن مهر تا پایان 
سال 95 بسته می شود 

ایسنا : مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: 
اجرای طرح مسکن مهر با برنامه ریزی صورت گرفته تا 

پایان سال 95 به اتمام خواهد رسید.

فقط آمار ندهید
وضعیت بازار در تمامی جهات رصد شود

هشدار استاندار به متولیان تنظیم بازار استان 

 استاندار خراسان جنوبی بر نظارت جدی بر تنظیم بازار در 
روزهای پایانی سال تأکید کرد و گفت: بازرسی ها فقط ارائه 
آمار و ارقام نباشد و وضع بازار در تمامی جهات رصد شود.

به گزارش مهر، خدمتگزار روز گذشته در کمیسیون تنظیم 
بازار استان با اشاره به برگزاری نمایشگاه بهاره، بیان کرد: 
سالم،  تولیدات  عرضه  نمایشگاه  این  برگزاری  از  هدف 

مرغوب و رفع نیازهای مصرف کننده است. 
باید  نمایشگاه عرضه کاال  برگزاری  اینکه  بر  تأکید  با  وی 

با تشخیص فرمانداران باشد، تصریح کرد: همچنین افرادی 
به  نمایشگاه  این  در  باید  هستند،  کسب  پروانه  دارای  که 

عرضه محصوالت خود بپردازند.
خدمتگزار با بیان اینکه مسئوالن مربوطه از بهداشتی بودن 
و تأمین سالمت کاالی عرضه شده اطمینان داشته باشند، 
شرایط  که  کاالهایی  عرضه  با  جدی  برخورد  کرد:  اظهار 

بهداشتی ندارند به عمل آید. 
وی با تأکید بر بازرسی دقیق بر کاالها، بیان کرد: بازرسی ها 

فقط ارائه آمار و ارقام نباشد و کاالهای عرضه  شده به همه 
لحاظ مخصوصًا تاریخ تولید و انقضاء بررسی شود. وی ادامه 
داد: باید در عرضه کاال نظم و ترتیب صورت گیرد و افراد 
اجازه پیدا نکنند در گوشه و کنار شهر به طور خودسرانه به 

عرضه کاال و میوه بپردازند. 
و  نوروزی  محصوالت  عرضه  در  کرد:  تأکید  استاندار 

نمایشگاه بهاره از تولیدات استانی و ایرانی استفاده شود. 
) ادامه در صفحه 7 (

99 درصد برنامه های 
دهه فجر فرهنگی

و بصیرتی است

سفره خانه داران ؛ 
سفره مشکالت شان
 را باز کردند

صفحه 3صفحه 7

یکه تازی بیماری های قلبی درخراسان جنوبی / صفحه 4

جناب آقای مهندس شهرکی
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

انتصاب جناب عالی را صمیمانه تبریک عرض نموده و ضمن تشکر از 
خدمات ارزنده جناب آقای دکتر حقیقی در مدت تصدی سمت 

مذکور، رجاء واثق داریم حضور ارزشمندتان موجبات شکوفایی
 کسب و کار اصناف را فراهم سازد.

اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه های وابسته

جناب آقای دکتر رفیعی پور 
مدیر کل محترم دامپزشکی خراسان جنوبی

کسب رتبه اول و ممتاز در ارزیابی عملکرد بین ادارات کل کشور 
که نشان از درایت و مدیریت جناب عالی و همکاران محترم تان می باشد 
تبریک و تهنیت عرض نموده، این امر موجب مباهات و افتخار استان است

توفیق و سالمتی آن عزیزان را از خداوند منان آرزومندیم.

شرکت فروزان بیرجند

فروش ویژه انواع

گازی و نفتی  
آدرس: نبش سجاد 13

باضمانت و تعمیرات تخصصی

 بخـاری ژاپنـی 
فروش یا معاوضه با ملک

 در بیرجند دو واحد تجاری 
هرکدام 15 مترمربع با موقعیت 
عالی واقع در مشهد ، میدان 17 
شهریور، مجتمع تجاری اکسون

09309035265 -09151641294

صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر حقیقی 
از خداوند منان برایتان موفقیت و توفیق روزافزون مسئلت داریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان، شرکت کشاورزی
 و دامپروری ستاره کیان بیرجند ،  مجمع خیرین مدرسه ساز بیرجند

برادران خیریه - فرزین - صابر تنها

جناب آقای مهندس داوود شهرکی
با سالم و عرض خیر مقدم، انتصاب شایسته و ارزشمند جناب عالی را به سمت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  استان خراسان جنوبی

استاد گرامی جناب آقای
 حاج مهدی شریعتی فرد

 از تالش های ارزنده جناب عالی و کارکنان زحمتکش فرودگاه بین المللی بیرجند
در راه اندازی پرواز حج تمتع و افزایش پروازها کمال تقدیر و تشکر را داریم.

سامان و آرمین اکبرپور

سرور  ارجمند 
جناب آقای دکتر سالمی

رئیس محترم فرودگاه های استان خراسان جنوبی

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

 کلینیک فرهنگیان انتقال می یابد.

افسانه هستی اش اگر پایان یافت  خوش نامی و عزتش به پایان نرسید
ای کاش رفتنت را بازگشتی و فراغت را صبری بود

 سومین سالگرد درگذشت نورچشم عزیز و برادر مهربان زنده یاد

 سید علیرضا یوسفیان
 را با ذکر فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم. 

خانواده یوسفیان

بدینوسیله از کلیه سروران ارجمند، اقوام، دوستان، همسایگان، همکاران، ادارات، نهادها، سازمان ها، 
صنوف ، موسسات و به ویژه پرسنل محترم شهرداری بیرجند که بر ما منت نهاده 
در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم فرزندی عزیز، خواهری مهربان و همسری فداکار

 مرحومه محدثه حدیدی نژاد
 ما را مورد لطف و دلجویی قرار دادند و ابراز همدردی نمودند، صمیمانه سپاسگزاری می نماییم. 

ضمنا به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن مرحومه جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 94/11/8 
از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد

 حضور سروران معظم موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: حدیدی نژاد ، نیک شعار، رضایی و سایر بستگان

مناقصه  بنیاد 
مسکن  انقالب 
اسالمی خراسان جنوبی

شرح در صفحه 2

به اطالع همشهریان عزیز
 می رساند: 

سالن زیبایی زیتون به مکان جدید 
توحید 10- پالک 5 با محیطی زیبا 
و آرام برای ارائه خدمات به بانوان 

عزیز انتقال یافت. 
32439750

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

ای سفر کرده به معراج 

)پروین سلیمی خراشاد(
 به یادت هستیم...

سال ها رفت و گذشت، لحظه ها طی شد و مرد...

آه ... یازده سال گذشت...

خانواده های: سلیمی و چنگیزیان

غروبی غم انگیز
8 بهمن یادی از دومین سالگرد هجران

 همسری عزیز، پدری دلسوز و پدر بزرگی مهربان 

شادروان  حاج محمد تقی 
فرح نژاد

 با نثار صلوات و فاتحه ای روحش  شاد و یادش گرامی باد.

خانواده فرح نژاد

تالش و دلسوزی، همراه تعهد و اخالق مداری برای ما 
ورزشکاران جانباز و معلول موجب افتخار است. این تالش 

باعث رشد و شکوفایی استعدادهای جامعه جانباز و معلولین 
گشته است. لبخند بر لبان این قشر حاصل برنامه ریزی و نگاه ارزشمند شماست 

به پاس همه این برنامه ریزی از جناب عالی کمال تقدیر و تشکر را داریم.

جامعه بزرگ ورزشکاران جانباز و معلول استان، هیئت ورزش های جانبازان و 
معلولین شهرستان بیرجند ، انجمن های وابسته به هیئت )دوومیدانی، باستانی 

همگانی ،کم توان ذهنی ، والیبال نشسته و بسکتبال با ویلچر استان(
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چراغسبزدولتبهافزایشحقوقها

 با اعالم افزایش های جدید حقوقی سال ۹۵ توسط دولت و خداحافظی 
با دریافتی های زیر یک میلیون تومان، حال شرایط 
از ۷۱۲  جهش ۴۰.۵درصدی حداقل مزد کارگران 
هزارتومان به بیش از یک میلیون تومان فراهم است. 
به گزارش مهر، نوبخت سخنگوی دولت با تشریح 
برنامه های حقوق و دستمزدی دولت در سال آینده 
با رویکرد نزدیک شدن پرداختی ها به عدالت مزدی گفته است: برای سال 
آینده یک اقدام کلی برای تمام شاغالن و بازنشستگان انجام شد و آن این 
است که ۱۲ درصد به حقوق همه از ابتدای سال ۹۵ نسبت به دریافتی سال 
۹۴ اضافه خواهد شد اما برای یک میلیون و ۲۶۰ هزار بازنشسته کشوری و 
۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بازنشسته لشکری اقدامی که انجام دادیم، این بود که به 

طور متوسط به حقوق آنها ۲۰ درصد اضافه شده است.  

احتمالریزشنیرویکارباطرح
معافیتبیمهکارفرمایان

مورد  در  البرز  کار  اسالمی  شورای  کانون  رئیس 
طرح معافیت دو ساله کارفرمایان از پرداخت بیمه 
در صورت جذب فارغ التحصیالن بیکار گفت: اگر 
به کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال کمک کند طرح 
بسیار خوبی است. اصالنی در گفتگو با ایسنا، افزود: 
مشکل ما در تولید قانون نیست بلکه در اجرای آ ن است و اگر قرار است 
چنین طرحی اجرایی شود باید اهرم های کنترلی الزم را برای اجرای صحیح 
آن در اختیار داشته باشیم. وی خاطر نشان کرد: هم اکنون برخی نگرانی ها 
نسبت به اجرای چنین برنامه ای وجود دارد که اگر این طرح در اختیار 
کارفرمایان قرار گیرد صددرصد شکست بخورد زیرا با وضعیت بد عرضه 

و تقاضا در بازار کار چنین طرحی موجب ریزش نیروهای کار خواهد شد. 

نقشهوشمندسازیکارتملیدرحذفیارانه!
 

 در روزهای اخیر موضوع حذف یارانه افراد فاقد کارت ملی از سوی وزیر 
شایعات  آن  دنبال  به  البته  که  شد  مطرح  تعاون، 
بی اساسی مبنی بر احتمال حذف افرادی که کارت 
به گزارش  افتاد.  زبان ها  بر سر  دارند  ملی قدیمی 
جهان،به دنبال این شایعات، دفاتر پیشخوان دولت 
با حجم انبوهی از مراجعه کنندگان مواجه شدند تا 
کارت شناسایی ملی قدیمی آنان به هوشمند تبدیل شود. این درحالی  است 
که هوشمندسازی کارت ملی ارتباطی به حذف یارانه نداشته و تنها آن ۲ 
میلیون نفری که فاقد کد ملی هستند، در صورت عدم دریافت کارت ملی 
حذف خواهند شد.طبق اعالم قائم مقام وزیر تعاون، افرادی که فاقد کد ملی 
هستند، از اسفندماه از لیست یارانه بگیران خط خواهند خورد. این افراد همان 
۲ میلیون نفری را شامل می شود که هیچ کدملی برای آنها ثبت نشده است. 

پرونده حذف یارانه بگیران پردرآمد پس از آغاز فعالیت 
دولت یازدهم مجدد گشوده شد. مجلس طی قانون بودجه 
۹3، دولت را ملزم به حذف یارانه ثروتمندان کرد که در 
اقتصاد خبر  از سوی وزیر  نیفتاد. سرانجام  اتفاقی  عمل 
رسمی آغاز حذف یارانه برخی افراد پردرآمد اعالم شد. به 
گزارش تسنیم، طبق قانون بودجه ۹۴ وزارت کار موظف 
بود تا پایان امسال تعداد ۶ میلیون نفر از ثروتمندان را 
علی  پیش  ماه  چند  کند.  نقدی حذف  یارانه  دریافت  از 
ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه 
از دریافت  نفر  باید حدود ۶میلیون  قانون مجلس  طبق 
تعداد حذف شدگان  بود:  گفته  نقدی حذف شوند،  یارانه 
نزدیک شده است. نفر  به مرز 3میلیون  نقدی  یارانه  از 
همچنین احمدی میدری در مورد اینکه آیا تا پایان سال 
3 میلیون نفر دیگر از دریافت یارانه نقدی حذف می شوند؟ 

گفته بود: این موضوع در بودجه آمده و کار بسیار سختی 
است ولی به نحوی در حال اجرای این تکلیف هستیم که 
حقوق افراد تضییع نشود. حال حدود ۵ماه بعد از اظهارات 
وزیر کار، فیروزآبادی، قائم مقام وزیر تعاون، با اشاره به 
اینکه تاکنون ۲.۵ میلیون نفر طبق آخرین آمار از لیست 
یارانه بگیران حذف شده اند، گفته است: این روند ادامه  دار 
خواهد بود. در کنار این آمارهای متناقض از شمار حذف 
شدگان این سوال پیش می آید که چطور شمار حذفی ها 
طی ماه های اخیر نه تنها افزایش نداشته، بلکه کمتر شده 
است. نکته دیگر این است که چرا وزارت کار در اجرای 
قانون موفق نشد؟ حتی اگر فرض را بر این بگیریم که 
حدود ۲میلیون نفر هم کارت ملی نداشته باشند و در صف 
باز هم میزان حذف  حذف یارانه پردرآمدها قرار گیرند، 

یارانه به ۶ میلیون نفر تا پایان سال نمی رسد.

گرچه اجرای طرح وام خرید کاال با نیت حمایت 
از اقشار کم درآمد جامعه بوده اما به سبب عدم 
ساز و کارهای مناسب، این اقشار از دستیابی به 
این بسته های حمایتی باز ماندند. به گزارش 
جهان، در این میان کارشناسان هم معتقدند که 

وام خرید کاال بیشتر مناسب برای اقشاری است 
که درآمد متوسط به باال دارند و این خود نشان 
از آن است که کارگران و گروه های کم درآمد 
جامعه از این طرح به دلیل عدم تامین ضمانت 
کردند.  نشینی  بانکی عقب  اقساط  بازپرداخت 

لوازم خانگی  تولیدکنندگان  انجمن  سخنگوی 
اجناس  دنبال  به  باال  درآمد  با  اقشار  گفت: 
قسطی نخواهد رفت و تنها این گروه های کم 
درآمد هستند که به دنبال کاالی ارزان قیمت 
 ایرانی هستند. غزنوی با گالیه از ارائه بسته های 

غیراجرایی و حذف کم درآمدها و کارگران از 
اینگونه تسهیالت بیان کرد: دولت برای رونق 
و  کارگران  مندی  بهره  و  خانگی  لوازم  بازار 
که  است  تسهیالت الزم  این  از  بازنشستگان 
تجدید نظری در بازپرداخت اقساط به کار گیرد.

آمارهایمتناقضوزارتکارازحذفیارانهبگیران

 نَه وام خرید کاال به کم در آمدها!

 باشگاه خبرنگاران: جمالی مدیرعامل خودروسازی سایپا گفت: گروه خودروسازی برنامه های متنوعی را برای بعد از برجام پیش بینی کرده است.هم اکنون 
برنامه های مشترکی را با شرکت های خارجی در دستور کار داریم این امر  فرصت  ارزشمندی را برای صنعت کشور به ویژه برای ایجاد اشتغال به وجود می آورد. 
وی در خصوص قیمت خودرو بعد از برجام گفت: در اقتصاد کشور هیچ کاالیی ارزان نمی شود بنابراین نباید انتظار پایین آمدن قیمت خودرو را در آینده داشت.

منتظر کاهش قیمت خودرو نباشید  پرداخت۱۶هزارمیلیاردتومانوام
ارزانقیمتبهمسکنروستایی

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اشاره به امضای 
تفاهم نامه با معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد 
گفت: تاکنون ۱۶ هزار میلیارد تومان وام ارزان قیمت 
برای مسکن روستایی پرداخت شده است. به گزارش 
کشور  سراسر  در  ما  کرد:  اظهار  تابش  علیرضا  مهر، 
3۷ هزار و ۴3۵ روستای باالی ۲۰ خانوار داریم که 
جمعیتی بالغ بر ۲۰ میلیون و ۶۹۲ هزار نفر هستند.وی، 
تعداد خانوار ساکن روستاها را ۵ میلیون و ۵۶۵ هزار 
خانوار اعالم کرد و افزود: تعداد واحدهای مسکونی در 
روستاها هم ۵ میلیون و ۱۵۱ هزار واحد است. رئیس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ادامه داد: می توانیم وام 
با  را  دامی  معاونت  بالعوض  وام  و  روستایی  مسکن 
اقتصادی  فعال  به واحدهای  و  ترکیب کرده  یکدیگر 
در  مسکن  بنیاد  سال ها  این  طی  در  زیرا  بدهیم، 
روستایی هزینه کرده که برخی از آنها پس از مدتی 

خالی از سکنه شده است.

جزئیاتطرحتجهیزرایگاناصنافبه
صندوقهایمکانیزهفروش

براساس طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق های 
مکانیزه فروش، تامین، راه اندازی، نصب و تجهیز 
تا سقف ۵۰۰ هزار واحد صنفی تا پایان سال ۹۵ 
صورت می گیرد. به گزارش مهر، با مصوبه دولت، 
به  صنفی  واحدهای  تمامی  که  است  این  بر  قرار 
این  بر  شوند.  مجهز  فروش  مکانیزه  صندوق های 
تجهیز  که  کرده  اعالم  ایران  اصناف  اتاق  اساس 
اصناف به این صندوق ها کامال رایگان بوده و هیچ 

وجهی از بابت آن از اصناف دریافت نمی شود. 

هشداردربارهفعالیتچاههایغیرمجاز

معاون آب و خاک وزارت جهاد گفت: ساالنه ۲۰ 
صورت  به  کشور  آب های  از  مکعب  متر  میلیارد 
غیرمجاز غارت می شود و با کمال تاسف هیچ اقدام 
فعالیت عامالن چاه های  از  برای جلوگیری  جدی 
مهر،  گزارش  به  است.  نشده  انجام  غیرمجاز 
توسعه  طرح  اینکه  به  اشاره  با  اکبری  مراد  علی 
برنامه های  مهم ترین  از  آبیاری  نوین  شبکه های 
اجرای  طرح  افزود:  است،  کشاورزی  جهاد  وزارت 
شبکه های نوین آبیاری در مجلس شورای اسالمی 
در دست بررسی است و تصویب خواهد شد. وی 
و  غیرمجاز  های  چاه  وجود  به  اشاره  با  همچنین 
افزود:  زیرزمینی  آب  منابع  بر  آن  نامطلوب  تاثیر 
به علت برداشت های غیر مجاز و خشکسالی ۱۱۵ 
میلیارد متر مکعب از منابع آب های استراتژیک را 
با  توسعه  برنامه ششم  براساس  و  دادیم  دست  از 
اجرای طرح های مدیریت مصرف آب یازده میلیارد 

متر مکعب آب صرفه جویی خواهد شد. 

لزومپرداختحقبیمهدرمانبراساس
استطاعتمالیبیمهشوندگان

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: الزم 
است سازمان بیمه سالمت با برگزاری آزمون وسع 
و بررسی استطاعت مالی کلیه بیمه شوندگان، جدولی 
تدوین کند تا بر مبنای آن، از مردم به نسبت توانایی 
مالی شان هزینه گرفته شود. به گزارش ایسنا، دکتر 
احمد میدری گفت: باید نظام پرداخت در این سیستم 
تنها  که  کاغذهایی  و  اسناد  به  رسیدگی  و  بررسی 
همچنین  شود.  منتفی  می گیرد،  را  مسئوالن  وقت 
موجب  پزشکان  برای  کارنامه  صدور  با  می توان 

سهولت رسیدگی به نظام پرداخت شد. 

اجرایخریدخدماتآموزشی
درگروتصمیممجلس

گفت:  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل 
برنامه  در  که  آموزشی  خدمات  خرید  مجلس  اگر 
ششم توسعه آمده است را تصویب نکند، این طرح 
اجرا نمی شود. مهدی نوید ادهم در گفتگو با مهر، 
مربوط  بند  تنها  که  آموزشی  درباره خرید خدمات 
به آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه است، 
گفت: سیاست تدوین برنامه ششم توسعه این است 
نیاز به مجوز مجلس  که احکامی مطرح شود که 
شورای اسالمی داشته باشد. وی افزود: آوردن بند 
به  توسعه  برنامه ششم  در  آموزشی  خرید خدمات 
این معنا نیست که تنها در حوزه آموزش و پرورش 
به این موضوع پرداخته شده است بلکه این احکام 

آورده شده نیاز به مصوبه مجلس داشته است. 

دستگیریسربازانفراریدرسراسرکشور

گفت:  مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  رئیس 
دستگیری سربازان فراری مربوط به امروز و دیروز 
یا این استان و آن استان نیست این قانون سراسری 
است که از قبل در همه کشور بوده و خواهد ماند. 
به گزارش مهر، حجت االسالم بهرامی با اشاره به 
در  مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  پژوهش  نتایج 
اظهار  سربازی  خدمت  از  فرار  موضوع  خصوص 
که  کرد  عنوان  را  راهکارهایی  پژوهش  این  کرد: 
به مرحله عملیاتی رسید و  راهکارها  این  از  برخی 
تعدادی دیگر نیز به مرحله عمل نرسید. ما به دنبال 
راهکارهای  از  برخی  چرا  که  هستیم  واقعیت  این 
افزود: خدمت  .وی  نشده اند؟  عملیاتی  تحقیق  این 
حال  عین  در  اما  است  مقدس  ما  نگاه  از  سربازی 
ما معتقد به این مسئله هستیم که باید در شیوه ها و 
روش های مرتبط با خدمت سربازی تجدید نظر شود.

شماره مناقصه 39/20657
بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه تهیه مصالح و اجرای جداره سازی روستای نای بند 
از توابع شهرستان طبس به شرح جدول ذیل و بر اساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه را از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی یک مرحله ای به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:

شهرستاننام پروژه

برآورد اولیه 
براساس فهرست 

بهاء ابنیه 
سال1394

مبلغ تضمین 
شرکت در

مناقصه )ریال(

نوع تضمین 
شرکت

 در مناقصه

مدت 
اجرای 
پروژه

تهیه مصالح 
و اجرای 
جداره 
سازی 

طبس 
روستای
 نای بند

 1/282/964/770
ریال

 64/148/239
ریال

ضمانت نامه 
60 روزبانکی

نوع فراخوان: فراخوان عمومی یک مرحله ای
نام دستگاه مناقصه گذار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

موضوع مناقصه: اجرای عملیات جداره سازی شامل : تهیه مصالح و اجرای جداره سازی و سایر آیتم های مورد 
نیاز براساس نقشه ها و مشخصات فنی اجرایی منضم به اسناد مناقصه

زمان و محل فروش اسناد مناقصه: از ساعت 8 روز شنبه 1394/11/10 الی ساعت 13 روز چهارشنبه 
 1394/11/14

مهلت تحویل پیشنهادات از سوی مناقصه گران: از روز پنجشنبه 1394/11/15 تا پایان وقت اداری روز شنبه 
 1394/11/24

محل دریافت اسناد مناقصه: بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی به آدرس بیرجند - خیابان شهید 
محالتی - خیابان 22 بهمن - 22 بهمن 9  - واحد امور مالی 

تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی
مدت اعتبار پیشنهاد ها : از آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادات به مدت دو ماه معتبر باشد.

تاریخ بازگشایی پاکت ها ) الف،ب و ج( : ساعت 9 روز  یکشنبه 1394/11/25
شرایط مناقصه گران: کلیه شرکت های تشخیص صالحیت شده دارای رتبه 5 و باالتر از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان 
))ارائه یک نسخه تصویر از گواهی رتبه بندی و آخرین آگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی کشور در زمان 

خرید اسناد ، الزامی می باشد((
برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت های ذیل مراجعه نمایید:
http://iets.mporg.ir      http://bonyadmaskan.ir

تجدیدفراخوانمشارکتدرساخت)نوبتدوم(
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی در نظر دارد:

 نسبت به تکمیل عملیات اجرایی 50 واحد مسکونی با زیر بنای تقریبی 6500 مترمربع واقع در 
شمال شهر بیرجند از طریق مشارکت در ساخت اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه سرمایه گذاران 
و پیمانکارانی که دارای رتبه یک انبوه سازی وزارت راه و شهرسازی و یا رتبه 3 سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی )معاونت نظارت راهبردی( می باشند، دعوت به عمل می آید در ساعات اداری به 
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی به آدرس: بیرجند- بلوار شهید آوینی-  میدان 
اینترنتی  پایگاه  به آدرس  با مراجعه  یا   راه و شهرسازی مراجعه و اسناد ذیربط را دریافت و 
htpp://iets.mporg.ir نسبت به تکمیل و تسلیم اسناد و پاکت های مربوطه مطابق زمان 

اعالم شده اقدام نمایند.
1- مبلغ تضمین شرکت در فراخوان: 1/880/000/000 ریال

2-شروع مهلت خرید اسناد: یکشنبه 94/11/04
3- پایان مهلت خرید اسناد: سه شنبه 94/11/13

4- آخرین مهلت تحویل پاکت ها به اداره کل پایان وقت اداری شنبه 94/12/01 
پاکت های )ج( متقاضیان راس ساعت 10 صبح یکشنبه 94/12/02  پس از پاکت های الف و ب 
در صورتی بازگشایی خواهد شد که صالحیت و ظرفیت شرکت کنندگان محرز و امتیاز حداقل 

65 در فرآیند ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند.
5- آورده اداره کل شامل زمین به مبلغ 9/001/800/000 ریال می باشد.

6- آورده شریک شامل هزینه ساخت مطابق نقشه های اجرایی به عالوه 220 میلیون تومان 
می باشد.

نماید و جزو آورده شریک  اقدام  به تمدید پروانه ساختمانی  7- شریک مکلف است نسبت 
محسوب می گردد.

8- شریک مکلف است بالفاصله پس از امضا و ابالغ قرارداد مبلغ 220 میلیون تومان بابت هزینه 
های اجرای فونداسیون، اسکلت و مصالح پای کار و همچنین مبلغ 841/443/890 ریال را مطابق 
با اسناد مثبته بابت هزینه های طراحی، صدور پروانه و نظام مهندسی ساختمان استان به حساب 

اعالمی توسط این اداره کل واریز نماید.

اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

شماره مناقصه 39/20658
بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت روستای 
اسفشاد از توابع شهرستان قاین به شرح جدول ذیل و بر اساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه را از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:

شهرستاننام پروژه

برآورد اولیه
براساس فهرست 

بهاء راه، باند 
فرودگاه و زیر سازی 

راه آهن سال1394

مبلغ تضمین
شرکت در

مناقصه )ریال(

نوع تضمین 
شرکت در 

مناقصه

مدت 
اجرای 
پروژه

تهیه مصالح 
و اجرای 

زیرسازی و 
آسفالت

قاین 
روستای 
اسفشاد

 955/362/936
ریال

 47/768/147
ریال

ضمانت 
60 روزنامه بانکی

نوع فراخوان: فراخوان عمومی یک مرحله ای
نام دستگاه مناقصه گذار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

موضوع مناقصه: اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت شامل: تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت و سایر آیتم 
های مورد نیاز براساس نقشه ها و مشخصات فنی اجرایی منضم به اسناد مناقصه

زمان و محل فروش اسناد مناقصه: از ساعت 8 روز شنبه 1394/11/10 الی ساعت 13 روز چهارشنبه 
 1394/11/14

مهلت تحویل پیشنهادات از سوی مناقصه گران : از روزپنجشنبه 1394/11/15 تا پایان وقت اداری روز 
شنبه 1394/11/24 

محل دریافت اسناد مناقصه: بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی به آدرس بیرجند - خیابان شهید 
محالتی - خیابان 22 بهمن - 22 بهمن 9 - واحد امور مالی 

تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی
مدت اعتبار پیشنهاد ها : از آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادات به مدت دو ماه معتبر باشد.

تاریخ بازگشایی پاکت ها ) الف،ب و ج( : ساعت 9 روز  یکشنبه 1394/11/25
شرایط مناقصه گران: کلیه شرکت های تشخیص صالحیت شده دارای رتبه 5 و باالتر از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان 
))ارائه یک نسخه تصویر از گواهی رتبه بندی و آخرین آگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی کشور در زمان 

خرید اسناد ، الزامی می باشد((
برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت های ذیل مراجعه نمایید:
http://iets.mporg.ir      http://bonyadmaskan.ir

شماره مناقصه 39/20659
بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه تهیه مصالح و اجرای سنگفرش معابر ، جداره سازی 
و دیوار سازی روستای کریمو از توابع شهرستان سرایان به شرح جدول ذیل و بر اساس مشخصات فنی منضم 

به اسناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:

شهرستاننام پروژه
برآورد  اولیه

براساس فهرست 
بهاء ابنیه سال1394

مبلغ تضمین
شرکت در
 مناقصه 
)ریال(

نوع تضمین 
شرکت

 در مناقصه

مدت 
اجرای 
پروژه

تهیه مصالح و اجرای 
سنگفرش معابر ، جداره 

سازی و دیوار سازی

سرایان 
روستای 

کریمو

 1/918/437/672
ریال

 95/921/884
ریال

ضمانت نامه 
بانکی

 60
روز

نوع فراخوان: فراخوان عمومی یک مرحله ای
نام دستگاه مناقصه گذار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

موضوع مناقصه: اجرای عملیات سنگفرش معابر ، جداره سازی و دیوار سازی شامل: تهیه مصالح و اجرای 
سنگفرش معابر ، جداره سازی و دیوار سازی و سایر آیتم های مورد نیاز بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی اجرایی 

منضم به اسناد مناقصه
زمان و محل فروش اسناد مناقصه: از ساعت 8 روز شنبه 1394/11/10 الی ساعت 13 روز چهارشنبه 

 1394/11/14
اداری شنبه  پایان وقت  تا  پنجشنبه 1394/11/15  مهلت تحویل پیشنهادات از سوی مناقصه گران: 

 1394/11/24
محل دریافت اسناد مناقصه: بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی به آدرس بیرجند - خیابان شهید 

محالتی - خیابان 22 بهمن - 22 بهمن 9 - واحد امور مالی 
تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی

مدت اعتبار پیشنهاد ها : از آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادات به مدت دو ماه معتبر باشد.
تاریخ بازگشایی پاکت ها ) الف،ب و ج( : ساعت 9 روز یکشنبه 1394/11/25

شرایط مناقصه گران: کلیه شرکت های تشخیص صالحیت شده دارای رتبه 5 و باالتر از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان 

))ارائه یک نسخه تصویر از گواهی رتبه بندی و آخرین آگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی کشور در زمان 
خرید اسناد ، الزامی می باشد((

برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت های ذیل مراجعه نمایید:
http://iets.mporg.ir       http://bonyadmaskan.ir

آگهی مزایده اموال منقول - مرحله  دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 930073 به موجب اجرائیه صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 
بیرجند شرکت پترو پارت شرق به مدیریت محمد ناصر پارسائیان به آدرس خوسف - شهرک صنعتی فدشک محکوم است به 

پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت باقیمانده مطالبات کارگری در حق محکوم له آقای صادق ایوبی فرزند ذبیح اله و مبلغ 2/000/000 ریال 
بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 1/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت. لذا مقرر گردیده است دو دستگاه که به شرح جدول ذیل 
کارشناسی گردیده است از طریق مزایده با قیمت کارشناسی در تاریخ 94/11/21 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی 
دادگستری شهرستان خوسف به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به فردی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، فروخته 
خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری 
تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر 
کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود.

لیست لوازم کارگاهی
نوع ماشین ردیف

آالت 
کارخانه تعداد

سازنده
کشور مشخصات فنی

سازنده
قیمت کارشناسی توضیحاتابعاد

)ریال(
کمپرسور1

 بادی
تک سیلندر 24 دماوند1

لیتری 2 اسب 
بخار

12/000/000---0/5 * 0/5*1ایران

دستگاه 2
رنگ پاش 
میکسر 

بادی

دارای میکسر ایران1
بادی با فشار 

1 تا 8 بار
 درب یک تکه

فاقد 0/5 * 0/5*1ایران
برچسب

20/000/000

32/000/000جمع
مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران



اجرای 231 برنامه فرهنگی و ورزشی در دهه فجر امسال

طرفداران  از  یکی  بودم  جایی  دیروز   ، آوا  سالم 
یک کاندیدا داشت به یکی از دوستام که از قضا 
از معتمدین یک محل هم هست می گفت فالنی 
رو حذف کردیم . خواستم بگم بعضی کارا چقدر 
انتخاب مردم رو آسون می کنه مثل همین دیدن 
توسط  یافته  سازمان  تخریب  و  خفت  و  ذلت 
رقیب که  کاندیدای  برای  کاندیدا  اطرافیان یک 
اخالق  از  باشد  هایی  درس  تواند  می  اش  همه 
و اخالق گرایی و شعارهایی از این قبیل . مردم 
دیگر فهمیده اند که کسی که تخریب می شود 

آنقدر قوی بوده که به رقبا اینقدر ... 
915... 898

و  برق  اداره  محترم  ریاست  از  تشکر  ضمن 
همکاران عزیزشان بخاطر برطرف کردن مشکل 
برق روستای منظریه، اوال علی رغم اضافه شدن 
بین  برق منازل  به کوچه، کابلهای  برق  تیر  دو 
تیر برق ها تقسیم نشده و همچنان بر روی یک 
تیر برق 7 کابل وصل هست. دوما تیر برق های 
خواهشمندیم  ندارند.  روشنایی  چراغ  جدید 

دستور الزم را به همکارانتان بدهید.
915...184

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 8 بهمن 1394 * شماره 3429
3 ایسنا: مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی، اظهارکرد: همزمان با دهه فجر 231 برنامه فرهنگی، 

ورزشی در استان برگزار می شود، که بیشترین برنامه ها در قاین با 42 مورد می باشد. عزیززاده مقدم، 
تصریح کرد: 300 برنامه ورزشی اعم از مسابقات ورزشی و پیاده روی نیز در استان برگزار می شود.

نسرین کاری- زمانی که مردم جامعه ای از نشاط 
تعلق  همبستگی،  وفاق،  باشند،  برخوردار  اجتماعی 
و  زندگی  از  رضایت  مطلوب،  اجتماعی  تعامالت  و 
و  کرده  پیدا  افزایش  افراد  روانی  همچنین سالمت 
طبیعی است که به موازات آن آسیب های اجتماعی 
نیز کاهش می یابد و انگیزه ها  برای کار و تالش 
بیشتر می شود. در نتیجه چنین جامعه ای، مسیر 
پیشرفت و ترقی را طی خواهد کرد. ایران در حوزه 
جهانی  سازمان  بندی  رده  در  را   114 رتبه  شادی 
بهداشت دارد. افسردگی در ایران آمار نسبتاً باالیی 
با  را  جامعه  در  را  اجتماعی  نشاط  این  باید  و  دارد 
جامعه  به  تا  کرد  بیشتر  درست  های  ریزی  برنامه 
موفق و پر انرژی رسیده و این خود موجب موفقیت 

در سطح جهانی است. 

نبود تفریحگاه مناسب و ناشناخته بودن مکانهای 
تاریخی جوانان را به سفره خانه ها می کشاند 

از  جمعی  از  اجتماعی  نشاط  مورد  در  آوا  خبرنگار 
بیرجند  در  که  دانشجویان  و  ها  خانواده  جوانان، 
نبود  از  دانشجویی  کرد.  سوال  کنند  می  زندگی 
ناامنی  از  و  داشت  شکایت  امن  تفریحی  مکانهای 
دیگری  دانشجوی  گفت.  ها   پارک  از  بعضی  در 
هم گفت برای اینکه بتوان جایی را ببینیم و کمی 
اوقات  گاهی  و  کنیم  استراحت  راحت  خیال  با 
به  ندارد.  وجود  خوبی  مکانهای  بخوریم  چیزی 
تفریحی   بیرجند در دو منطقه   گفته وی  در شهر 
خوبی   های  خانه  سفره  امیرشاه  بند  و  دره  بند 
گردشگران و  مسافران  به  که  است   فعال 

خدمت رسانی می کنند.

برخوردهای مشتری پران

کند:  می  عنوان  ها  سفرخانه  مسئوالن  از  یکی 
خانم  دو  و  آقا  یک  به  خانه   سفره  در  ماموران 
گفت  آقا  آن  دارید  هم  با  نسبتی  چه  دادند  گیر 
گفتند  آنها  به  هستند.  همسرم  خواهر  و  همسر 
گفت: و  شد  ناراحت  آقا  آن  بدهید  نشان   مدرکی 
داشته  همراه  را  ازدواج  سند  باید  دانستم  نمی 
بردند. وی را  ها  آن  دادن  پاسخ  به جرم   باشم. که 
گفت  می  باید  چه  آقا  سوال،  در جواب  پرسد:  می 
برادران دلسوز  این  اگر  برنخورد؟! و  به ماموران  که 
چه شود  برخورد  این  هم  خودشان  خانواده   با 

عکس العملی نشان می دهند؟

قیمت های سرسام آور و نبود نظارت

یکی از مسائلی که در سفره خانه های سنتی وجود 
گران  داشته  همراه  به  را  ها  خیلی  اعتراض  و  دارد 
بودن خوراکی ها و باال بودن هزینه غذاها و چای در 

این مکان ها است.
رضا دانشجوی رشته ادبیات می گوید: »چند وقت 
یک به  دوستانم  از  نفر  چند  اتفاق  به  که   پیش 
های  قیمت  با  متأسفانه  رفتیم  سنتی  خانه  سفره 
بر  نظارتی  هیچگونه  گویا  شدیم،  روبرو  نجومی 

روند قیمت ها در سفره خانه ها وجود ندارد. وقتی 
سوت سرمان  واقعاً  دادند  ما  به  را  حساب   صورت 
هزار   15 معمولی  چای  سرویس  یک  مثاًل  کشید! 
تعیین اساسی  چه  بر  ها  قیمت  این  حال   تومان! 
می شود، وی همچنین از محیط سفره خانه ها گالیه 
می کند و می گوید: »متأسفانه کمتر سفره خانه ای 
وجود دارد که از محیط پاکیزه و سالمی برخوردار 
باشد و هیچگونه اعمال نظارتی بر فعالیتهای آنان و 

نحوه قیمت گذاری ها وجود ندارد.«

کند:  می  نشان  خاطر  هم  همشهریان  از  یکی 
این سفره خانه هاست.  از معضالت  آلودگی صوتی 
فضای کند:  می  تصریح  بیرجندی  شهروند   این 
سفره خانه این بند به قدری شلوغ شده که گاهی 

حتی می ترسی نزدیک این سفره خانه شوی.
در  که  مکان  این  در  تنها  نه  گوید:  می   وی 
در  و گاهی  دارند  نیز جوان ها حضور  امیرشاه  بند 
اطراف هتل کوهستان نصف شب جمع می شوند و 

این باعث مشکالتی می شود. 
حضور دختران و پسران جوان که آمادگی پذیرش 
هر نوع فکر و اندیشه مسمومی را در ذهن خود دارند 
در این مکان ها باعث شده است که حتی مسئوالن 
در  دانیم  ما می  که  کنند  اعتراف  این سفره خانه ها 
این مکان ها چه اتفاقی می افتد اما چون تنها راه 
درآمد ما از حضور دختر و پسرها است ما این فضا را 

برای آن ها فراهم کرده ایم!

برای طراحی سفره خانه با مشاوران 
برتر کشوری مشورت داشتیم

رفتیم.  شهر  سنتی  های  خانه  سفره  سراغ  به 
وارد   84 سال  از  که  است  کسانی  از  یکی  ش  د- 
استان خراسان جنوبی شده است و در بخش های 
اداره  را  مختلف سرمایه گذاری کرده و سفره خانه 

سفره  گذشته  سال  گفت:  آوا  خبرنگار  به  کند  می 
خانه های سنتی بدون قلیان در شهر بود که مرا به 
با سرمایه گذاری 370 میلیون  تا  انداخت  این فکر 
 تومانی یکی از مکانهای تاریخی بیرجند را تبدیل به

سفره خانه سنتی کنم. 
با  مکان  این  طراحی  برای  داد:  ادامه  وی 
مشورت  خارجی  طراحان  و  کشور  برتر  مشاوران 
در  را  جدیدی  و  خالقانه  های  ایده  و  کردیم 
کوتاه  متاسفانه  اما  کردم  اجرا  محیط  این 

من برای  را  مشکالتی  مسئوالن  از  بعضی   فکری 
به وجود آورد.

در سال اول کار، 40 روز سفره خانه تعطیل شد

خانه  سفره  این  تاسیس  ابتدای  در  افزود:  ش  د. 
با  و  بودند  شده  کار  به  مشغول  نفر   20 حدود 
متاسفانه  ولی  شدیم  روبرو  مردم  خوب  استقبال 
عناوین  به  نظارتی  دستگاههای  از  بعضی 
یک  در  و  گرفتند  را  آن  پیشرفت  جلو  مختلف 
وی شد.  پلمپ  مکان  این  روز  کار،40  اول   سال 
 خاطر نشان کرد:  با توجه به این که مشتری مداری یکی از
صاحب کارهاست  ترین  اصلی  و  ترین   اساسی 
سفره خانه نمی تواند مستقیم به مشتری ها درباره 
 حجاب خانواده هایشان تذکر دهد. وی افزود: در تمام
سفره خانه ها تابلوهایی با مضمون حجاب را رعایت 
شهر  دهد:  می  ادامه  وی  است  شده  نصب  کنید 
نظامی  و  پذیر  دانشجو  خدماتی،  شهری  بیرجند 
هم  با  نظام  و  فرهنگ  شود  می  مدعی  وی  است 
اول فرهنگسازی  بهتر است که  ندارد. چه  مطابقت 
گفته  به  شود.  اجرا  و  وضع  قوانین  سپس  و  شود 
خیلی  انتظامی   - نظارتی  نیروهای  برخورد  وی 
به همین علت اخیر  ماه   تند شده است و در چند 
مشتری های زیادی از دست داده ایم و باالجبار 15 

نفر از کارگران خود را اخراج کردیم.
خود  سرمایه  خروج  برای  کرد:  تاکید  وی 
بیشتر  تا  کنیم  می  کاری  هر  شهر  این  از 
بیشتر کرد:  اضافه  وی  نکنیم.  ضرر  این   از 
گذاران  سرمایه  و  هستند  غریبه  داران  خانه  سفره 
شهر  را  بیرجند  ها  آن  شود  نمی  دیده  اما  کوچک 
که گفتند  و  خواندند  سخت  های  تجربه   کسب 
را  سختی  و  گذاران  سرمایه  و  غربت  خواهند  می 

تجربه کند و به بیرجند سفر کنند. 

اجتماعی  باید نشاط  یادآور می شود مسئوالن  وی 
سالم را به جوانان بدهند و از مشکالت ناشی از آن 

جلوگیری کنند. 

سفره خانه ها از مصادیق بارزگردشگری 
استان محسوب می شوند

امیرحسین رجب پناه کارشناس واحدهای پذیرایی 
راهی، سفره خانه های سنتی مسئول کمیته  بین 
گردشگری استان عنوان می کند:  قطعا در تمامی 
بارز  مصادیق  از  سنتی  های  خانه  سفره  کشور 
نشان خاطر  وی  باشند  می  گردشگری    تاسیسات 
که  سنتی  های  خانه  سفره  خصوصاً  کند:   می 
اند شده  ایجاد  ییالقی  و  تفریحی  های  مکان   در 
فارغ  عموم،  تفریح  برای  مناسبی  مکان  توانند  می 
از زندگی شهری و آپارتمان نشینی باشد. در شهر 
بیرجند که فعال تنها مکانهای تفریحی و تفرجگاهی 
بند امیرشاه و بند دره است همشهریان می توانند 

از سفره خانه های این مکان ها استفاده کنند.

حدود 50 نفر اشتغال مستقیم
 در سفره خانه ها

راستای  در  فرهنگی  میراث  دهد:  می  ادامه  وی 
ایجاد  از  جانبه  همه  ساماندهی  عالی   اهداف 

های  خانه  سفره  خصوصاً  گردشگری  های  مکان 
و  نموده  حمایت  کوچک  گذاران  سرمایه  و  سنتی 

خواهد نمود. 
به گفته وی این اماکن برای حدود 50 نفر اشتغال 
مستقیم ایجاد نموده و در مجموع 12 سفره خانه 
سنتی نزدیک به 80 نفر مشغول به کارند که این 
رقم با توجه به وضع موجود این استان کم برخورد 
دار، بسیار قابل توجه و تامل است.وی با بیان اینکه 
است  کل  اداره  این  پوشش  تحت  خانه  سفره   15
می افزاید:  10 واحد در بیرجند و 5 واحد در سایر 

شهرستان ها می باشند.

دیدگاه برخی مسئوالن نسبت
 به سفره خانه ها باید عوض شود

رجب پناه خاطر نشان می کند: برای رفع مشکالت 
سفره خانه های سنتی ابتدا باید دیدگاههای برخی 
مثبت  سوی  و  سمت  به  ذیربط  دستگاههای  از 

تغییر مسیر کند.
 وی با بیان اینکه هنوز در استان خراسان جنوبی 
سفره خانه سنتی را با چایخانه های زیر زمینی و 
واحدها  این  ایجاد  و  دانسته  یکی  ها  خانه  قلیان 
استان فرهنگ  و  جوانان  برای  جدی  خطر   را 

می دانند گفت: در صورتی که با توجه به بررسی به 
عمل آمده بیش از 70 درصد مشتریان سفره خانه 
و  ادارات  اکثر  و  دهند  می  تشکیل  جوانان  را  ها 
دستگاههای دولتی هم، از میهمانان خارج از استان 
 خود، حداقل در یک وعده در سفره خانه های سنتی

پذیرایی می نمایند.
 این مسئول گردشگری بیان کرد: سفره خانه های 
استان  دستی  صنایع  نمایشگاه  عنوان  به  را  سنتی 
نیز می توان معرفی نمود و پیشنهاد بسیار جالبی 
است که خود سرمایه گذاران هم به این نکته اذعان 
بصورت  واحدها  این  که  آنجایی  از  اما  نمایند،  می 
بر  نظارت  محترم  اداره  جانب  از  مستمر  و  مداوم 
دچار  و  گردیده  تعطیل  و  پلمپ  عمومی  اماکن 
دلسردی،  مسلماً  گردند،  می  مالی  زیان  و  ضرر 
باعث  شغلی  امنیت  نبود  همچنین  و  انگیزه  عدم 
شایسته  که  آنچنان  تاکنون،  مهم  این  که  گردیده 

است محقق نشود.
میراث  کل  اداره  کند:  می  نشان  خاطر  وی 
گذاران سرمایه  از  حمایت  جهت  در   فرهنگی  

سفره خانه های سنتی از هیچ تالشی دریغ ننموده و 
با انجام مکاتبات متعدد، تشکیل جلسات فراوان در 
مرکز استان و همچنین با سایر دستگاه های ذیربط، 
سنتی  های  خانه  سفره  مشکالت  رفع  در  سعی 
 دارد. اما متاسفانه رفع این مشکالت و موانع تنها با

تالش های یک دستگاه اجرایی میسر نبوده و الزم 
است در این خصوص تعامل بیشتری از جانب سایر 

دستگاهها صورت گیرد.
شایان ذکر است علیرغم پیگیری های  خبرنگار آوا 
این گزارش برای  را  اماکن  اداره   نتوانستیم جوابیه 

دریافت کنیم.

سفره خانه داران استان ؛ سفره مشکالتشان را باز کردند
سرمایه گذاری ِ سخت در خراسان جنوبی

جوابیه شرکت گاز خراسان جنوبی

در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
درباره   94/10/30 مورخ  شما  پیام  ستون 
از  خارج  نوفرست  روستای  در  علمک  »نصب 
طرح هادی« به استحضار می رساند: بر اساس 
گازرسانی  مالک  موجود  مقررات  و  قوانین 
در  منازل  وجود  روستاها  در  خدمات  ارائه  و 
کاربری  داشتن  و  روستایی  هادی  طرح  داخل 
مسکونی زمین می باشد که با اهتمام ویژه در 
قرار  جنوبی  خراسان  گاز  شرکت  کار  دستور 
شود  می  تقاضا  محترم  شهروند  از  لذا  دارد. 
به  موضوع  بررسی  و  بیشتر  اطالع  ارائه  جهت 
جنوبی  خراسان  گاز  شرکت  عمومی  روابط 
با شماره تلفن 2392120 تماس  یا  مراجعه و 

حاصل فرمایند.

جوابیه معاونت اجتماعی فرماندهی 
انتظامی خراسان جنوبی

احتراما در پاسخ به مطلب درج شده در ستون 
دودی  »آیا  درباره   94/11/4 مورخ  شما  پیام 
با  آن  پوشاندن  و  اتومبیل  های  شیشه  نمودن 
برخورد  است چرا  ممنوع  اگر  است؟  مجاز  تور 
در  رساند:  می  استحضار  به  کنید؟«  نمی 
وسایل  کلیه  دودی،  شیشه  منوعیت  خصوص 
دارای شیشه  که  داخل  تولید  و  وارداتی  نقلیه 
دودی فابریک و سایر خودروها در صورتی که 
مجاز  باشد  رویت  قابل  بیرون  از  داخل خودرو 
اشخاص  چنانچه  همچنین  باشند  می  تردد  به 
بنا به ضرورت و یا دالیل خاص  یا سازمان ها 
پزشکی درخواست افزایش غلظت شیشه دودی 
کسب  با  فقط  باشند  داشته  را  خود  خودروی 
راهنمایی  در  که  مربوطه  کمیسیون  از  مجوز 
تردد به  مجاز  شود  می  تشکیل  رانندگی   و 
پرده،  نصب  که  است  ذکر  قابل  باشند.  می 
عکس، برچسب، نوشته و یا هرچیز دیگری بر 
دید  مانع  که  بنحوی  روی شیشه های خودرو 
ممنوع  شود  بالعکس  یا  و  بیرون  به  داخل  از 
در  رانندگی  و  راهنمایی  مامورین  و  باشد  می 
صورت رویت ضمن اعمال قانون، راننده خودرو 

را مکلف به رفع اثر می کنند.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

 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  

سینما بهمن  

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

اکران
فیلم

 پدر آن
دیگری

 پدر آنارغوان
دیگری

 ساعت شروع
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636 - 056تلفن

در مدت معلوم

 تنها نمایندگی پنجره وین تک  در خراسان جنوبی
نمایندگی پنجره دکتر وین
مجری نمای  فریملکس
مجری نمای کرتین وال
آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند
 خیابان توحید- بین توحید 1 و 3 - پالک 29
09153620106 -05632447312
قیمت مناسب + کیفیت عالی= رضایت مشتری

دوستان خیلی سریع اقدام کنیدمرکز فروش پنجـره و شیشه شکرانی
ثبت نام کارت ملی هوشمند به صورت تلفنی و حضوری

مرکز خدمات اینترنتی رسا گستر 
نبش پاسداران 7   32438915

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

قالی شویی نویــد
با مدیریت جدید/ دستگاه فرچه تمام اتوماتیک

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

فروشگاه کودک  امیر 
قابل توجه مشتریان گرامی 

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

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم
چون در پرونده 940608 اجرایی در قبال محکومیت آقای محمد یوسف پور و غیره به پرداخت مبلغ 839/366/211 ریال در حق 
آقای ابوالفضل داوطلب و پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به معرفی و توقیف 

پالک ثبتی شماره 1233 فرعی از 1402 و غیره اصلی بخش 2 بیرجند توسط شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
که حسب نظریه کارشناس ملک مذکور واقع در کارگران 3 پالک 16 واقع می باشد و مساحت عرصه آن 263/6 مترمربع و مساحت اعیانی آن در 
دو طبقه جمعا 315 مترمربع که هر دو طبقه مسکونی می باشد و دارای دو امتیاز گاز و دو امتیاز برق و یک امتیاز آب می باشد و ارزش ششدانگ 
ملک به مبلغ 2/098/600/000 ریال ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه مورخ 94/11/21 از ساعت 9 الی 10 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

 خدمات بیل مکانیکی
زنجیـری و پیکـور
 معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات

 و غیره
 09151613389 - بنی اسدی 



پنجشنبه *  8 بهمن 1394 * شماره 3429 

در حدود یک هزار و ۲۵۰ غرفه درست در قلب پایتخت تایلند-بانکوک- گردهم آمده اند و رنگی ترین بازار دنیا را ساخته اند.
این بازار شبانه که از ساعت ۶ عصر آغاز به کار می کند هزاران گردشگر را به سوی خود می کشاند تا از غرفه های آن وسایل 
عتیقه ،غذاهای خیابانی و وسایل دست ساز و سنتی خرید کنند. این بازار رنگی »قطار شب« نام دارد.

رنگی ترین بازار دنیا 

4
فناوری

کاربردهای شلوار جین کهنه

سال هاست شلوارهای جین میان همه افراد جامعه و 
به خصوص جوان ها طرفداران زیادی دارد و خیلی ها 
ترجیح می دهند از این شلوارها استفاده کنند. پس به 
طور معمول در بسیاری از خانه ها این نوع لباس دیده 

می شود و وجود دارد.
از  می توانید  که  استفاده ای  ساده ترین  شاید  و  اولین 
یک  به  آنها  تبدیل  ببرید،  سابق تان  جین  شلوارهای 
طرفین  از  یکی  کار  این  برای  زیباست.  جاجورابی 
انتخاب  است،  مناسب تر  ظاهر  نظر  از  که  را  شلوار 
شلوار  جلویی  قسمت  شده  انتخاب  رویه  اگر  کنید. 
باشد جیب آن اولین جیب جاجورابی حساب می شود 

و برای بقیه جیب ها می توانید از جیب های پشت شلوار 
جیب  بیشتری  تعداد  به  اگر  همچنین  کنید.  استفاده 
شلوار،  پارچه  بقیه  از  می توانید  براحتی  دارید،  احتیاج 
شلوار  روی  و  ببرید  مختلف  اندازه های  با  جیب هایی 
داشته  دوست  اگر  بدوزید.  امروز  جاجورابی  و  سابق 
باشید، می توانید برای این جیب ها دکمه هم بدوزید. 
برای وصل کردن جاجورابی یا آویزان کردنش از میله 
لباسی های  چوب   از  می توانید  هم  کمد  در  روی  یا 

مخصوص لباس کودک استفاده کنید.
جین  شلوارهای  از  استفاده  دیگر  خالقانه  ایده  یک 
قدیمی برای تهیه زیربشقابی است. برای این کار بهتر 
است شلوار را به گونه ای قرار دهید که یک جیب آن 
سمت راست قرار بگیرد و سپس اندازه الزم برای زیر 
بشقابی را به کمک خودکار روی آن مشخص کنید و 
برش بزنید. سپس دور تا دور کار را بدوزید تا پارچه 
جین ریش ریش نشود. یکی دیگر از شیوه های استفاده 
از شلوارهای جین قدیمی این است که هم به کمک 
آنها به وسایل خود نظم دهید و هم آنها را همیشه در 
دسترس داشته باشید. برای این کار به یک تخته چوب 
احتیاج دارید. اندازه چوب نسبت به نظر و استفاده شما 
می تواند متفاوت باشد. نخستین قدم آن است که چوب 
را با یک روکش مناسب بپوشانید. به این منظور عالوه 
های  طرح  با  پارچه هایی  از  می توانید  زدن،  رنگ  بر 
مختلف هم استفاده کنید. فقط باید دقت به خرج دهید 
و پارچه را به طور کامل و صاف روی چوب بچسبانید. 
حاال جیب های پشت شلوار جین را جدا کنید و روی 
چوب روکش شده بچسبانید. باید حواستان  باشد که 

قسمت ورودی جیب ها به کار نچسبد.

اسرار خانه داری

یکه تازی بیماری های قلبی در خراسان جنوبی
بیماری های قلبی و عروقی نخستین عامل مرگ ومیر 
خطر  زنگ  این  و  است  جنوبی  خراسان  استان  در 
زمانی بلندتر نواخته می شود که سکته های قلبی در 

سنین پایین در استان روند افزایشی پیدا کنند.
راهنمای  کشیده اند  زمین  روی  که  سبزی  خط 
بیماران به بخش قلب است خط سبز را برای رسیدن 
می کنم. صدای  دنبال  قلبی  های  بیماری  بخش  به 
ناله یک زن مسیرم را کج کرد، اینجا چند نفر سعی 
می کنند تا از پشت شیشه های مات چیزی را ببینند.

زن میان سالی بی آنکه به اشک های صورتش توجهی 
کند زیر لب دعا می خواند گویی زمان ایستاده است 
اما  می کرد  صبوری  پدر  کارافتاده اند.  از  دقیقه ها  و 
خانواده  اعضای  همه  از  تر  بی تاب  که  است  معلوم 
چشم به در اتاق بسته است همین که پزشک از اتاق 

بیرون آمد همه دوره اش کردند.
حالش  پرسید  گریه  با  که  بود  کسی  اولین  مادر 
خوب می شود؟ پزشک در پاسخ فقط سرش را تکان 
می دهد و خط سبز راهرو را به سمت بخش در پیش 
می رسد  مادر  به گوش  که  پاسخی  تنها  و  می گیرد 
مرگ  از  خبر  که  است  دستگاهی  ممتد  صدای 

جوانش می دهد و ایست، پایان زندگی جوان.
افراد را تهدید می کند  این  ایست قلبی چقدر جان 
اصاًل خودشان بیماری شان را شناخته اند؟ با مرد ۳۵ 
بیماری اش  از  کشیده  دراز  تخت  روی  که  ساله ای 
سؤاالتم برای  پاسخی  شاید  می کنم   صحبت 

بیماری  ندارید؟ چرا  پیدا کنم. شما که هنوز سنی 
قلبی گرفتید؟

و می گوید:  معرفی می کند  را محمد خسروی  خود 
خودم هم درست نمی دانم پزشکان می گویند چاقی، 
استرس، اضافه وزن همه سبب بیماری قلبی می شود، 
البته پدرم هم بیماری داشت به همین خطر ابتالی 
بیماری در ما هم وجود داشته که باید خیلی مواظبت 

می کردیم اما می بینید که من اضافه وزن دارم ...

عامل ۳۰ درصد مرگ ها در خراسان جنوبی 
بیماری های قلبی

حاضر حال  در  مهر،  خبرگزاری  گزارش   به 
بیماری های قلبی- عروقی نخستین عامل مرگ ومیر 
در کشور به شمار می رود. موضوع وقتی بیشتر جای 
فوت  علت  درصد   ۴۰ به  نزدیک  که  دارد  نگرانی 

جوانان در کشور به دلیل بیماری های قلبی- عروقی 
بوده که این آمار به سرعت در حال افزایش است.

مصرف فست فودها عامل باال رفتن 
فاکتورهای خطر بیماری های قلبی

افزایشی  روند  به  اشاره  با  تغذیه  ارشد  کارشناس 
کرد:  اظهار  در جامعه  عروقی  و  قلبی  های  بیماری 
یکی از دالیل افزایش این بیماری ها نوع تغذیه بوده 
که متأسفانه امروز تغذیه بسیاری از افراد، نادرست 

و نامناسب است.
غذاهای  از  استفاده  اینکه  بیان  با  راغبی  سوری 
مواد  دارای  محصوالت  و  فودها  فست  آماده، 
نگه دارنده سبب باال رفتن فاکتورهای خطر بیماری 

پر  زندگی  از طرفی  کرد:  بیان  می شود،  قلبی  های 
خطر  تحرکی،  کم  کنار  در  هیجان  و  استرس  از 
را و عروقی  قلبی  بیماری های   بیماری ها بخصوص 

افزایش می دهد.

لبنیات پرچرب مصرف نکنیم

و  میوه ها  کرد:  اضافه  تغذیه  ارشد  کارشناس 
سبزیجات حاوی فیبر بوده که بدن را در برابر رسوب 
لبنیات  اینکه  باوجود  می کند.  محافظت  کلسترول 
که  داشت  توجه  باید  اما  است  کلسیم  خود سرشار 
دارند  منشأ حیوانی  اینکه  دلیل  به  پرچرب  لبنیات 
دارای کلسترول بوده و این خود یکی از فاکتورهای 

خطر ابتال به بیماری های قلبی و عروقی است.
از  نامناسب  های  روغن  از  استفاده  همچنین  وی، 

جمله جامد نباتی و مصرف نمک زیاد را یکی دیگر 
از عادت های بد غذایی دانست.

دانشگاه  کرونر  عروق  و  آتروسکلروز  مرکز  رئیس 
علوم پزشکی بیرجند نیز بیمارهای قلبی و عروقی را 
شایع ترین علت مرگ ومیر در خراسان جنوبی ذکر 
مغزی  سکته های  و  قلبی  سکته های  گفت:  و  کرد 
نیز مهم ترین بیماری های قلبی و عروقی در استان 

محسوب می شوند.
ابتال  سن  بیشترین  اینکه  بیان  با  کاظمی  طوبی 
سال   ۶۰ تا   ۴۵ عروقی  و  قلبی  های  بیماری  به 
زندگی  به  امید  اینکه  به  توجه  با  کرد:  بیان  است، 
افزایش یافته و تعداد سالمندان در استان نیز بیشتر 
بیماری ها  این  به  ابتال  سن  میانگین  است  شده 

کاهش پیدا نکرده است اما نسبت به گذشته افراد 
و  قلبی  های  بیماری  به  پایین  سن  در  بیشتری 

عروقی مبتال می شوند.
رئیس مرکز آتروسکلروز و عروق کرونر دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند به دالیل افزایش بیماری های قلبی 
به  توجه  با  افزود:  و  اشاره کرد  استان  در  و عروقی 
اینکه فاکتورهای خطر بیماری های قلبی و عروقی 
زندگی  شیوه  تغییر  نیز  ما  استان  در  افزایش یافته 
غذایی  رژیم  و  فعالیتی  کم  شهرنشینی،  از  ناشی 

نامناسب سبب افزایش این بیماری ها شده است.

سکته های قلبی در خراسان جنوبی 
همچنان در حال افزایش است

کرونر  عروق  و  آتروسکلروز  تحقیقات  مرکز  رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان داشت: همچنان 
سکته های قلبی در خراسان جنوبی در حال افزایش 
زدن  امکانات  حاضر  حال  در  خوشبختانه  اما  است 

بالون در مرحله اولیه در بیمارستان راداریم.
کاظمی، سکته قلبی، سکته مغزی و آمبولی ریه را 
به ترتیب شایع ترین حوادث عروقی منجر به مرگ 
عنوان کرد و گفت: در بیماری آمبولی ریه، خون در 
سیاهرگ های پا یا دست لخته شده و به سمت قلب 
حرکت کرده و وارد ریه می شود که این سبب تنگی 

نفس شدید و درنهایت مرگ می شود.
از  ناشی  زودرس  مرگ های  از  درصد   ۸۰ از  بیش 
است،  قابل پیشگیری  عروق  و  قلبی  بیماری های 
در  به ویژه  زندگی  شیوه  در  تغییراتی  که  به شرطی 

دوران کودکی آغاز شود
خطر  عوامل  کنترل  صورت  در  اینکه  بیان  با  وی 
کم  و  ناسالم  تغذیه  الگوی  دخانیات،  شامل  اصلی 
تحرکی مرگ های زودرس ناشی از بیماری های قلب 
طبق  افزود:  هستند،  قابل پیشگیری  مغزی  سکته  و 
از  از ۸۰ درصد  بهداشت جهانی بیش  آمار سازمان 
مرگ های زودرس ناشی از بیماری های قلبی و عروق 
قابل پیشگیری است، به شرطی که تغییراتی در شیوه 

زندگی به ویژه در دوران کودکی آغاز شود.
را  جنسیت  و  ژنتیکی  عوامل  سن،  افزایش  کاظمی 
و  برشمرد  بیماری  غیرقابل کنترل  عوامل  جمله  از 
دیابت،  خون،  چربی  اختالل  باال،  فشارخون  افزود: 
تحرکی،  کم  سیگار،  کشیدن  ناسالم،  غذایی  رژیم 
و قابل کنترل  عوامل  جمله  از  استرس  و   چاقی 

پیشگیری است.
کاظمی اضافه کرد: کلید پیشگیری از بیماری های 
شاداب  و  فعال  که  است  این  خالصه  به طور  قلبی 
بهترین  باشید، غذای سالم مصرف کنید، آب سالم 
نوشیدنی است، غذایتان بسیار کم چرب باشد، نمک 
سر سفره را حذف کنید، از نوشابه استفاده نکنید و 
چربی  و  قند  فشارخون،  کنترل  برای  یک بار  سالی 

خون مراجعه کنید.
 واقعیت آن است که بسیاری از بیماری ها و مشکالت 
قلبیـ  عروقی که می تواند به سکته قلبی منجر شود، 
قابل کنترل و پیشگیری بوده و با تغییر سبک زندگی 
بیماری های  خطر  از  می شود  سالم،  سبک  یک  به 

قلبی پیشگیری کرد.

چگونه پسورد فراموش شده شبکه وای فای 
خود را در کامپیوتر یا گوشی خود پیدا کنیم؟

اگر از سیستمی استفاده می کنید که به شبکه وای فای 
و  است،  متصل 
را  آن  روتر  رمز 
ندارید،  اختیار  در 
برای پی بردن به 
در  موضوع  این 
)برای   10 ویندوز 
ویندوز 7، 8 و 8.1 
نیز کار ساز است(  

با  بروید و   Control Panel به ابتدا کافی است 
 etwork and Internet > دنبال کردن مسیر
network and SharIng Center به قسمت 

تنظیمات شبکه وای فای بروید.
در صفحه جدید باز شده فهرستی از کانکشن هایی که 
تاکنون از طریق آن ها به اینترنت متصل شده اید خواهید 
قسمت  در  که  کانکشنی  آن  تنها  حال  این  با  یافت، 
VIew your aCtIVe networkS” قرار دارد را 

انتخاب نمایید.
اگر از طریق وای فای به شبکه متصل شده باشید الاقل 
یک کانکشن در قسمت wI-FI StatuS خواهید 
 wIreleSS سربرگ  به  و  کنید  باز  را  آن  یافت؛ 
بروید.   SeCurIty tab سپس  و   ProPertIeS

برای مشاهده پسورد فراموش شده شبکه وای فای خود 
قرار   ”,network SeCurIty key“ فیلد  در  که 

دارد باید تیک Show CharaCterS را ُپر نمایید.

اگر سیستُو  دورّه  ِمیدُو نزدیکّه
یعنی اگه فالن امر محال است، ولی فالن امر دیگر 

امکان دارد.

چغندر کلو ته تروبیه
هنوز مهم  )مسائل  ایم.   نرسیده  کار  پایان  به   هنوز 

مانده است(

اََدمي شیر خوم خورده
هر انسانی ممکن است در زندگی اشتباه کند.

اَز اَتَش َگز طمع زغال َمُکنِي
همانطوریکه از آتش گز نمي توان توقع زغال داشت از 

آدم بي اصل و بد گهر توقع خوبي نباید داشت.

ضرب المثل بیرجندی

نبش حکیم نزاری 1   ۳2221525 - ۰915۳6۳5587

رستوران و غذای آماده حکیم 

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و 1۰۰ درصد خالص
تنها یك بار امتحان كنید

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: ۰51-۳۳69۰8٤7-8

بیرجند: ۰9۳۰٤۰۰86۰۳

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

مرغ بریان شکم پر چلو کباب وزیری   چلو کباب کوبیده   
چلو سلطانی چلو برگ    چلو جوجه کباب  

زرشک پلو با مرغ  سوپ جو    چلو پاچین  
چلو کباب نگینی  چلو مرغ سرخ شده   چلو بختیاری  
چلو کباب بلغاری چلو جوجه با استخوان  چلو کباب قفقازی  

قیمه و قورمه  

راه با در خدمت شما همشهریان عزیز
هم

ک رایگان 
پی

آدرس: حدفاصل غفاری ۳٤ و میدان ولی عصر)عج(  ۳2٤۰٤۰٤۳

طبخ با برنج درجه یک ایرانی همراه با دورچین کامل و ته چین زعفرانی

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

خیابان معلم ، خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ
 و پاسداران، جنب پالک 8     تلفن : ۳1۰52

ساعت کار جدید: 1۰ الی 15 و 19 الی 2٤   طبخ با روغن کنجد
کلیه سفارشات  ادارات 

شرکت ها و ... پذیرفته می شود 
ایزوگام  شفیعی

آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

۰91516۳۰28۳ - ۳2225٤9٤
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد 98

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ران
ه ای

بیم
ت و 

مان
ل ض

سا
 10

نی
گو

قیر

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  كامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و كارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

فیلمبرداری ، سالن زیبایی، آلبوم ایتالیایی، مزون و ...

دوخت لباس با سلیقه شما به قیمت کرایه 

 )هدیه و تحویل به عروس خانم ها(

3000000 تومــان وام %4

انتهای توحید ، بلوار جماران ، نبش خیابان ستایش
۰915961۰516-۳2٤2٤788

کاربر ماساژ: 
در پایان این دوره گواهی فنی و حرفه ای

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

شامل:
 1- تای ماساژ ۲- آروماتراپی

 ۳- یومی هوتراپی )ماساژ ژاپنی( و ...
مشاوره و مهارت های سبک زندگی 

سالم 
 کاربر گیاهان دارویی

 کاربر اسانس های گیاهی
فروشنده گیاهان دارویی

 کرم سازی 

محل ثبت نام: شعبه 1: خیابان فردوسی 
مجتمع پارس ، طبقه منهای یک )صبح ها 
از ساعت 8-1٤ ( ۰91596۳7۳69
شعبه 2: خیابان طالقانی
 طالقانی 8- فرعی 8/۳  
)صبح ها 1٤-8 و عصرها 16-2۰ ( 
تلفن: ۳22۳۰1٤7- ۳22۳68۰6

ثبت نام برای عموم آزاد است 

 قابل توجه فارغ التحصیالن 
تربیت بدنی ، پرستاری و مامایی
 برای تربیت مربی ماساژ

Hteb.ir :آدرس سایت

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

 حیـات طیبـه
 در رشته های ذیل ثبت نام می كند:

صبح جمعه هر هفته      ساعت توزیع: 6:۳۰ الی 1۰ صبح
ضمنا کلیه سفارشات شله برای مراسم زیارت عاشورای ادارات و همشهریان عزیز پذیرفته می شود.

آدرس: نبش عدل 18    تلفن سفارشات: ۳22۰٤٤۳1-۰915561۰۳66 رمضانی
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کار در منزل؛ شانس یا بدبختی بزرگ؟!

از منزل، هم می تواند یک شانس باشد  کار کردن 
هم یک بدبختی بزرگ. آزادی ناشی از کار کردن در 
 منزل بی نهایت لذت بخش و حتی رؤیایی است. شما 
می توانید ساعات کاری تان را خودتان تنظیم کنید، 
هر وقت الزم بود استراحت کنید، هر زمان الزم شد 
بیرون بروید، پروژه های کاری را عقب بیاندازید و به 
جایشان کارهای مفید تری انجام دهید و غیره. با این 

سبک زندگی کارهای زیادی می توان کرد.
متعهد  باشید،  خودتان  ریز  برنامه  اگر  حال  عین  در 
ماندن به این برنامه ریزی آسان نخواهد بود. پیروی 
نظم  به  کردن  کار  مثل  روتینی  برنامه ی  از  کردن 
فوق العاده ای نیاز خواهد داشت چون کسی نیست 
که  کاری  هر  ترتیب  این  به  کند.  را چک  شما  که 

بخواهید می توانید انجام دهید. 
اما کسانی که در منزل کار می کنند خوب می دانند 
این سبک کار کردن، شما را هر روزه با چالش های 

متعددی مواجه می کند.
را  ها  چالش  این  اگر  که  است  این  خوب  خبر  اما 
استراتژی  آنها  بر  غلبه  برای  توانید  می  بشناسید، 
داشته باشید. شش نمونه از چالش هایی که مؤسسین 
کسب و کار ها و یا هر کس دیگری که از منزل کار 

می کند با آنها مواجه می شوند در ادامه آمده است.
شود  می  باعث  منزل  در  کردن  کار  دیگر،  بیان  به 
واقعًا  گاه  هیچ  و  باشید  کردن  کار  حال  در  همیشه 
کاغذبازی  و  ها  پروژه  تمام  نکشید.  کار  از  دست 
خاطر  همین  به  بود،  خواهند  دستتان  دم  شما  های 
درستی تمایز  خانه  و  کار  محل  میان  توانید   نمی 

 قائل شوید.

روزی مردی ثروتمند در اتومبیل جدید و گران   قیمت 
آمدی  و  رفت  خیابان کم  از  فراوان  با سرعت  خود 
پارک شده  اتومبیل  دو  بین  از  ناگهان  می گذشت.  
در کنار خیابان، یک پسربچه پاره آجری به سمت او 
پرتاب کرد. پاره آجر به اتومبیل او برخورد کرد. مرد 
پایش را روی ترمز گذاشت و سریع پیاده شد و دید که 
اتومبیلش صدمه زیادی دیده است. به طرف پسرک 

رفت تا او را به سختی تنبیه کند..
پسرک گریان، با تالش فراوان باالخره توانست توجه 
مرد را به سمت پیاده رو، جایی که برادر فلجش از 
روی صندلی چرخدار به زمین افتاده بود جلب کند. 
پسرک گفت: “اینجا خیابان خلوتی است و به ندرت 
کسی از آن عبور می کند، هر چه منتظر ایستادم و 
از رانندگان کمک خواستم، کسی توجه نکرد. برادر 
بزرگم از روی صندلی چرخدارش به زمین افتاده و من 
زور کافی برای بلند کردنش ندارم برای اینکه شما را 
متوقف کنم، ناچار شدم از این پاره آجر استفاده کنم.” 
مرد متاثر شد و به فکر فرو رفت. برادر پسرک را روی 
صندلی اش نشاند، سوار ماشینش شد و به راه افتاد. 
در زندگی چنان با سرعت حرکت نکنید که دیگران 
مجبور شوند برای جلب توجه شما، پاره آجر به طرفتان 

پرتاب کنند!

آدمی ساخته ی افکار خویش است
 فردا همان خواهد شد 

که امروز می اندیشیده است.

آرزو دارم روزی این حقیقت 
به واقعیت مبدل شود 

که همه ی انسان ها برابرند

همانا دشنام دادن و هرزه گویی
 و زبان درازی ناشی

 از نفاق و دو رویی است

اکثر مردم مدیری با ویژگی های خاصی مانند حرف شنوی، 
مدیر  را یک  مهربانی  و  فروتنی  ترس،  بودن،  با مالحظه 
اما مدیران ضعیف براساس شرایط می  ضعیف می دانند. 
توانند مدیرانی خودمحور، سلطه گر، خودکامه، خوش ظاهر و 
توخالی و سلطه جو باشند. حتی اگر در جذب مشتریان جدید 
و توسعه محصوالت و خدمات جدید هم موفق عمل کنید، 
اگر مردم برای همکاری با شما عالقه ای نداشته باشند و 
نخواهد که در تیم کاری شما حضور داشته باشند، یک مدیر 

ضعیف هستید.
تیم کاری شما دچار فرسودگی

 شغلی شده است
های  ویژگی  از  داشتن  بلندپرواز  اهداف  و  انگیزه 
کارکنان  از  اگر  حال  این  با  است.  موفق  مدیران  مهم 
می  را  آنها  و  کشید  می  کار  اندازه  از  بیش  تان 
درست  استفاده  دارید،  اختیار  در  که  منابعی  از   دوشید، 
و شایسته ای نمی کنید. ممکن است به بهره وری باالی 
کارکنان خود بنازید و از اینکه کار بسیاری را با تعداد کارکنان 
کمتری انجام می دهید، احساس غرور کنید، اما به یاد داشته 
باشید که موفقیت امروز شما ممکن است سالمت درازمدت 

سازمان و کارکنان تان را تضعیف کند.
مدیریت بحران باعث تضعیف روحیه کارمندان شده و کارایی 
آنها را پایین می آورد. در هر کسب و کار، شرایطی به وجود 

می آید که مجبورید دود چراغ بخورید تا به موفقیت برسید، 
باید وقتی را هم برای شارژ کردن و سوختگیری تیم  اما 

خودتان اختصاص دهید.
 از این شاخه به آن شاخه می پرید

باید قدرت تصمیم گیری خوبی داشته باشید و از این شاخه 
به آن شاخه نپرید. این کار شما دو دلیل دارد: یا می خواهید 
تمامی جوانب کار را در نظر بگیرید و صددرصد از انجام 
درست کار مطمئن باشید یا شاید هم به توانایی های خود 
اعتماد کافی ندارید. در نتیجه برای آنکه به صددرصد چیزی 
که می خواهید برسید، دائما نیروهای خود را برای جمع آوری 

اطالعات بیشتر به جاهای مختلف می فرستید.
لحظه  آخرین  تا  تصمیم  اخذ  برای  معمول  طور  به 
این  نیروهای فروش  نهایت  اینکه در  تا  مانید  منتظر می 
کارها  این  برای  زبان شما می شنوند: »دیگر  از  را  جمله 
این  انجام  برای  کافی  اطالعات  »ما  یا  نداریم«  وقت 
ادامه  را  فرایند  این  هم  باز  اما  نداشتیم«.  اختیار  در   کار 
می دهید و نیروهای خود را مجبور می کنید تا وقت خود را 
برای حصول اطمینان از جزئی ترین اطالعات هم تلف کنند. 
این در حالی است که کارهای دیگر هم روی زمین مانده اند 

و کسی نیست که به آنها رسیدگی کند.
 اهداف را برای اعضای تیم مشخص نمی کنید

به  رسیدن  یا  و  پروژه  یک  انجام  و  آوردن  بدست  برای 

سمت خاص عجله می کنید، اما واقعیت این است که هنوز 
خودتان هم نمی دانید که چه می خواهید. با اعضای تیم 
جلسه می گذارید و تازه در این جلسه شروع می کنید به 
بلند بلند فکر کردن. تفکرات بهم ریخته و پیچیده شما که 
خودتان هم از آن سر در نمی آورید باعث گیجی و سردرگمی 
اعضای تیم هم می شود. در پایان جلسه هم هنوز نتوانسته 
 اید اهداف را به صورت واضح مشخص کنید و بسیاری از 
بخش های پروژه هنوز برای تیم کاری مبهم است. در آخر 
هم همه چیز را به عهده تیم می گذارید و می گویید: »وقتی 
کار را ببینم، می توانم درباره اش نظر بدهم.« اعضای تیم 
هم هنگام خروج از جلسه با آگاهی از اینکه این پروژه هم، 
یک پروژه بی نظم خواهد بود، زیر گوش هم آهسته می 

گویند: »باز شروع شد.«
 اعضای تیم را در یک 

محیط عمومی تحقیر می کنید
تحقیر و بی احترامی به شخصی در یک جلسه کاری در 
حضور دیگران یا در محیط عمومی، شهرت شما را به عنوان 
مدیر به باد خواهدداد. شاید به نظر شما حرف یا عملکرد یکی 
از کارمندان احمقانه و یا نادرست بوده است. اما اشاره کردن 
به اشتباهات او در جلسات کاری و در حضور سایر همکاران، 
نشان دهنده این است که شما شخصیت بی ثباتی دارید و 

غیرقابل کنترل هستید.

که  کنند  می  رفتار  ای  گونه  به  ضعیف  مدیران 
پایین  آنها  و  است  بهتر  او  که  کنند  احساس  اطرافیان 
است،  سازنده  انتقاد  سزاوار  کسی  اگر  دارند.  قرار  او  از   تر 
می توانید به صورت خصوصی بگویید، نه در مال عام. اگر 
در جلسه کاری به گونه ای قدرت خود را به نمایش بگذارید 
که دیگران معذب باشند و احساس راحتی نکنند، قدرتمند 
نمی شوید. کامال برعکس، نیروهای خوب جنین رفتارهایی 
را تحمل نمی کنند و این شما هستید که در نهایت یک تیم 
ضعیف روی دست تان می ماند که نتایج کاری متوسط، نه 

در حد عالی، به شما ارائه می دهند. 
فقط بلدید حرف بزنید، اما عمل نمی کنید

به جلسات مهم کاری با مشتریان می روید و از موقعیت 
استفاده کرده و با ژستی مدیرانه از موقعیت خود دفاع می 
کنید به آنها اطمینان می دهید که خودتان شخصا مشکالت 
و کارهای آنها را پیگیری خواهید کرد. این کار باعث می 
شود که شما فقط در همان لحظه خیلی خوب جلوه کنید، اما 
وقتی شکوه و عظمت تان را به مشتری نشان دادی، دیگر 
همه چیز را فراموش می کنید.  به دنبال کارهای بعدی خود 
می روید و سایر اعضای تیم باید تالش خود را برای پیگیری 
وعده های شما بکنند تا به کسب و کار لطمه ای نخورد. 
در برخی موارد آنها حتی نمی دانند که چگونه به کاری که 

مشتری فکر می کند تمام شده است، رسیدگی کنند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

و فرجام هردوشان آن است که هر دو در آتش جاوید می مانند و سزای ستمگران این است.
سوره الحشر، آیه 17

حدیث روز  

ریشه های کفر سه چیز است:  حرص و خود بزرگ بینی و حسد ورزیدن
امام صادق )ع(

سبک زندگی

متاسفانه، تو یک مدیر ضعیف هستی

                        

586321947
172469358
934587621
645912783
298735416
713846295
327198564
859674132
461253879

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 3429 طراح: نسرین کاری

9827

79461

5

29

68

5

79541

1732

ما دیگران را فقط تا آن
 قسمت از جاده که خود پیموده ایم

 می توانیم هدایت کنیم.

پرورد به ناز و نعمت آن دوست مرا
بردوخت مرقع از رگ و پوست مرا
تن خرقه و اندر او دل ما صوفی

عالم همه خانقاه و شیخ اوست مرا

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

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

تعمیر لوازم گاز سوز خانگی  و صنعتی 
و آبگرمکن در اسرع وقت
09150570409 - رجبی

پسته و هسته زردآلو را به ما 
بسپارید مغز آن را )در حضورتان( 

تحویل بگیرید.
 09156148203
09013986830

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

به یک مدرک لیسانس عمران با سه تعمیر لوازم گازسوز
سال سابقه برای گرفتن پایه نیازمندیم. 

09153623791

جویای کار
برای نگهبانی ، مشاور امالک ، آبدارچی 

و غیره    09389282099

به دو نفر خانم و آقا برای پخت نان 
محلی واقع در روستای گازار با حقوق 
و مزایای عالی )بیمه ، محل اسکان( 

نیازمندیم. 
09021239923

32273676

به یک کمک آشپز نوجوان )آقا(
و یک پیک موتوری برای کار 
 در غذای  آماده نیازمندیم. 

09155624508
32445179

 فروش واحد آپارتمان80 متری 
 پاسداران 8 - پالک 5 - طبقه دوم - دارای 

آسانسور     09153618757- تقدیری

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

با گارانتی معتبر

09157417139 - ایوبی

میدان اول مدرس - مجتمع تجاری 
الماس طبقه پایین   تـک رایـانه

فروش ، رهن یا معاوضه فوری

آپارتمان 145متری 3 خوابه 
با کلیه امکانات واقع در مدرس 

34 ، عدالت 2، پالک 6، طبقه اول 
قابل معاوضه با آپارتمان در مشهد

32223045  - احسانی  
32435359

  09155620654

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

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

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  
09155625379 - 09155610240 

فروش 
 مغازه کفش فروشی 

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

 فروش انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر، سی  دی

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

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

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

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

فروش کارواش با موقعیت عالی 
واقع در خیابان مدرس

09363574028

نمایندگی شرکت سکو و نودر
انواع درب های ضد حریق ، ضد 

سرقت ، اتوماتیک و انواع پنجره های 
UPVC

نبش مدرس 69
09155610014 - محمدی

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

حمل آب با تانکر به کلیه نقاط
09151638440- غالمی

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

تعمیرات تخصصی رکتی فایر
32311719 - 09151632362

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

  تعمیرات و تیز کردن تخصصی ماشین      
اصالح )موزر( و ... )آرایش پوریا(

  بیرجند ، مطهری 9  
  بهرامی کیا   32231060

بهترین گزینه برای سرمایه گذاری 

با احداث گلخانه و باغ ویال 

در دشت بجد- معاوضه با خودرو 

09376234005
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 شهرخبر: بررسی های اخیر محققان نشان می دهد که هویج این توانایی را دارد که پیری چشم را دفع کند. در واقع، نتایج مطالعات نشان می دهد که رنگدانه هایی 
به نام کاروتنوئید می توانند بیماری های چشمی مرتبط با افزایش سن مثل دژنراسیون ماکوال را از شما دور کنند. کاروتنوئیدها همان رنگدانه های قرمز و 
نارنجی هستند که در محصوالتی مثل هویج، سیب زمینی شیرین و فلفل دلمه ای وجود دارند، یا همان رنگدانه های سبز در اسفناج، کلم بروکلی و کلم پیچ.

با فواید هویج آشنا شوید  اخبار ورزشی

معرفی برترین های مسابقات قهرمانی 
پینگ پنگ لیگ دسته سه استان

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ لیگ دسته سه استان 
با حضور 10 بازیکن به مدت دو شب به مناسبت دهه 
مبارک فجر به صورت دوره ای برگزار شد و در پایان 
مهدی اخروی محبی از فردوس مقام اول را به دست 
و  حسینی  حسین  سید  شد،  دوم  نجات  محمد  آورد، 
عماد ایوبی مقام های سوم و چهارم را کسب کردند و 

به مسابقات دسته دو استان راه یافتند.

ورزشکاران خراسان جنوبی در 7 رشته 
ورزشی به رقابت می پردازند

فارس : دبیر هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی 
محلی خراسان جنوبی گفت: ورزشکاران بسیجی استان 
بازی های  جشنواره  و  مسابقات  از  دوره  ششمین  در 
بومی محلی بسیجیان کشور برای نخستین بار در هفت 
رشته ورزشی به میدان می روند.چاجی اظهار کرد: این 
جشنواره با شرکت بیش از 450 ورزشکار بسیجی از 31 
استان کشور از دیروز تا دهم بهمن  ماه جاری در شهر 
علی اکبر  کرد:  تصریح  می شود.وی  برگزار  بندرعباس 
عباسی مقدم، سعید شوشتری و حمید آلدو کشتی گیران 
محلی استان هستند که در مقابل حریفان ملی پوش 
محمد  شد:  یادآور  می روند.چاجی  تشک  روی  خود 
اعضای  خسروی  محمد  و  خسروی  اکبر  سیروسی، 
دوره  ششمین  در  که  هستند  استان  دال پالن  تیم 
مسابقات و جشنواره بومی محلی بسیجیان کشور به 
میدان می روند.وی خاطرنشان کرد: روح ا... دهقان زاده، 
حسین نصیرپور، جواد جنگی، علی کوهنورد و محمد 
به  این جشنواره  در  تیم هفت سنگ  قالب  در  قاسمی 
از  گفت:  می روند.وی  خود  کشوری  رقیبان  مصاف 
تیم 16 نفره ورزشکاران بسیجی استان هشت نفر در 
مسابقات طناب کشی شرکت می کنند.چاجی با اشاره به 
برگزاری مسابقات ورزشی انفرادی ششمین جشنواره 
بومی محلی بسیجیان کشور متذکر شد: ورزشکاران 
استان در چهار رشته  انفرادی پرش طول، پرتاب وزنه، 

لی لی و مچ اندازی نیز به رقابت می پردازند.

پورعلی گنجی هم تیمی ژاوی شد

ایرنا: مدافع تیم ملی فوتبال ایران با عقد قراردادی 2 
ساله به تیم السد قطر پیوست تا هم تیمی ژاوی شود.
تیم  گذشته  فصل  مدافع  گنجی  پورعلی  مرتضی 
پیشنهادات  با  قراردادش  اتمام  از  تیانجین چین پس 
مختلفی از باشگاه های ایرانی و کشورهای حوزه خلیج 
فارس روبرو شده بود. پورعلی گنجی مدافع جوان و 
ژاوی  کنار  در  پس  این  از  ایران  فوتبال  دار  آینده 
قهرمانی جهان  افتخاراتی چون  هرناندز که سال ها 
چندین  و  اسپانیا  ملی  تیم  با  همراه  اروپا  قهرمانی  و 
دوره فتح لیگ قهرمانان اروپا، اللیگا و جام حذفی را با 

بارسلونا در کارنامه دارد، بازی خواهد کرد.

موز؛ دارویی برای ۵ ناراحتی رایج 

زیاد  سدیم  فردی  که  زمانی  آنالین:  قدس 
دچار  است  ممکن  کند  مصرف  کم  پتاسیم  و 
فشار خون باال شود. در این صورت بسیار مهم 

است که پتاسیم وارد خون شود که موز سرشار 
هر  شود  می  است.توصیه  معدنی  ماده  این  از 
این عادت  روز و ترجیحا صبح موز میل شود. 
خوب موجب حفظ فشار خون در سطح مطلوب 
می شود.بسیاری از افرادی که دچار افسردگی 

هستند بهبود حاالت روحی خود پس از خوردن 
موز را تایید می کنند. محققان ثابت کرده اند که 
این تاثیر به خاطر وجود اسید آمینه »تریپتوفان« 
در موز است که باید از طریق تغذیه تامین شود 
زیرا بدن به تنهایی نمی تواند مقدار مورد نیاز را 

بسازد. به عالوه زمانی که این اسید آمینه وارد 
بدن می شود به تریپتوفان تبدیل می شود که 
به هورمون خوش خلقی معروف است. خوردن 
یک موز در روز برای بهره مندی از این تاثیرات 
کافی است تا پس از چند دقیقه آرامش و اخالق 

خوب احساس شود.استرس متابولیسم را مختل 
پتاسیم خون  این صورت سطح  در  و  کند  می 
بهتر  تعادل  این  تنظیم  برای  یابد.  می  کاهش 
است موز میل شود که همان طور که می دانید 
آرام  تاثیر  همچنین  است.  پتاسیم  از  سرشار 
می  کمک  حالت  این  دفع  به  نیز  موز  بخشی 
کند.موز برای سیستم گوارش بسیار عالی است. 
پکتین موجود در آن که نوعی فیبر غذایی است 
از  سمی  مواد  دفع  به  و  تسریع  را  هضم  روند 
بدن کمک می کند. به همین دلیل برای بهبود 
یبوست و عملکرد کند روده ها نیز مفید است. به 
عالوه، خواص پروبیوتیک آن نیز برای سیستم 
گوارش عالی است زیرا نفخ را کاهش می دهد.

مواد غذایی مضر برای دندان ها 

به  و  شیرین  های  شکالت  آنالین:  قدس 
زیادی  مقدار  به  سفت  های  آبنبات  خصوص 
مضر  ها  دندان  سالمتی  برای  و  داشته  شکر 
ها  دندان  پوسیدگی  باعث  شیرینی  زیرا   است، 
بیشتری  جذب  باعث  هم  پوسیدگی  و  شده 
باکتری ها می شود. اسید تانیک موجود در قهوه 
و در برخی انواع چای می تواند مینای دندان را 
از بین برده و روی آنها لک های قهوه ای ایجاد 
کند. مطمئنا نمی توان از قهوه و چای دل کند، 

متوجه  ، ضرر کمتری هم  با مصرف کمتر  اما 
دندان ها می شود. افراد زیادی خیارشور دوست 
کنند،  می  میل  غذا  با  همراه  را  آن  و   داشته 
اما ترکیب سرکه اسیدی است و باعث ساییدگی 

مینای دندان می شود.

میزان کالری موجود در
4 نوع از غذاهای ایرانی 

 
شهرخبر: خورش قورمه سبزي که روغن متوسطي 
دارد و لوبیاي آن هم زیاد نیست. در هر قاشق 

تقریبا 20 کیلوکالري  این خورش  از  غذاخوري 
انرژي موجود است. پس اگر در یک بشقاب 20 
قاشق خورش باشد، شما 400 کیلوکالري دریافت 
به کار  به روغن  : بسته  قیمه  کرده اید. خورش 
رفته در خورش قیمه و همچنین ترکیبي که این 

خورش با آن سرو مي شود، کالري نهایي مصرفي 
از  غذاخوري  قاشق  هر  در  بود.  خواهد  متفاوت 
خورش قیمه حدود 30 کیلوکالري انرژي نهفته 
است.خورش فسنجان: این خورش هم به فرم 
ملس  فرم  به  و هم  ترش  فرم  به  شیرین، هم 

است  ممکن  شیرین  فرم  در  مي شود.  درست 
کالري  که  شود  اضافه  خورش  به  دوباره  شکر 
آن را باالتر خواهد برد. در هر قاشق غذاخوري 
از خورش فسنجان 45 کیلوکالري انرژي نهفته 
و  ساده  اگر  حتي  عدس پلو  پلو:  عدس  است. 
بدون گوشت، مرغ یا کشمش هم مصرف شود، 
به  کامل  غذاي  تغذیه اي یک  کیفیت  لحاظ  از 
حساب مي آید. در هر قاشق غذاخوري عدس پلو 
حدود 35 کیلوکالري وجود دارد. کالري کشمش 
و گوشتي که همراه عدس پلو مصرف مي شود، 

باید جداگانه محاسبه شود.  

با این خوردنی ها از سرماخوردگی 
در امان باشید!

 
گزینه  اولین  خوریم،  می  سرما  وقتی  مرکبات: 
پیش رویمان انواع مرکبات است چرا که منبعی 
و  هستند  پکتین  و  پتاسیم  ویتامین،  از  سرشار 
می  مقابله  زا  آلرژی  عوامل  با  بارزی  طور  به 
هنگام  و  است  ویتامین  از  سرشار  شلغم  کنند. 
سرماخوردگی مثل یک آنتی بیوتیک عمل می 
کند. فلفل دلمه ای تقریبا 32 کیلوکالری انرژی 
مشکالت  از  یکی  سرماخوردگی  هنگام  دارد. 
رایج، گرفتگی بینی است و اگر فلفل دلمه ای 

بخارپز شده بخورید، این مشکل حل می شود.

مواد غذایی مضر برای دندان ها 

دستگیری قاچاقچیان »شیشه« در نهبندان 

 فرمانده انتظامي استان از کشف هفت کیلو و 800 گرم مواد 
مخدر شیشه در شهرستان نهبندان خبر داد. سرهنگ شجاع 
گفت : مأموران ایست و بازرسي سهل آباد نهبندان هنگام 
 405 سواري  دستگاه  یک  به   عبوري  خودروهاي   کنترل 
نقره اي رنگ به سرنشیني پنج نفر که به صورت خانوادگي 
 در حال تردد بودند مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند .
وي گفت : مأموران خودروي متوقف شده را بازرسي کردند 
که در بازرسي از خودرو هفت کیلو و 800 گرم مواد مخدر 
شیشه که به طرز ماهرانه اي در خودرو جاساز شده بود کشف 
دو  قضایي  مقام  هماهنگي  با   : افزود  شجاع  .سرهنگ  شد 
روانه  پرونده  تشکیل  با  و  دستگیر  خودرو  از سرنشینان  نفر 

زندان شدند .

توقیف سواري هیوندا با 
205 کیلومتر سرعت 

از توقیف یک دستگاه  استان  راه  پلیس  رئیس 
سواري هیوندا با سرعت غیرمجاز 205 کیلومتر 
راستاي  در  گفت:  رضایي  سرهنگ  داد.  خبر 
برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز مأموران 
خودروهاي  کنترل  هنگام  فردوس  راه  پلیس 
با  را  هیوندا  خودروي  دستگاه  یک  عبوري 
کردند.   متوقف  کیلومتر   205 غیرمجاز  سرعت 
ریال  میلیون  یک  خودرو  راننده  افزود:  وي 
گواهینامه  سوابق  در  منفي  نمره   10 و  جریمه 
وي ثبت شد و خودرو برای سیر مراحل قانوني 

به پارکینگ منتقل شد.

سارق امامزاده استرآباد »قاین« دستگیر شد

سارق امامزاده استرآباد شهرستان قاین که با بریدن شبکه های ضریح بی بی زبیده خاتون از این محل سرقت کرده بود 
دستگیر شد . فرمانده انتظامی شهرستان قاین گفت :با اعالم خبر سرقت از امامزاده استرآباد شهرستان قاین عملیات شناسایی 
و دستگیری سارق یا سارقان آغاز شد .سرهنگ امیرآبادی زاده اظهار کرد: با فعال کردن منابع و مخبرین ،مجرمان و سارقان 
سابقه دار کنترل شدند و با انجام تحقیقات گسترده میدانی، با توجه به اظهارات معتمدان و اهالی محل رد پای یکی از سارقان 
سابقه دار منطقه در سرقت امامزاده پیگیری و سارق شناسایی شد. وی ادامه داد: مأموران با هماهنگی مقام قضایی به درب 
منزل مظنون عزیمت کردند که متهم در منزل حضور نداشت که با ترفندهای پلیسی متهم احضار و دستگیر شد. فرمانده 
انتظامی شهرستان قاین گفت : تالش سه ساعته مأموران و ارائه مدارک و شواهد متهم را مجبور به اعتراف کرد و عنوان داشت 
نیمه های شب وقوع سرقت به امامزاده بی بی زبیده خاتون رفتم و چون از محل نگهداری کلید درب ورودی اطالع داشتم کلید 
را برداشتم و وارد امامزاده شدم. سرهنگ امیرآبادی زاده بیان داشت :متهم اعتراف کرد پس از سرقت یک قالیچه دستباف و دو 
قالی 12 متری با قیچی مخصوص برش فلزات فنس های ضریح امامزاده را بریده و وارد ضریح شده است و مبلغ حدودا یک 
میلیون تومان وجه نقد را از داخل ضریح سرقت کرده است . وی تصریح کرد : کارآگاهان اداره آگاهی جهت بازسازی صحنه 

سرقت به محل اعزام شدند و پرونده به همراه سارق دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد .

شترها به مقصد نرسیدند 

 17 کشف  از  خوسف  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
نفر شتر قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در این 
شهرستان خبر داد. سرهنگ کارگر گفت: مأموران 
خودروهاي  کنترل  هنگام  خور  انتظامي  پاسگاه 
خور  از  که  بنز  کامیون  دستگاه  یک  به  عبوري 
به  را  خودرو  و  شدند  مشکوک  بود  طبس  عازم 
الین بازرسي هدایت کردند و مأموران در بازرسي 
از خودرو 17 نفر شتر را که فاقد هرگونه مجوز حمل 
از سوي دامپزشکي بود کشف کردند که کارشناسان 
ارزش ریالي احشام قاچاق را یک میلیارد ریال برآورد 
با  متهم  و  توقیف  خودور  عملیات  این  کردند.در 

تشکیل پرونده به مراجع قضایي معرفي شد.

  نمایشگاه بزرگ مبلمان 

و سرویس خواب 

برای شما آخرین مدل های 

روز تهران را گلچین نمودیم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و کیفیت 

با  شرایط استثنایی 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پیش پرداخت ویژه فرهنگیان عزیز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودی

آدرس : نبش غفاری 4    
 09151606528
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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

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

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

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

نمایندگی نوکی

مجری طرح سقف های کاذب ، دیوار پوش ، کف پوش، 
کناف ، پارکت ، آیدا ، ایرانیت ، پرچین
091۵86۵2889 - 091۵7714197

فروشگاه لوله و اتصاالت 
کاظمی 

طرح تعویض شیرآالت قدیمی 
با شیرآالت اهرمی
با کمترین هزینه

صاحب شیر آالت اهرمی 
شوید

فقط تا پایان سال
بین مدرس 3۵ و 37

09123024066
091۵1638890

نصــب و  تعمیــر   

لباسشویی در منزل      
ثبت نام کربال   09151643778 - 32315776   شهر یاری

 زمینی
اعزام 94/12/2

شرکت زیارتی میقات
32439275

09151601216



پنجشنبه * 8 بهمن 1394 * شماره  3429 
 اعزام 1102 دانش آموز دختر7

 به اردوهای راهیان نور در دهه فجر

پرورش  و  آموزش   فرهنگی  اداره  رئیس  ایسنا- 
خراسان جنوبی گفت: 1102 نفر از دانش آموزان دختر 
استان به راهیان نور در ایام دهه فجر اعزام می شوند. 
نورمحمدی در نشست کمیته های دهه فجر در جمع 
سطح  در  اینکه  به  توجه  با  اظهارکرد:  خبرنگاران 
استان بیش از 1700 آموزشگاه دارد برنامه ریزی شده 
بیش از 300 برنامه شاخص انجام شود. دبیر کمیته 
با  استان،  فجر  دهه  ستاد  دانش آموزی  و  فرهنگیان 
آموزشگاه  در 1700  بهمن ماه  در 12  اینکه  به  اشاره 
گلبانگ انقالب نواخته خواهد شد، تصریح کرد: بیش 
از 13۸ هزار دانش آموز و 1۴ هزار فرهنگی در جشن 
یادآورشد:  وی  داشت.  خواهند  شرکت  انقالب  زنگ 
مدارس،  در  انقالب  سرودهای  پخش  ایام  این  در 
جلسات پرسش و پاسخ، تریبون های آزاد، ایستگاه های 
فرهنگی در مسیر نماز جمعه و راهپیمایی 22 بهمن ماه، 
برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری، قرآنی و معارف 
در مقاطع مختلف تحصیلی را خواهیم داشت. وی ادامه 
در  دانش آموزی  تشکل های  دانش آموزان  داد: حضور 
مهمانی الله ها، مانور تشکیالتی اعضاء سازمان های 
دیگر  از  تشکل ها  مشترک  صبحگاه  دانش آموزی، 

برنامه های این کمیته در دهه فجر است.

اجرای 150 طرح اشتغالزایی
 توسط کمیته امداد درمیان

فارس- مدیر کمیته امداد درمیان گفت: از ابتدای سال 
میلیارد   12 اعتبار  با  اشتغال زایی  طرح   150 تاکنون 
اجرا شده  و 905 میلیون ریال در شهرستان درمیان 
است. بصیری پور اظهار کرد: از این تعداد 75 طرح از 
محل اعتبارات امدادی به مبلغ ۴ میلیارد و 365 میلیون 
ریال و 75 طرح نیز از محل منابع قرض الحسنه بانکی 
به مبلغ ۸ میلیارد و 5۴0 میلیون ریال به بهره برداری 
رسیده است. وی سهمیه اشتغال امداد در شهرستان را 
33 درصد عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح ها سبب 

اشتغال ۴7۴ نفر در قالب 191 خانوار شده است.

سایت همسان همسری، راه اندازی می شود

جوانان  امور  فرهنگی  معاون  سرپرست  فارس- 
خیران  شبکه  فعالیت  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
ازدواج در دهه فجر راه اندازی می شود، گفت: خراسان 
سایت  کشور  استان  چهارمین  عنوان  به  جنوبی 
همسان همسری را دهه فجر راه اندازی می کند. قناد، 
در نشست خبری کمیته ورزش و جوانان با اصحاب 
رسانه اظهار کرد:  آنقدر که به نهضت خانه سازی بها 
داده ایم به خانواده سازی بها نداده ایم. وی ادامه داد: 
مشاورین  بانک  تهیه  مشاوره،  مراکز  مشاوره  انجام 
افراد  از  ثبت نام  و  تخصصی  مشاوران  انجام  اصلح، 
سایت  این  اهداف  از  همسر  مناسب  انتخاب  برای 
است. وی با بیان اینکه 27 برنامه توسط سازمان های 
برگزار می شود،  استان  نهاد جوانان در سراسر  مردم 
زنگ  نواختن  انقالب،  جشن های  برگزاری  افزود: 
ورزشی،  جشنواره های  و  ورزشی  مسابقات  انقالب، 
دیدار  مقاله نویسی،  مسابقات  کتابخوانی،  مسابقات 
با خانواده های شهدا  دیدار  استان و  امامان جمعه  با 

و غبارروبی مزار شهدا از جمله این برنامه ها است.

 کمک 15 میلیارد ریالی مؤسسه خیریه 
انصار الحجه )عج(به مددجویان امداد

مردمی  های  مشارکت  توسعه  معاون  تنها-  برنای 
راستای  در  گفت:  جنوبی  خراسان  امداد  کمیته 
 تعامالت کمیته امداد با مؤسسات خیریه و عام المنفعه،
مقدس  مشهد  انصارالحجه)عج(  خیریه  مؤسسه 
به  کمک  ریال  میلیون   300 و  15میلیارد  بر  بالغ 
مددجویان تحت حمایت این نهاد اهدا کرد. حسینی 
اظهار کرد: از این میزان کمک بالغ بر۴میلیارد و600 
مبلغ10میلیارد  و  نقدی  صورت  به  ریال  میلیون 
است.  بوده  غیرنقدی  صورت  به  ریال  و700میلیون 
 وی تصریح کرد: این کمک ها بین 9هزار و300نفر از 
العالج  صعب  بیماران  و  ایتام  سادات،  های  خانواده 
این  به گفته وی  توزیع شد.  نیت خیرین(  )براساس 
مؤسسه  این  اهدایی  های  کمک  مرحله  چهارمین 

خیریه به مددجویان خراسان جنوبی بوده است.

آموزش و ایمنی در تمامی بخش های 
خصوصی و دولتی پیاده سازی شود

کار،  محیط  بهداشت  ایمنی،  همایش  فارس- 
با حضور رؤسا و   )HSEE( انرژی و محیط زیست 
معاونان سازمان ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت 
استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان 
جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان در شهرستان 
طبس برگزار شد. مدیرکل HSEE وزارت صنعت، 
معدن و تجارت کشور در این نشست تخصصی گفت: 
تمامی بخش های  در  باید  ایمنی  و  آموزش  موضوع 
خصوصی، نیمه خصوصی و دولتی پیاده سازی شود.یار 
ایمنی معادن در بخش دولتی  افزود: سطح  احمدی 
خوب است که باید اطالعات به روز HSEE به سایر 
میزان  کمترین  شاهد  تا  شود  منتقل  هم  بخش ها 
الزم  باشیم.  ایمنی  بخش های  در  به ویژه  حوادث 
کار،  محیط  بهداشت  ایمنی،  همایش  است،  ذکر  به 
انرژی و محیط زیست از پنجم بهمن در شهرستان 

طبس آغاز شده است و تا ۸ بهمن ادامه دارد.

در سفر معاون وزیر راه به سربیشه مطرح شد:
 اتمام تمام پروژه های در دست ساخت 

پایانه مرزی ماهیرود تا پایان امسال

ماهیرود  مرزی  پایانه  مسئول  بابایی،  ابراهیمی- 
شهرستان سربیشه در بازدید معاون وزیر راه از این پایانه، 
از اتمام تمامی پروژه های در دست ساخت تا پایان سال 
جاری خبر داد و افزود: تاکنون بالغ بر 6 میلیارد تومان 
برای ساخت این پروژه ها هزینه شده است. کشاورزیان 
معاون وزیر راه، نخعی معاون استاندار، جعفری مدیر کل 
راه و شهرسازی، خدادادی فرماندار شهرستان سربیشه 
به همراه جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی در 
سفری یک روزه به مرز ماهیرود از پروژه های در دست 
ساخت این پایانه مرزی بازدید کردند. از جمله پروژه های 
در دست ساخت این پایانه می توان به سالن مسافری، 
دیوار حائل و تجهیزات جانبی اشاره کرد که برای اتمام 
این پروزه ها به اعتبار بیش از 2 میلیارد و پانصد میلیون 
تومان هزینه نیاز  است که مسئوالن قول اتمام آنها را 

نیز تا پایان سال جاری دادند.

برگزاری دومین جلسه کارگروه 
                  مد و لباس اسالمی ایرانی 

گروه خبر- دومین جلسه کارگروه مد و لباس اسالمی 
و  اندرکاران  دست  به  بخشی  هویت  هدف  با  ایرانی 
در  لباس  و  مد  حوزه  در  مردم  انتخاب  قدرت  ارتقای 
خراسان جنوبی تشکیل شد. محبی در این جلسه گفت: 
این کارگروه به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت 
ایرانی و اسالمی و بومی منطقه، تبیین و ترویج الگوهای 
بومی برای ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب الگوهای 
بیگانه با فرهنگ و هویت ایرانی در زمینه مد و لباس 
و  لباس  امروزه طراحی  افزود:  می شود. وی  تشکیل 
پوشاک و انتخاب مناسب آن یکی از دغدغه های مهم 
خانواده ها شده پس الزم است دستگاه های اجرایی 
عضو کارگروه به این مساله اهتمام بیشتری داشته باشند 
گام  مربوطه   موقع کمیسیون های  به  برگزاری  با  و 
موثری در این امر برداشته شود. وی از برگزاری دومین 
جشنواره و نمایشگاه مد ولباس استان با همکاری بنیاد 
ملی مد ولباس اسالمی ایرانی در اسفندماه سال جاری 
در استان خبر داد و افزود: عالقمندان به شرکت در این 
جشنواره  و نمایشگاه می توانند جهت کسب اطالعات 
اینترنتی آدرس  به  کل  اداره  این  سایت  به   بیشتر 
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گردهمایي مشترك باشگاه هاي 
ورزشي شهرستان بیرجند برگزار شد

گروه خبر- گردهمایي مشترک باشگاه هاي ورزشي 
شهرستان بیرجند با حضور دست اندرکاران ورزش و 
مسئوالن اداره ورزش و جوانان شهرستان با محوریت 
بررسی راهکارهای تقویت و توسعه فعالیت های آنان 
اداره  رئیس  اصغری  گردهمایی  این  در  شد.  برگزار 
به  اشاره  با  سخناني  طي  بیرجند  جوانان  و  ورزش 
سیاست و نقش این اداره در نظارت و کنترل بر روند 
فعالیت باشگاه هاي ورزشي، تعامل و همکاري دو طرف 
را در دستیابي به موفقیت هاي ارزشمند در حوزه هاي 
قهرمان پروري مهم دانست و از مدیران باشگاه هاي 
ورزشي خواست برای تهیه کارت بیمه برای ورزشکاران 
اقدام کنند. در ادامه مدیران باشگاه های خصوصی نیز 
اجاره های کمرشکن، هزینه های حامل های  انرژی 
شامل آب، برق و گاز مکان های ورزشی را از مهمترین 
مشکالت پیش رو دانستند و خواستار توجه، نظارت و 
کنترل مسئوالن امر شدند. آنها همچنین خواستار ایجاد 
و راه اندازی صندوق حمایت از ورزشکاران در جهت 
کمک مالی به باشگاه داران و تأسیس شرکت تعاونی 

مصرف و مسکن نیز بودند.

پایان مرمت فضاهای شرقی مدرسه شوکتیه

گروه خبر- مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری شهرستان بیرجند گفت: مرمت 
به  شوکتیه  مدرسه  تاریخی  بنای  شرقی  فضاهای 
مرمتی  عملیات  این  افزود:  نصرآبادی  رسید.  پایان 
اجرای  دیوارچینی،  اجرای  الحاقات،  برداشت  شامل: 
اطراف  های  پله  اجرای  راهروها،  و  حیاط  آجرفرش 
اجرای  نماها،  حیاط، مرمت حوض، گچ کاری طاق 
مکانیکی،  و  الکتریکی  تأسیسات  اجرای  بندکشی، 

ساخت در چوبی و سنگ فرش است. 

عرضه توانمندی های مددجویان امداد 
بشرویه در نمایشگاه بصیرت و مقاومت

گروه خبر- مدیر کمیته امداد شهرستان بشرویه گفت: 
نمایشگاه بصیرت و مقاومت با هدف عرضه محصوالت 
تولیدی شهرستان بشرویه در سالن فرهنگی ورزشی با 
حضور سردار باقرزاده رئیس کمیته تفحص شهدا افتتاح 
شد. برمک افزود: محصوالت عرضه شده شامل صنایع 
دستی نظیر انواع کیف چرمی، عروسک، تابلو فرش، 
گلیم و ... و همچنین مواد غذایی تولیدی خانگی، انواع 
سبزیجات و داروهای گیاهی، عسل و ... و همچنین 

برخی منسوجات نظیر بافتنی ها و جوراب می باشد. 

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مرحله مقدماتی دهمین المپیاد علمی فرش دستباف 
ایران در خراسان جنوبی آغاز شد، گفت: این المپیاد به منظور رقابت و سنجش سطح دانش و مهارت هنرمندان عرصه هنر و صنعت فرش 
برگزار می شود. ماهگلی افزود: این مرحله توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در دو سطح دانش آموزی با همکاری 

هنرستان های کار و دانش آموزش و پرورش و سطح دانشجویی با همکاری مراکز آموزش عالی دارای رشته فرش برگزار می شود.  

مرحله مقدماتی دهمین المپیاد علمی فرش دستباف ایران در خراسان جنوبی آغاز شد

انتخابات  نامزدهای  حقوق  پیگیر  باید  فرمانداران  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
خبرگان رهبری و مجلس باشند. به گزارش تسنیم، خدمتگزار دیروز در گردهمایی 
اعمال  از  جد  طور  به  باید  فرمانداران  اظهارکرد:  بیرجند  در  استان  فرمانداران 
خالف قانون جلوگیری کرده و در صورت بروز تخلف با جدیت با خاطیان قانونی 
و  دانست  انتخابات  برگزاری  زمینه  در  الخطاب  فصل  را  قانون  وی  برخوردکنند. 
اجرا  فعالیت ها در نظارت و  به عنوان محور و مالک در تمامی  باید  قانون  افزود: 
ارائه  از کاندیداها و طرفداران آنها خواست تنها به  مورد توجه قرار گیرد. استاندار 
برنامه ها و دیدگاه های خود بپردازند و از فعالیتی که شائبه تخریب یا تضعیف سایر 
کاندیداها را دارد، پرهیز کنند. وی افزود: به طور یقین هرچه که حضور مردم در پای 

صندوق های رأی باشکوه تر باشد بر اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در 
عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی افزوده خواهد شد.

اظهار  و  برشمرد  مردم  به  بیشتر  خدمت  برای  رقابت  میدان  را  انتخابات  استاندار 
امیدواری کرد: به گونه ای برنامه ریزی شود تا زمینه حضور همه سالیق و تفکرات 

پذیرفته شده نظام برای فعالیت در این عرصه فراهم شود.
خدمتگزار بیان کرد: هیچ کس اجازه ندارد برای مردم تصمیم سازی کرده و یا به 
جای آنان تصمیم بگیرد. وی به همکاری سایر دستگاه های اجرایی با ستاد انتخابات 
مطابق  افزود:  و  کرد  اشاره  انتخابات  مناسب  و  مطلوب  برگزاری  زمینه  در  استان 
و  استان  در  انتخابات  ستاد  با  باید  اجرایی  دستگاه های  تمامی  انتخابات  قانون  با 

شهرستان ها  همکاری های الزم را انجام دهند.
استاندار ایجاد فضایی آرام و توأم با برادری در برگزاری انتخابات را بسیار مهم و حیاتی 
دانست و تصریح کرد: برخی افراد به طرق مختلف به دنبال بر هم زدن آرامش موجود 
در جامعه و ایجاد تفرقه و دو دستگی هستند که فرمانداران به عنوان مجریان انتخابات 
مسئوالن  مشورت  با  حوادثی  چنین  بروز  از  جلوگیری  ضمن  باید  شهرستان ها  در 

فرادستی در مرکز استان به ایجاد این فضای آرام و امن کمک کنند.

قانون، مالك تمام فعالیت های انتخاباتی  

تخفیف 20 درصدی مراکز اقامتی ترك اعتیاد 
بهزیستی بیرجند در طول دهه فجر

مدیر بهزیستی بیرجند از پذیرش بیماران در حوزه 
درصد   20 با  اعتیاد  ترک  اقامتی  مراکز  پیشگیری 
تخفیف در ایام دهه مبارک فجر خبر داد. به گزارش 
کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  شرفی  فارس، 
متنوعی  برنامه های  ایام  این  مناسبت  به  بهزیستی 

را پیش بینی کرده است. وی افزود: برپایی کارگاه آموزشی اعتیاد با موضوع 
برگزاری  فجر،  با موضوع دهه  اطالعات عمومی  فضای مجازی، مسابقه 
جشن دهه فجر در محالت روستایی شامل امیرآباد، چهکند و منطقه مهر 
شهر، توزیع بروشور و پمفلت با موضوع خدمات بهزیستی در حوزه پیشگیری، 
ارسال شعارهای پیامکی دهه فجر به جامعه هدف و ویزیت رایگان در مراکز 

مشاوره روانشناختی دولتی در ایام دهه فجر از جمله این برنامه هاست.

دوره تخصصی- شغلي مهارت افزایي 
کتابداران خراسان جنوبی برگزار می شود

جنوبی،  خراسان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره 
کتابداران  افزایي  مهارت  شغلي  تخصصی-  دوره 
های  کتابخانه  مدیرکل  کند.  می  برگزار  را  استان 
عمومی استان در این باره گفت: موضوعات این دوره 
شامل شاداب سازي محیط کتابخانه هاي عمومي، 

مجموعه دستورالعمل هاي اداره کتابخانه هاي عمومي و آموزش نرم افزار 
سامان است. رضایی افزود: هر یک از دوره هاي مذکور شامل ۴ ساعت دوره 
کارگاهي و ۴ ساعت دوره غیرحضوري مي باشد و آزمون دوره هاي مذکور 
به صورت غیرحضوري و متمرکز در اسفند ماه سال جاري برگزار خواهد شد. 
وی ادامه داد: این دوره ها از 7 الی 13 بهمن در شهرستان های قاینات، 

بیرجند، طبس، فردوس و نهبندان برگزار خواهد شد.

۸0 درصد تعهد اشتغال 
شهرستان طبس محقق شد 

تحقق  از  طبس  شهرستان  ویژه  فرماندار  مالیی- 
۸0 درصدی تعهد اشتغال طبس خبر داد و افزود: با 
وجود ظرفیت هایی که در این شهرستان وجود دارد 
نباید افراد بیکار داشته باشیم. اخوان صفار در جمع 
مسئوالن کمیته اشتغال شهرستان اظهار کرد: با وجود 

پتانسیل هایی که در طبس است ما نباید در شهرستان  فرد  بیکار داشته 
باشیم. وی با بیان اینکه اشتغال صرفاً به معنی کارمند بودن و پشت میز 
نشستن نیست، گفت: در بخش های مختلف صنایع و معادن تقاضا برای نیروی 
کار وجود دارد و باید افراد را به سمت مشاغل تولیدی و خوداشتغالی هدایت 
کنیم. وی با اشاره به آمار پایین اعطای وام های خوداشتغالی یادآور شد: رتبه 
شهرستان در این شاخص خیلی پایین است و باید برای رفع نواقص اقدام کرد.

)ع(  الرضا  انصار  سپاه  معاون هماهنگ کننده 
خراسان جنوبی، گفت: 99 درصد برنامه های 
دهه فجر فرهنگی و بصیرتی خواهد بود. به 
نشست  در  قاسمی  سرهنگ  ایسنا،  گزارش 
اینکه  به  اشاره  با  فجر  دهه  کمیته های 
خورشید  همچون  دنیا  در  اسالمی  انقالب 
آن  از  جهان  مستضعفین  همه  که  است 
اسالمی  انقالب  کرد:  اظهار  برده اند،  بهره  
مسلمین  و  ملت های مستضعف  بیداری  مایه 

جهان شده است. 
ساله   37 ایستادگی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود: دشمنان  است،  ایران  ملت  مایه عزت 

انقالب  نابودی  دنبال  به  شدت  به  همواره 
شعار  اسالمی  ملت  اگر  و  هستند  اسالمی 
در  باشند  داشته  را  هم زبانی  و  همبستگی 

همه مقاطع پیروز خواهند بود.
استان،  فجر  دهه  ستاد  بسیج  کمیته  مسئول 
بسیج  کمیته  برنامه های  تشریح  به  اشاره  با 
مختلف  اقشار  در  برنامه   213 کرد:  تصریح 
بسیج برگزار خواهد شد که 5۴ برنامه در بسیج 
فرهنگیان، 11 برنامه در بسیج مهندسین، 39 
برنامه در بسیج کارمندان، 19 برنامه کارگری، 
برنامه   25 و  اصناف  بسیج  در  برنامه   22
برگزار  فجر  دهه  ایام  در  نیز  دانش آموزی 

خواهد شد. قاسمی با اشاره به اینکه برنامه ها 
به صورت مردمی و بدون تخصیص اعتباری 
برنامه های  درصد   99 افزود:  می شود،  برگزار 

دهه فجر فرهنگی و بصیرتی خواهد بود.
استان،  فجر  دهه  ستاد  بسیج  کمیته  مسئول 
در  استان  سطح  در  برنامه   ۸۸5 کرد:  بیان 
شامل؛  که  شد  خواهد  برگزار  فجر  دهه  ایام 
خانواده  با  دیدار  ورزشی،  قرآنی،  برنامه های 
و  پیاده روی  شهدا،  یادواره  برگزاری  شهدا، 
آگاهی  و  بصیرتی  نشست های  و  کوهپیمایی 
بخشی است. وی از اعزام دانش آموزان دختر 
نور  راهیان  به  پایان بهمن ماه سال جاری  تا 

 15 تا  ماه  اسفند  اول  از  افزود:  و  داد  خبر 
نور  راهیان  به  پسر  دانش آموزان  نیز  اسفند 

اعزام خواهند شد.
قاسمی با اشاره به اینکه ۸ پروژه عمرانی در 
این  گفت:  شد،  خواهد  افتتاح  فجر  دهه  ایام 
پروژه ها شامل؛ ۴ خانه عالم، 2 گلزار شهدا و 

2 اورژانس بین راهی خواهد بود.
)ع(  الرضا  انصار  سپاه  هماهنگ کننده  معاون 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۴۴0 میلیون 
تومان اعتبار در این پروژه ها هزینه شده است، 
عنوان  به  سازندگی  بسیج  کرد:  خاطرنشان 

پیمانکار این پروژه ها را اجرا می کند.

۹۹ درصد برنامه های دهه فجر فرهنگی و بصیرتی است

نوجوانان  و  کودکان  و  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
هدف  با  کودک  فیلم  فستیوال  گفت:  خراسان جنوبی 

مراکز  در  کودکان  برای  انقالب  بزرگ  حماسه  بازخوانی 
فرهنگی هنری شهرستان ها در دهه فجر برگزار می شود.

دهه  کمیته های  نشست  در  حمیدی  ایسنا،  گزارش  به 
دهه  ایام  در  نوجوان  و  کودک  کمیته  کرد:  اظهار  فجر 
فجر برنامه هایی جذاب و متنوع برای کودکان و نوجوانان 
قالب  در  برنامه های  تمامی  که  کرده  اجرا  و  تدوین 

فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی برگزار خواهد شد.
استان  فجر  دهه  ستاد  نوجوان  و  کودک  کمیته  مسئول 
ادامه داد: برنامه های کمیته کودک و نوجوان در راستای 
زمینه ساز حضور کودکان و نوجوانان در برنامه های انقالب 

و تشویق به نقش آفرینی بیشتر در انقالب است.

برگزاری ۱۸۰ ویژه برنامه کودک و نوجوانان 
همزمان با ایام دهه فجر در استان

نوجوانان  و  کودک  برنامه  ویژه   1۸0 برگزاری  از  حمیدی 
همزمان با ایام دهه فجر در استان خبرداد و افزود: ۸5 برنامه از 
طرف کانون پرورش فکری و 95 برنامه نیز توسط سازمان ها 
و نهادهایی که در حوزه کودکان فعالیت دارند برگزار خواهد 
شد. وی تأکید کرد: فستیوال فیلم کودک با هدف بازخوانی 
حماسه بزرگ انقالب برای کودکان در مراکز فرهنگی هنری 
برگزاری  بشرویه  قاین،  درمیان،  بیرجند،  های  شهرستان 
خواهد شد. وی از برگزاری فستیوال بازی های رایانه ای نیز 

خبرداد و گفت: در تمامی مراکز استان ایستگاه های نقاشی 
و کاردستی در حاشیه مراسم 22 بهمن ماه اجرا خواهد شد. 
حمیدی بیان کرد: برگزاری کارگاه ارتباط آموزه های دینی و 
انقالبی با آثار هنری، ادبی کودکان و نوجوانان رونمایی از 
کتاب طرح ها و تجربه های خالق کارگاه های ادبی، برپایی و 
برگزاری نمایشگاه توانمندی های اعضای کودک و نوجوان از 
دیگر برنامه های کانون در ایام دهه فجر است. وی خاطرنشان 
ورزشی،  مسابقات  و  پیاده روی  همایش  برگزاری  کرد: 
و  مهدکودک ها  آذین بندی  مدارس،  سطح  در  سرودخوانی 
جشنواره غذاهای سنتی از جمله برنامه هایی است که توسط 

نهادها و سازمان های مرتبط برگزار خواهد شد. 

برگزاری فستیوال فیلم کودک دهه فجر امسال در خراسان جنوبی

اقتصادی  و  هماهنگی  دفتر  مدیرکل   -  )1 از صفحه  )ادامه 
استانداری خراسان جنوبی نیز از توزیع سبد کاالی رایگان بین 
50 هزار و 936 خانواده نیازمند استان در روزهای پایانی سال 
خبر داد. موهبتی افزود: از این تعداد 3۴ هزار و 991 خانواده 
تحت پوشش کمیته امداد امام )ره( و 16 هزار و 5۴5 خانواده 
تحت پوشش بهزیستی هستند. وی با بیان اینکه توزیع این 
تعداد سبد کاال از ششم ماه جاری آغاز شده است، اظهار کرد: 
در قالب این سبدهای غذایی به هر خانواده یک و نیم کیلو 

مرغ، چهار کیلو برنج و دو عدد کنسرو مرغ داده می شود. 

هیچ مشکلی برای فرستادن مرغ 
به سیستان و بلوچستان نداریم

موهبتی ادامه داد: در راستای این طرح، 1۴۸ تن مرغ، 505 تن 
برنج و 197 هزار و 33۴ قوطی کنسرو مرغ در بین نیازمندان 

توزیع می شود. وی با اشاره به ارسال مرغ از خراسان جنوبی 
به سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: روزانه 20 کامیون مرغ از 
استان به کشتارگاه های سیستان و بلوچستان فرستاده می شود. 
وی تصریح کرد: هیچ مشکلی برای فرستادن مرغ به سیستان 
و بلوچستان نداریم. وی با اشاره به برپایی نمایشگاه بهاره در 
نقاط مختلف استان، بیان کرد: تاکنون شهرستان های طبس، 
بشرویه، نهبندان، خوسف، فردوس و بیرجند برای برپایی این 

نمایشگاه اعالم آمادگی کرده اند.

ذخیره سازی ۶۰۰ تن میوه ویژه شب عید در استان

 600 سازی  ذخیره  از  هم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
خبر  استان  در  عید  شب  و  سال  پایانی  ایام  ویژه  میوه  تن 
داد. هاشم ولی پور مطلق اظهار کرد: میزان 200 تن سیب 
استان  در  سال  پایانی  ایام  برای  والنسیا  پرتقال  تن   ۴00 و 

به  توجه  با  کرد:  بیان  است. وی  ذخیره سازی شده  و  تأمین 
سلیقه مردم نسبت به مصرف میوه جنوبی و ماندگاری پرتقال 
والنسیا ذخیره این نوع میوه برای بازارهای استان انجام شده 
است. وی با بیان اینکه این میوه بیشتر در هتل ها و ضیافت ها 
مورداستفاده قرار می گیرد، اظهار کرد: این میوه در هرمزگان 
بهمن ماه  پانزدهم  تا  دهم  نیز  جیرفت  در  و  بهمن ماه  بیستم 
برداشت می شود. ولی پور مطلق با بیان اینکه در سال گذشته 
در  کرد:  بیان  بوده ایم،  بازارها  در  میوه  قیمت  افزایش  شاهد 
سال جاری قیمت میوه هایی مانند تامسون و پرتقال باقیمت 
پرتقال  داد:  ادامه  وی  رسید.  خواهد  فروش  به  بازار  فعلی 
والنسیا باقیمت سه هزار و 250 تومان در درب سردخانه ها به 
کف کامیون تحویل داده می شود. وی با بیان اینکه در تأمین 
میوه شب عید مشکلی نخواهیم داشت، اظهار کرد: امروز یک 

محموله 30 تنی میوه وارد استان شده است.

طرح نظارتی ویژه نوروز دراستان اجرا می شود

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی نیز در این جلسه از اجرای طرح نظارتی ویژه 
نظارتی  طرح  کرد:  اظهار  تهوری  داد.  خبر  استان  در  نوروز 
ویژه نوروز از یازدهم اسفندماه سال جاری در استان اجرا و تا 
نیمه فروردین ماه سال آینده ادامه دارد. وی ادامه داد: برای 
اجرای این طرح ۴2 بازرس صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی و 651 ناظر افتخاری همکاری می کنند. وی با اشاره 
بیان کرد:  ابتدای سال جاری،  از  انجام شده  بازرسی های  به 
تاکنون در بازرسی های انجام شده هزار و ۸7 پرونده به ارزش 
ریالی 11 میلیارد ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان 
ارسال شده است. تهوری ادامه داد: در ماه جاری از نظر تأمین 

کاال هیچ گونه کمبود عرضه در بازار نداشته ایم.

هشدار استاندار به متولیان تنظیم بازار استان:

 فقط آمار ندهید
وضعیت بازار در تمامی جهات رصد شود
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اصالح طلبان با یک لیست می آیند 

اینكه  بیان  با  ملی  اعتماد  مقام حزب  قائم  منتجب نیا 
شنیده است برای انتخابات خبرگان رد صالحیت شده 
است، گفت: در این انتخابات ما می توانستیم از ترس رد 
صالحیت شركت نكنیم، اما پای حرف خود ایستادیم. ما 
از تجربیات گذشته حسن استفاده را داشتیم و منسجم 
شدیم. خیلی تالش شد كه ما به اینجا نرسیم ولی تدبیر 
انسجام شد و اصالح طلبان تالش  این  باعث  بزرگان 

دارند با یک لیست وارد عرصه شوند.

کرباسچی: انتخابات تنها روش دموکراتیک 
 حل اختالف سلیقه هاست

كرباسچی دبیركل حزب كارگزاران گفت: تنها ابزار حل 
مسالمت آمیز اختالف های درون كشور انتخابات است 
و اگر آن را حذف كنیم معنی آن این است كه اختالف 

سلیقه ها باید با روش های غیر دموكراتیک حل شود.

سجادی: اصولگرایان از رد صالحیت 
برخی از اصالح طلبان خوشحال نیستند 

رهبری  و  امام  پیروان خط  جبهه  سجادی سخنگوی 
تایید صالحیت  به  نسبت  اصولگرایان  واكنش  درباره 
نشدن افرادی از جناح رقیبشان اظهار كرد: نمی توان 
طلبان  اصالح  صالحیت  رد  از  اصولگرایان  كه  گفت 
از  مستندات  ارائه  با  بود  امیدوار  توان  می  خوشحالند، 
سوی كسانی كه صالحیت شان رد شده یا احراز نشده 

است، برخی از این افراد به رقابت بازگردند.

حق شناس:  احمدی نژاد دور بعد کاندیدا 
می شود ولی تاییدصالحیت نمی شود 

آتی  انتخابات  درباره  ملی  اعتماد  حزب  ارشد  عضو 
ریاست جمهوری پیش بینی می كند كه احمدی نژاد در 
انتخابات بعدی ریاست جمهوری، كاندیدا خواهد شد اما 
تایید صالحیت نمی شود. حق شناس با این حال تاكید 
می كند كه رای احمدی نژاد از اصولگرایان بیشتر است.

الیاس نادران : عدم تمکین به شورای 
نگهبان دیکتاتوری است  

تمكین  و  اعتماد  كرد:  اظهار  ایثارگران  جمعیت  عضو 
به نهادهای قانونی كه وظیفه خود را انجام می دهند، 
شرط اول مردم ساالری است.نادران گفت: عدم تمكین 
به نهادهای قانونی نوعی دیكتاتوری محسوب می شود.

درخواست علی مطهری از رئیس جمهور 
برای ورود به مسئله رد صالحیت ها 

رایزنی  آیا  اینكه  درباره  تهران  مردم  نماینده  مطهری 
نگهبان  شورای  با  مقننه  و  مجریه  قوای   روسای 
می تواند در پروسه اعتراض به رد صالحیت ها تاثیرگذار 
باشد یا خیر؟ گفت: رئیس جمهور مسئول اجرای قانون 
اقداماتی را در زمینه مسئله  اساسی است و می تواند 
تركیب  كرد:  بیان  وی  دهد.  انجام  ها  صالحیت  رد 
مجلس آینده بستگی به نتیجه بررسی رد صالحیت ها 

و رسیدگی به اعتراض معترضان دارد.

تحریم های ایران را لغو می کنیم
 اما با چشمان باز تهران را زیر نظر داریم 

دولت كانادا تحریم های یک جانبه خود علیه ایران را لغو 
می كند. وزیر خارجه آن كشور می گوید با »چشمان باز« 
فعالیت های تهران را زیر نظر دارد، از سوی دیگر تاكید 
كرده است كه شركت های كانادایی هم حق دسترسی 
به بازار ایران را دارند. او افزوده است »كانادا تحریم ها 
را متوقف می كند ولی همچنان با سطحی از سوءظن 
به كشوری نگاه می كند، كه نباید بمب هسته ای داشته 
باشد. كشوری كه برای حقوق بشر خطرناک است و 

دوست هم پیمانان ما، از جمله اسرائیل، نیست«.
 

 بشار اسد درخواست پناهندگی نکرده است
سرگئی الوروف با اشاره به دیدار ماه اكتبر گذشته بشار 
اسد از مسكو و بحث و تبادل نظر درباره كلیه مسائل با 
پوتین رئیس جمهور روسیه تأكید كرد: بشار اسد در این 
دیدار هیچ گونه درخواستی مبنی بر پناهندگی را مطرح 
نكرده بود و این امر نیز به وی پیشنهاد نشده بود.وی 
ادعاهای برخی رسانه ها مبنی بر پیشنهاد روسیه به 

بشار اسد برای كناره گیری را رد كرد.

اسرائیل: ترکیه از داعش نفت می خرد  

وزیر دفاع اسرائیل گفته است كه بخشی از منابع مالی 
از  نیروهای گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( 
تركیه تامین شده است. موشه یعلون گفته است كه 
از پول تركیه برای مدت  طوالنی برای خرید نفت از 

گروه داعش استفاده شده است.

سخنان بی سابقه بان کی مون : واکنش 
فلسطین به اشغالگری اسرائیل طبیعی ست 

این  گفت:  ای  سابقه  بی  سخنان  در  مون  كی  بان 
را  اسرائیل  اشغالگری  طبیعی است كه فلسطینی ها 
رد كنند و واكنش نشان دهند. او همچنین در اقدامی 
ناامیدی  و  یاس  احساسات  درک  خواستار  سابقه  بی 

فلسطینی ها به دلیل اشغالگری اسرائیل شد.

نتانیاهو: بان کی مون مشوق تروریسم است  

در واكنش به سخنان دبیر كل سازمان ملل ، بنیامین 
به  را  مون  كی  بان  اسرائیل  وزیر  نخست  نتانیاهو 
 تشویق تروریسم متهم كرد. این سخنان بان كی مون 
اشغالگری  با  او  مخالفت  و  ها  فلسطینی  درباره 

اسرائیل، كم سابقه توصیف شده است.

ناوشکن آمریکا با اخطار نیروی دریایی 
ارتش ایران از محدوده رزمایش دور شد

 فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت:  دیروز به یک فروند 
در  آن كه  پروازی همراه  یگان  و  آمریكایی  ناوشكن 
نزدیكی محدوده  تاكتیكی رزمایش در حال تردد بودند 
اخطار داده شد. امیر سیاری افزود: هواپیماهای گشت 
به محدوده  از ورود  دریایی تذكراتی درباره  خودداری 
تاكتیكی رزمایش، محدوده پرتاب موشک ها و اژدرها 
را اعالم كردند و بالفاصله پس از تذكرات داده شده 
ناو آمریكایی و یگان پروازی همراه آن با فاصله گرفتن 
از محدوده رزمایش نسبت به اجرای مقررات و عرف 

بین المللی قوانین دریایی اقدام كردند.

رئیس جمهور در جریان سفر به ایتالیا در 
نشستی با خبرنگاران شركت كرد . در این 
مراسم  خبرنگاری پرسید: در ایتالیا از شما 
فكر  شما  آیا  شد،  نظیری  بی   استقبال 
می كنید یک روز این امكان وجود دارد كه 
این استقبال در ایالت متحده آمریكا از شما 
بشود؟ با توجه به اینكه دولت آمریكا هنوز 
نسبت به ایران بدبین است و تحریم هایی 
وجود دارد اما صنعتگران و سرمایه گذاران 
آمریكایی بی صبرانه منتظرند كه فرصتی 
گذاری  سرمایه  ایران  در  تا  باشند  داشته 
را  بزرگی  فرصت  آنها  نظر شما  به  كنند. 

از دست می دهند؟.
رئیس جمهوری گفت: من این سوال را در 
گذشته به این صورت پاسخ دادم كه بله 
امكان پذیر هست كه بین ایران و آمریكا 
تنشی  بدون  و  غیرخصمانه  رابطه  یک 
این  كلید  داد:  ادامه  روحانی  شود.  برقرار 
كار در واشنگتن است و در تهران نیست. 
اگر این كلید در تهران بود من حتما از آن 
استفاده می كردم اما متاسفانه در واشنگتن 
است و آنها باید از این كلید استفاده كنند. 

رئیس جمهوری یادآور شد: باید مخاصمات 
تا  ایران را كنار بگذارند.  و فشار بر مردم 
بالفاصله  آید،  می  پیش  كوچكی  نكته 
تحریم جدیدی  و  كنگره جمع می شوند 

علیه ایران اتخاذ می كنند.
كه  اند  نگرفته  یاد  هنوز  گفت:  روحانی 
تحریم  و  فشار  دنیای  دیگر  امروز  دنیای 
است.  شده  سپری  دوران  این  و  نیست 
در  هایی  نماینده  آینده  در  امیدواریم 
كنگره جمع شوند كه بهتر راجع به آینده 
بهتر  ما  روابط  تا  بیندیشند  بهتر  روابط  و 

و  ایران  روابط  زمینه  در  خبرنگاری  شود. 
این  از  شما  ارزیابی  كه  پرسید  عربستان 
دو  این  كه  شد  چطور  و  چیست  روابط 
كشور بعد از اعدام شیخ نمر به این نقطه از 

تنش رسیدند ؟ روحانی گفت : ما از گذشته 
برادرانه  و  خوب  روابط  خواهان  همواره 
مقاطع  از  بعضی  در  بودیم؛  عربستان  با 
وجود  به  عربستان  و  ما  بین  مشكالتی 
آمد كه من به گذشته آن نمی پردازم، در 
افتاد این بود كه  اتفاق  داستان آخر آنچه 
یک عالم دینی و مذهبی اعدام و سر بریده 

شد و این جای بسیار بسیار تاسف و از نظر 
ما محكومیت شدید داشت. روحانی تاكید 
كرد: مردم ما به شدت عصبانی و ناراحت 
شدند و محكوم كردند و ما هم به عنوان 
دولت این كار را محكوم كردیم، بسیاری 
از كشورها حتی غربی و اروپایی این عمل 

را محكوم كردند. 
وی افزود: به دنبال آن، عده ای از روی 
حمله  عربستان  سفارت  به  احساسات 
كردند و در بخشی از سفارت آتش سوزی 
و  بود  محكوم  كار  این  ما  نظر  از  شد؛ 
در یک  بعد  اولین كسی كه چند ساعت 
را محكوم كرد،  كار  این  اعالمیه رسمی 
خود من بودم. وی ادامه داد: ما در فارسی 
می گوییم، طرف باید مقداری آب خنک 
بخورد، آرامش پیدا كند به جای این كه 
دارد  مختلفی  های  راه  كند،  فریاد  و  داد 
و عربستان باید راه دیگری را برای این 
كار پیدا كند؛ آنچه من می توانم بگویم 
این كه ما خواهان ادامه تنش با عربستان 
نیستیم و می دانیم هر اختالف جدیدی 

كار را سخت تر می كند.

تلف شدن بیش از 50 هزار كیلو ماهی در رودخانه به دلیل سرما در گینژو چین عکس روز 

روحانی : کلید رابطه ایران و آمریکا در واشنگتن است

اراده شورای نگهبان حفظ حقوق نامزدهاست 

ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در پاسخ به سوالی درباره نتایج 
رایزنی مجلس با شورای نگهبان برای تجدید نظر در برخی از رد 
صالحیت ها، خاطرنشان كرد: اراده شورای نگهبان بر این است 
كه در چارچوب قانون حقوق نامزدها و كسانی كه برای حضور 

در مجلس اعالم آمادگی كرده اند حفظ شود. 

مقاومت ملت طرف مقابل را به پذیرش حقمان وادار کرد 
 

كمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: در 
طول سال های گذشته گرچه با دشواری های زیادی به ویژه در 
بحث تحریم ها رو به رو بودیم اما با مقاومت مردم توانستیم از 
این مرحله عبور كنیم و این مقاومت ملت بود كه طرف مقابل را 

به پذیرش دانش هسته ای ایران وادار كرد. 

بحث ورود نفوذی ها به مجلس نیازی به دعوا ندارد؛ مردم خودشان بهترین تصمیم را خواهند گرفت 
 آیت ا... واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در استان خراسان شرایط ورود نفوذی ها را به مجلس امری ضروری دانست و گفت: باید ببینیم شرایط برای ورود نفوذی ها 
البته این مسائل نیاز به دعوا و درگیری ندارد اگر معیار ها و مالک ها را به درستی تبلیغ و تعریف كنیم مردم بهترین  به مجلس آماده است یا خیر، 
تصمیم را خواهند گرفت و آگاه می شوند.وی با بیان اینكه باید قدر جوانان پاكدل و انقالبی را بدانیم و از آنها در امور اجرایی كشور استفاده كنیم، افزود: باید 
از آن دسته جوانان حزب اللهی واقعی و اهل كرم برای برطرف كردن نیاز های سازمان ها استفاده كنیم، نمی گویم از افرادی كه ادعای حزب اللهی بودن را دارند 

حمایت كنیم اما آن دسته كه به معنای واقعی و رابطه معنوی با والیت دارند را حمایت كنیم تا دشمن نتواند با هزینه های باال افكار جوانان را منحرف كند.

عربستان عصبانی است، باید آب خنک بخورد / مردم ما به شدت عصبانی و ناراحت شدند

09197147874  / 056-32341226-7
شرکت انرژی صنعت ایرانیان

یک سال گارانتی  شرکت فالکن تحت لیسانس فیتکو آلمان
360000 تومان    244000تومان

بزرگ  دام کیس  دوربین  2 عدد 
با   LEDs عدد   24 شب  در  دید 
کیفیت تصویر 600TVL + دستگاه 
ضبط  DVR   )4 کانال+تک صدا 
+کیفیت FULL HD  +منوی فارسی  
 ) VGA  + HDMI+ تاریخ شمسی+

با نهایت تاسف و تالم درگذشت مرحوم

 حاج میرزا محمدرضا بهدانی
 کاسب بازار

را به اطالع کلیه اقوام، دوستان، آشنایان و همشهریان عزیز می رساند: 
مراسم تشییع آن شادروان امروز پنجشنبه 94/11/8 

ساعت2 الی 3 بعدازظهر از محل غسالخانه انجام می گردد 
حضور یکایک شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 

خانواده بهدانی و سایر بستگان

با دست پر آمده ایم ... آمده ایم تا به خانه های شما روح تازه ببخشیم
ارائه به روزترین تزئینات داخلی ساختمان

پتینه، کاغذ دیواری، کف پوش ، پارکت، آسمان مجازی 
دیوارپوش )چرم ، فلز ، آلومینیوم ، PVC ، ورنی ( و ... 

15 الـی 20 درصـد تخفیـف ویژه نمایشگـاه
  5 الی 9 بهمن ماه 

  A بیرجند،نمایشگاه بین المللی واقع در خیابان غفاری، سالن
غرفه 7 ، گالری پتینه     09155612704 - 05632447071










