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معیارهای الهی انتخابات
* کاظم لطفیان 
 
دستاورد  را  آن  که  است  مفاهیمی  از  یکی  انتخابات 
مدرنیسم و محصول دموکراسی قلمداد می کنند. البته 
این تصور برای دنیای غرب که پیشینه فکری پیش 
از مدرنیسم را نپذیرفته است تا حدودی درست است، 
اما در اندیشه اسالمی که رویکرد تاریخی به جامعه و 
سیاست داشته و این مفاهیم را در گذر تاریخ اسالم 

جستجو و تحلیل می کنند، درست نیست.
 ) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت

رئیس مجلس :
از کسانی که توافق اتمی را

خیانت می دانند، تعجب می کنم

نماینده ولی فقیه در سپاه :
باید مراقب این جریان خاص

که می گوید »شورای رهبری« باشیم

رئیس جمهور :
 خیلی ها به من گفتند تورم را

 رها کرده و به دنبال رکود بروید

رئیس جمهور : اگر کسی از رفع تحریم خوشحال نباشد باید در ایرانی بودن او شک کرد / جریان انحرافی از لیست اصولگرایان کنار گذاشته شد / انطباق فهرست اصالحات و حامیان دولت / عربستان »صداهای گنده« از خود درنیاورد / صفحه 8

 صفحه 2 صفحه 8 صفحه 8

 زمان واریز شصتمین یارانه
یارانه نقدی بهمن ماه ساعت 2۴ دوشنبه همزمان 
خانوار  سرپرستان  حساب  به  بهمن ماه   2۶ با 
بهمن ماه،  یارانه  ایسنا،  گزارش  به  می شود.  واریز 
سال  آذرماه  از  که  است  نقدی  یارانه  شصتمین 
۱۳۸۹ تاکنون یعنی زمان اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. 

خبرهایی خوب برای بازنشستگان 
وزیر تعاون، گفت: خبرهای خوبی برای بازنشستگان 
کشوری و تامین اجتماعی در راه است. به گزارش 
با 2۸0  ای  نامه  تفاهم  بزودی  افزود:  ربیعی،  ایرنا، 
ورزشگاه در اختیار این وزارتخانه امضا خواهد شد و 
 کانون های بازنشستگی در تمام استان ها می توانند 
زیارتی  و  عتبات  سفرهای  ببرند.  بهره  آن  از 
بازنشستگان در گام بعدی به تور گردشگری تبدیل 
و ایرانگردی نیز به آن اضافه می شود. وی همچنین 
خبر داد گام اول مسکن اجتماعی برای بازنشستگان 

و مستمری بگیران بدون مسکن دنبال می شود. 

با امضای تفاهمنامه همکاری شرکت آب منطقه ای
 و اداره کل آموزش و پرورش استان صورت می گیرد ؛

طرح ملی دانش آموزی 
نجات آب در مدارس
 صفحه 7 صفحه 7

کابل ، میزبان 
فعاالن اقتصادی 
خراسان جنوبی 

مذاکره هیئت اقتصادی استان در سفر 3 روزه به افغانستان 

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی: در این سفر برای رفع مشکالت مرزی
 و بازگشایی بازارچه های مرزی با مسئوالن افغان رایزنی خواهیم کرد

میالد فرخنده اسوه صبر و استقامت حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار مبارک باد

جناب آقای مهندس سنجری
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

کسب مقام اول در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 93 

که موید تالش مستمر و خستگی ناپذیر جناب عالی و پرسنل آن مجموعه می باشد
خدمت شما تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از خداوند منان خواستاریم. 

هیئت مدیره تعاونی مسکن مرکز آموزش  04 بیرجند

جناب آقای مهندس خوش آیند
مدیرکل محترم سازمان آموزش فنی وحرفه ای خراسان جنوبی

کسب رتبه برتر سازمان آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در ارزیابی 
دستگاه های اجرایی استان نشان از درایت و مدیریت توانمند جناب عالی می باشد

این موفقیت را خدمت شما و همکاران تان در سازمان آموزش فنی وحرفه ای
خراسان جنوبی تبریک می گوییم.

مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی فنی وحرفه ای بیرجند

با کمال احترام مراتب تقدیر و تشکر جمعی از پرسنل خدوم مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی از زحمات آنجنابان 
و همه عزیزانی که به نحوی در برگزاری مراسم جشن 22 بهمن همت خالصانه داشتند را ابراز داشته 

و از خداوند متعال برای شما عزیزان توفیق روزافزون را خواستاریم.

          جمعی از پرسنل و خانواده های مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی واحد بیرجند

جناب آقای حاج غالمحسین اسماعیلی 
 عضو محترم هیئت اجرایی مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی

جناب آقای دکتر علیرضا عابدی
  مدیر محترم مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی

جناب آقای حمید علیزاده  
 کارشناس محترم امور اداری مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی

پیام  تبریک
طرف حساب پرستاران فقط خداست. »مقام معظم رهبری«

ارتقا و اعتالی نظام سالمت و درمان جامعه اسالمی
 مرهون تالش صادقانه و شبانه روزی شما فرشتگان نجات است که با تکیه بر دو بال ایمان 

و تعهد عاشقانه به خدمت بیماران اهتمام می ورزید
با عرض تبریک خجسته میالد با سعادت 

عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری )سالم ا... علیها( و روز پرستار 
به جامعه محترم و سخت کوش پرستاری خراسان جنوبی

 سالمتی و موفقیت شما عزیزان را از درگاه ایزد متعال آرزومندیم. 

دکتر کاظم قائمی- قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه 

دکتر محمد دهقانی - سرپرست معاونت درمان دانشگاه

سرور ارجمند جناب آقای مهندس سنجری
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

کسب مقام اول آن اداره کل در ارزیابی عملکرد در بین دستگاه های
 اجرایی استان در سال 1393 

را که نمایانگر تفکر خالق و بینش عمیق جناب عالی به توسعه کمی و کیفی فعالیت های 
آن مجموعه می باشد خدمت شما، همکاران محترم و جامعه کارگری و کارفرمایی استان 

تبریک عرض نموده، توفیقات جناب عالی را در خدمت به جامعه کار و تالش
 از خداوند منان مسئلت می نماییم. 

کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان
 شورای اسالمی کار کارخانه اکسید منیزیم

 تبریک عرض نموده  و موفقیت شما را در تعالی اهداف سازمان آرزومندیم. 

مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند

جناب آقای مهندس شهرکی
حضور الیق و شایسته جناب عالی را در سمت

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی
» تشکر و قدردانی «

بدینوسیله از همه عزیزانی که از طریق جراید، مکاتبه، پیام و ...
  اظهار لطف و محبت نمودند، کمال تشکر را دارم، امیدوارم در سایه 
عنایت پروردگار متعال و همکاری و همدلی ، راهنمایی و مشاوره عزیزان 
بتوانم خدمتگزار مردم فهیم و شریف این استان در حوزه صنعت، معدن 

و تجارت باشم.

داود  شهرکی

از کلیه مودیان محترمی که تاکنون نسبت به پرداخت عوارض 
کسبی خود اقدام ننموده اند، دعوت می شود با مراجعه به 
واحد درآمد شهرداری در مناطق دوگانه، نسبت به پرداخت 
ایام پیروزی  از تخفیف شهرداری در  دین خود و استفاده 

انقالب اسالمی )به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر از اول بهمن تا پایان 
بهمن ماه 25 درصد، از اول اسفند تا پانزدهم اسفند ماه 20 درصد( اقدام نمایند. 
در غیر این صورت شهرداری حسب وظایف قانونی خود نسبت به معرفی مودیان 

بدهکار به کمیسیون ماده 77 برای وصول عوارض معوقه اقدام خواهد نمود.

شهرداری بیرجند

تشکر و اعتذار
از همه شما بزرگوارانی که با حضور در مراسم 
تشییع و تدفین و مراسم ترحیم عزیز از دست 
رفته مان و هر طریق دیگری تسلی بخش 

خاطر داغدارمان شدید، سپاسگزاریم 
از اینکه به دلیل تالمات روحی و کثرت سروران 

توفیق تشکر حضوری میسر نشد 
پوزش می طلبیم 

لوازم  صنف  اتحادیه  از:  ویژه  سپاس 
التحریر و کتابفروشان، جمعی از کسبه 
بازار تهران، مشهد، بیرجند، کاالی تحریر 

 فدک، اعضا و یاوران محترم کانون هموفیلی، مرکز درمان بیماری های خاص
جناب آقای دکتر مسعود ضیایی، مدیر و کارکنان اداره کل هواشناسی، روابط 
 عمومی شرکت مخابرات ، روابط عمومی دانشگاه آزاد، اداره کل آموزش و پرورش
هیئت ابوالفضلی بهدان، پرسنل ماشین های اداری بهدانی، مدیر عامل و کارکنان 

شرکت خدمات مسافرتی کویران، جمعی از کارکنان دانشگاه بیرجند و ...

 خانواده مرحوم حاج میرزا محمد رضا بهدانی و بستگان

جناب آقای مهندس سنجری 
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

 جناب آقای مهندس سروری 
مدیرمحترم  تعاون استان خراسان جنوبی

 و سایر همکاران پرتالش با تبریک ایام پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 

کسب مقام اول در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 93
 را که با مدیریت و پشتکار جناب عالی و مجموعه توانمند آن مدیریت محقق گردیده

 تبریک عرض نموده ، توفیق تان را در سال های آتی از ایزد منان خواستاریم. 

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی توزیعی بهار فرهنگیان 
خراسان جنوبی

دعوت به همکاری
کارگاه  برای  معدنی  شرکت 
خود در جنوب سربیشه نیاز به 
راننده بیل با تجربه مکفی دارد.

09126754593
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  میزان افزایش قیمت بلیت نوروزی هواپیما

فروش  نوروز،  داخلی  پروازهای  بلیت  در  توافقی  نرخ های  شدن  لغو 
نوروز و  برای  ناوگان  از ظرفیت   باالیی  درصدی 
فروش بلیت پروازهای نوروزی با افزایش متوسط 
انجمن  دبیر  که  بود  مواردی  از  درصدی،   ۳۰
گزارش  به  کرد.  اعالم  هواپیمایی  شرکت های 
داشت:   اظهار  سامانی  اسعدی  مقصود  فارس، 
برای ایام نوروز هم طی هماهنگی با شرکت های هواپیمایی و با توجه 
به یک سر خالی بودن پروازهای رفت یا برگشت، افزایش نرخ متوسط 
۳۰ درصدی در قیمت ها نسبت به نرخ های تکلیفی گذشته، اعمال شده 
است .وی بیان کرد:  برای پروازهای نوروزی  از ۲۵ اسفند امسال تا ۱۵ 
فروردین سال بعد،  تالش شده است، شرکت های هواپیمایی نرخ های  

متناسب و متعادلی اعمال کنند. 

  موافقت با تعجیل تاریخ اعزام خدمت سربازی

به  توجه  با  گفت:  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  اعزام  و  احضار  معاون 
مشموالن،  خدمت  به  اعزام  ظرفیت  افزایش 
ثبت  به  نسبت  توانند  می  متقاضی  مشموالن 
درخواست تعجیل در موعد اعزام به خدمت خود 
اقدام کنند. به گزارش مهر، سرهنگ علیدوست 
گفت: با توجه به افزایش محدود ظرفیت پذیرش 
نیروهای مسلح مشموالن دارای برگه آماده به خدمت، با تاریخ های 
رسانی  اطالع  پایگاه  به  مراجعه  با  توانند  می   ۱۳۹۵ سال  در  اعزام 
سازمان وظیفه عمومی ناجا به نشانی www.Vazifeh.police.ir بخش 
سامانه خدمات اینترنتی دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس +۱۰( 
به صورت غیرحضوری یا با مراجعه حضوری به این دفاتر نسبت به ثبت 

درخواست تعجیل در موعد اعزام به خدمت خود اقدام کنند. 

 پولی شدن بیمه سالمت از سال 95 

بیمه سالمت همگانی از سال ۹۵ پولی خواهد شد و این کار شاید در 
سازمان  آن  بیمه شدگان  نفری  میلیون  آمار ۱۰ 
تأثیر بگذارد چرا که یکی از دالیل ثبت نام افراد 
فاقد بیمه در این سازمان، رایگان بودن دفترچه ها 
جواد  محمد  نیوز،  بولتن  گزارش  به  است.  بوده 
در  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل  کبیر 
آخرین اظهار نظر خود از ادامه یافتن طرح بیمه همگانی رایگان برای 
مستمندان و خانواده های زیرخط فقر در سال ۹۵ خبر داد. وی با بیان 
اینکه 8۵ تا ۹۰ درصد افرادی که تحت پوشش بیمه همگانی رایگان 
قرار گرفتند از اقشار آسیب پذیر به شمار می آیند، تاکید کرد: دولت در 
نظر دارد این طرح را همچنان برای کسانی که درآمد کمتری دارند به 

صورت رایگان ادامه دهد. 

میزان  منحله  اعتباری  موسسه  سپرده گذاران 
می توانند از امروز همزمان با ۲۵ بهمن ماه برای 
تومان  میلیون  سقف۳۰  با  سپرده های  دریافت 
به  کنند.  مراجعه  شده  تعیین  شرایط  براساس 
با  میزان  موسسه  این که  از  بعد  ایسنا،  گزارش 

ذیربط  مراجع  سوی  از  شده  انجام  بررسی های 
به بانک صادرات واگذار شد این بانک از آبان ماه 
امسال اجرای تعهدات خود در مقابل این موسسه 
شرایط،  تعیین  با  که  طوری  به  کرد.  آغاز  را 
سپرده گذاران توانستند از ۱6 آبان ماه سال جاری 

با مراجعه به شعب موسسه میزان که باجه های 
بانک صادرات در آن مستقر بود، با ارائه  اسناد و 
مدارک الزم وضعیت سپرده های خود را تعیین 
تکلیف کنند. بنا بر آخرین گزارش اعالم شده از 
سوی بانک صادرات، در حدود بیش از سه ماه 

گذشته تاکنون بالغ بر ۲4۲ هزار نفر معادل حدود 
8۵ درصد از کل سپرده گذاران موفق به دریافت 
وجوه خود شده اند. با پرداخت مرحله سوم از وجوه 
تعداد سپرده گذارانی که موفق به دریافت می شوند 

به بیش از ۲84 هزار و ۳۰۰ نفر افزایش می یابد. 

با دو حادثه  رئیس جمهور، گفت: خوشبختانه عید امسال 
مبارک موفقیت و پیروزی ملت بزرگ ایران در مذاکرات 
هسته ای و پایان دادن به دوران ظالمانه تحریم توام شده 
است.به گزارش فارس، روحانی ادامه داد: اولین بحث ما 
بعد از شروع این دولت آن بود که یک ثبات و  آرامشی را 
به بازار اقتصادی، پولی برگردانیم. البته همیشه یک خط 
صافی را در اقتصاد نداریم و همواره شاهد برخی نوسانات 
جزیی هستیم که باید این نوسانات آرام و قابل قبول باشد 
تاکید  نباید نوسانات تند و عمیق صورت بگیرد. وی  اما 
کرد: در حدود۲ سال و نیمی که از عمر دولت گذشته است 
شما مشاهده می کنید در بازار نوسانات شدیدی نداشتیم و 
بسیار مهم است که ما بتوانیم انتظارات تورمی جامعه را 
به گونه ای تغییر دهیم که آن ها بدانند این تورم قدم به 
قدم کاهش پیدا می کند، انتظارات جامعه قبل از این دولت 
همیشه معکوس بود و روند تورم افزایشی بود و انتظارات 
بر مبنای افزایش قیمت ها بود اما امروز پس از گذشت دو و 
نیم سال از عمر دولت انتظارات تورمی تغییر یافته است و 

این موضوع را ما باید حفظ کنیم و آن بر عهده دولت و تیم 
اقتصادی است. وی تاکید کرد: مهمترین عامل در کنترل 
و مهار تورم انضباط پولی و مالی است و اگر این انضباط 
به هم بخورد سیر صعودی تورم هم آغاز می شود، بنده از 
روز اول دولت به دنبال انضباط مالی بودم و هر وزیری هم 
که قصد داشت به سمت پایه پولی تعرضی کند بنده اولین 
کسی بودم که در دولت در مقابل این حرکت می ایستادم و 
نگذاشتم از پایه پولی برای اهدافی که آنها مدنظر داشتند 
استفاده شود. وی با بیان اینکه باید توجه جدی به رشد پایه 
پولی داشته باشیم، تاکید کرد: یکی از نقاط مثبت گزارشی 
که از سوی رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد آنجایی بود 
که ترکیب رشد نقدینگی ما ترکیب درستی بود و آنجایی 
آدم احساس  براساس ضریب فزاینده است  این رشد  که 
خوبی پیدا می کند که کار در مسیر درستی طی شده اما 
باشد  پولی  پایه  رشد  اساس  بر  نقدینگی  رشد  که  وقتی 
جای نگرانی دارد، ضریب فزاینده مشکل دار نیست اما باید 
حواسمان به پایه پولی باشد. رئیس جمهور تاکید کرد: در 

هر موردی که ما ناچار شدیم بانک مرکزی به ما کمکی 
باید آن  کند بنده ماه بعد به آن دستگاه فشار آوردم که 
پول را به بانک مرکزی برگردانید تا ما بتوانیم یک فضای 
آرامی را ایجاد کنیم، یکی از دستاوردهای مهم این دولت 
مهار تورم و کاهش مستمر آن بوده است.روحانی با بیان 
اینکه توانسته ایم رشد تورم را مهار و کنترل کنیم، افزود: 
از ابتدای امسال برخی از اقتصاد دانان ما می گفتند امسال 
دیگر دنبال کاهش تورم نباشید و این کار شدنی نیست اما 
بنده زیر بار نرفتم و گفتم ما باید این دستاورد را حفظ کنیم 
خیلی ها هم به من نامه نوشتند و گفتند مسئله تورم را رها 
کن و به دنبال رکود بروید اما ما باید این دستاورد را حفظ 
کنیم، بنده معتقدم انتظارات تورمی ما براساس کاهش تورم 
شکل بگیرد مطمئنم سال به سال این تورم کاهش خواهد 
یافت تا به تک رقمی برسیم. روحانی با بیان اینکه یکی از 
پایه های پیش بینی اقتصاد رونق اقتصادی هم است افزود: 
خوشبختانه در مسئله تورم نقطه به نقطه به عدد تک رقمی 

رسیدیم و در ادامه راه هم این روند حفظ خواهد شد.

 خیلی ها به من گفتند تورم را رها کرده و به دنبال رکود بروید/ در تورم نقطه ای به عدد تک رقمی رسیده ایم

 دور تازه پرداخت وجوه سپرده گذاران »میزان« 

سکه تمام طرح جدید با افزایش حدود ۳۳ هزار تومانی در مقایسه با آخرین قیمت هفته گذشته، در بازار روز شنبه یک میلیون و 
۱۰ هزار تومان عرضه  شد و از سوی دیگر دالر آمریک، مقداری کاهش یافت و حدود ۳۵۰۰ تومان فروخته شد. به گزارش ایسنا، 
نیم و ربع سکه به ترتیب ۵۰4 و ۲6۹ هزار تومان عرضه  شد و هر گرم طالی ۱8 عیار نیز بیش از ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت. 

  افزایش 33 هزار تومانی قیمت سکه در بازار 

  میوه شب عید تامین است

و  گرمسیری  میوه های  مدیرکل  حسن پور  فارس: 
با  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزارت  گرمسیری  نیمه 
توجه به میزان تولید میوه و مرکبات در سال جاری 
هیچگونه نیازی به واردات نیست و برای تامین میوه 

شب عید نیز مشکلی وجود ندارد. 

آخرین مهلت ثبت نام کنکور سراسری 95

تسنیم: توکلی مشاور عالی سازمان سنجش گفت:  
چهارشنبه هفته جاری )۲8 بهمن( آخرین فرصت 

ثبت نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ است.

مجوزی برای تبدیل وضعیت استخدامی 
فرهنگیان داده نشده است 

وزارت  اداری و تشکیالت  امور  حسینی مدیر کل 
آموزش و پرورش در گفتگو با ایسنا، درباره آخرین 
وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای آموزش و پرورش 
وضعیت  تبدیل  برای  مجوزی  تاکنون  گفت: 

استخدامی نیروها به ما داده نشده است. 

 مهلت ثبت نام جایگزینی تاکسی های 
فرسوده تمدید شد

ناوگان  نوسازی  طرح  سخنگوی  کفاش  ایرنا: 
تاکسیرانی در شهرهای کشور گفت: مالکان تاکسی 
های فرسوده که تاکنون در طرح جایگزینی تاکسی 
های فرسوده شرکت نکرده اند، تا پایان وقت اداری 
روز پنجشنبه ۲۹ بهمن ماه می توانند ثبت نام کنند.

قیمت داروهای بیماران خاص
 افزایش نداشته است

مخدر  مواد  و  دارو  بر  نظارت  مدیرکل  مقام  قائم 
سازمان غذا و دارو گفت: داروهایی بیماران خاص 
افزایش قیمت نداشته است. به گزارش ایرنا، کریمی 
داروی  نیز  و  آونکس  وارداتی  برند  داروی  افزود: 
ژنریک وارداتی اکتواکس)دو داروی بیماری ام.اس( 

هیچگونه افزایش قیمتی نداشته اند. 

 منتظر کاهش قیمت خودرو نباشید

اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  نجفی منش  ایسنا: 
بازرگانی تهران درباره تاثیر قرارداد ایران با شرکت پژو 
بر بازار داخلی خودرو گفت: این قرارداد روی قیمت 
خودرو های داخلی تاثیری نمی گذارد به دلیل اینکه 
قیمت خودرو های داخلی متاثر از قیمت ارز است و نرخ 
ارز هم روند کاهشی ندارد. لذا این انتظار که قیمت 

خودرو کاهش پیدا کند درست و منطقی نیست.

یادداشت

معیارهای الهی انتخابات
* کاظم لطفیان 

متعال  خداوند  کریم،  قرآن  اول(  صفحه  از  )ادامه   
بهترین  را  پیامبران  و  انتخاب کننده  نخستین  را 
که  پیداست  ناگفته  معرفی می کند.  انتخاب شوندگان 
از  گذر  و  دشوار  آزمون های  از  پس  متعال  خداوند 
را  خویش  انتخاب  مدال  طاقت فرسا،  حوادث  کوران 
در قالب رسالت و نبوت به آنان واگذار فرموده است. 
از  یکی  صداقت  مسئله  پیامبران:  انتخاب  معیار 
است،  بوده  انتخاب  این  مؤلفه های  اثرگذارترین 
صالحیت و شایستگی، تعهد و پایبندی به عهد الهی، 
امور جامعه،  اداره  برای کاربست آن در  دانش کافی 
از دیگر شرایطی است   ... قانونگرایی، شکرگزاری و 
که بر آن تأکید شده است. تعابیری که ما را به این 
»برگزیدن«  از  است  عبارت  رهنمون می سازد،  مهم 
»انتخاب« و »برتری یافتن« که هرکدام از اینها به 

تبیین انتخاب خداوند متعال اشاره دارد. 
 معیار برگزیده  شدن غیر معصومین : ناگفته نماند که 
دست پرورده  که  معصومان  دایره  در  خداوند  انتخاب 
خود او هستند، نگنجیده، بلکه انسان های عادی، اما 
این  جمله  از  شده اند.  پذیرفته  نیز  صالحیت  دارای 
به  را  او  همگان  که  است  لقمان  جناب  شخصیت ها 
که  اینجاست  پرسش  می شناسیم.  دانایی  و  حکمت 
ایشان  قامت  به  او چه کرده است که جامه حکمت 
آراسته آمد و در کانون توجه خداوند قرار گرفت؟ خود 
»داشتن  و  »صداقت«  »امانت«،  ویژگی  سه  ایشان 
ویژگی هایی  جمله  از  را  آشکار«  و  شفاف  موضع 
می داند که در این انتخاب اثرگذار بوده است. از سوی 
مردم،  امور  اصالح  بردباری،  اخالص،  عفت،  دیگر، 
دیگران،  تمسخر  ناسزاگویی،  افترا،  توهین،  از  پرهیز 
دیگر  از  ثروتمندان  و  قدرتمندان  دام  در  نیفتادن 

ویژگی های ممتاز این منتخب الهی است. 
مردی  او   ... السالم( می فرمایند:  )علیه  امام صادق   
است در راه خدا نیرومند، در راه او پرهیزگار، ساکت، 

باوقار، دقیق، آینده نگر، تیزبین، پندآموز، ... 
 وظایف ما و نامزدها در انتخابات: بنابراین هم من و 
شما که انتخاب می کنیم، تکلیف الهی انجام می دهیم 
قرار  انتخاب  معرض  در  را  خود  که  کسانی  هم  و 
داده  پرورش  در خود  را  ویژگی ها  این  باید  می دهند 
و سپس در معرض انتخاب قرار گیرند. توصیه ما به 
در  که  اکنون  که  است  این  محترم  نامزدهای  همه 
در سخنرانی ها  گرفته اید،  قرار  مردم  انتخاب  معرض 
فضایل  به  آراستگی  ضمن  انتخاباتی،  وعده های  و 
و  انتخاباتی  در هنگام سردادن شعارهای  پیش گفته، 
استفاده از واژه ها و افعالی از قبیل می خواهم! می دانم! 
و  پیرامونی  انگیزه های  مراقب  می شود!  می توانم! 
امکانات موجود در کشور و استان باشید و نگذارید در 
پرتو وعده های رنگارنگ و عدم تحقق آن، ناامیدی 

فضای جامعه را فرا بگیرد.

 فروش مغازه در حال ساخت 30 متر دهنه، حافظ ، 120 میلیون  نقد و اقساط 
 آپارتمان 190 متر طبقه 3، شیک ، 5 واحدی  310 میلیون

  آپارتمان 100 متر در حال ساخت، سپیده کاشانی، 30 میلیون امسال ، 30 میلیون سال آینده ، 60 میلیون وام 
بانک، اسکلت تمام شده است - فروش واحد 140 متر، 3 خواب، کال 3 واحد ، ظفر 16، 190 میلیون

 آپارتمان 75 متری سجاد شهر، فلکه دوم 75 میلیون ، 40 میلیون نقد، 30 میلیون وام  ، 10 میلیون رهن

امالک آسمان       خرید و فروش - مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
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مزایده مرحله اول
سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری بیرجند در نظر دارد: به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان نسبت 
به واگذاری یک باب غرفه واقع در بازار روز پاسداران به صورت مزایده و براساس شرایط مندرج در اسناد 

اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تمایل به همکاری دارند، دعوت می شود برای دریافت شرایط و اسناد 
مزایده به سایت www.ets.birjand.ir مراجعه و پس از تکمیل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری 
)ساعت 13:30( پنجشنبه 94/12/6 به آدرس بیرجند - میدان ابوذر- شهرداری - واحد حراست تحویل 

نمایند.
جلسه کمیسیون معامالت و بررسی پیشنهادات راس ساعت 10:00 مورخ 94/12/8 در سالن اجتماعات 

شهرداری بیرجند برگزار خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر گردیده است
کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد

سازمان میادین میوه و تره بار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره های 32227803 و 32234549 سازمان میادین میوه و 

تره بار شهرداری بیرجند تماس حاصل نمایید.
علیرضا عباسی- مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری بیرجند 

مزایده حضوری
اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 2 دستگاه خودرو مزدا دوکابین 

دوگانه مدل 1387 را از طریق مزایده به فروش برساند. 
متقاضیان می توانند از زمان درج آگهی لغایت 94/12/4 در ساعت اداری از ساعت 12 الی 14 
برای بازدید و دریافت اسناد شرکت در مزایده به نشانی خیابان مدرس، بلوار مبلغان، روبروی 

پارک توحید مراجعه نمایند.
تاریخ بازگشایی درخواست های مزایده: 1394/12/5 راس ساعت 10 صبح در محل اداره کل 

تبلیغات اسالمی خواهد بود. همچنین این اداره در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

استخدام  شرکت آسان پرداخت )ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک(
برای واحد تحقیق و توسعه بازار از آقایان عالقه مند به صورت تمام وقت و نیمه وقت

 در تمامی شهرهای استان دعوت به همکاری می نماید.
افراد مسلط به فنون مذاکره و بازاریابی حضوری، دارای حسن شهرت و ظاهر آراسته

 در اولویت جذب می باشند. 
آدرس: بیرجند، بین پاسداران 25 و 27 ، طبقه دوم    تلفن: 32432965

لطفا برای مصاحبه یک قطعه عکس همراه داشته باشید

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم
چون در پرونده اجرایی 941256 در قبال محکومیت آقای عبدالمجید یزدانی به پرداخت مبلغ 314/375/023 ریال در حق 

آقای هاشم هاشم نژاد و پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت  و با عنایت به معرفی و توقیف پالک ثبتی 
شماره صفر فرعی از 1813 اصلی بخش دو بیرجند از سوی شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام که حسب نظریه 
کارشناس پالک مذکور واقع در ضلع جنوبی رودخانه شاهرود روبروی ترمینال مسافربری فرودگاه بیرجند و با کاربری زراعی بوده که شامل 
4297/6 سهم مشاع از 43786 سهم مشاع می باشد و از قرار هر سهم 130/000 ریال که جمعا 558/688/000 ریال ارزیابی گردیده است 
که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 94/12/10 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

آگهی مزایده اموال - نوبت  اول
چون در پرونده 940586 اجرایی محکوم علیه آقای  امین هادیانی فرزند مهدی محکوم است به پرداخت مبلغ 106/370/761 

ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای جعفر ناصری و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با 
توجه به اینکه از ناحیه محکوم علیه یک دستگاه پراید 132 به شماره انتطامی 258 م 24 ایران 23 معرفی و توقیف گردیده و حسب نظریه 
کارشناسی ماشین فوق مدل 1387 رنگ سفید به شماره موتور 2406850 و درصد آج الستیک 90 درصد و سپر عقب دارای چند قسمت 
رنگ رفتگی و گلگیر جلوی راست و گلگیر عقب چپ و گلگیر جلوی چپ و لبه ی پرت جلو چپ دارای تصادف جزئی و  رنگ پریدگی دارد  
طلق چراغ عقب سمت چپ شکسته است با توجه به مراتب فوق به مبلغ 105/000/000 )صد و پنج میلیون( ریال کارشناسی شده است 
از  طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 94/12/16 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا 

ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(
09155616256-32437388-32437399
قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(

09155616256-32437388-32437399

خبر خوش
حضوری و غیر حضوری
برای ثبت نام کارت ملی هوشمند این قسمت را جدا نموده به خدمات اینترنتی رسا گستر 

نبش پاسداران 7 تحویل دهید. 
همچنین شما می توانید این مشخصات را تکمیل نمایید و به 10004320 پیامک دهید 

یا مشحصات را تکمیل نموده به 09031614320 تلگرام نمایید. 

     در اولین نوبت دهی با شما تماس گرفته می شود 
نام و نام خانوادگی

شماره ملی :
تاریخ تولد:

تلفن همراه:
شماره ثبت:

شماره ملی پدر:
نام پدر:

شماره شناسنامه پدر:
شماره ملی مادر:

نام مادر:
شماره شناسنامه مادر:

کد ملی همسر:
سال تولد همسر:

تاریخ ازدواج/ طالق:
شماره ثبت محضر:

کد ملی فرزندان:
سال تولد فرزندان:

ضمنًا افراد باالی 15 سال باید شناسنامه عکس دار داشته باشند
تلفن تماس: 32438915

مرکز خدمات اینترنتی رسا گستر- مشاوره رایگان
هزینه ثبت نام 2500 تومان پس از ثبت نهایی دریافت خواهد شد
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داربست مهـدی
 نصب ، رولپالک ، سایبان ،  خرید و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی     
 09151642377-32319263

 وسیله کار

فقدان پروانه تاسیس
پروانه تاسیس بیمارستان شهید سید مصطفی 

خمینی شهرستان طبس به شماره 401369
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

حراج                     حراج
مواد غذایی، انواع شوینده، حبوبات به قیمت مناسب
به علت تغییر شغل وسایل، یخچال، قفسه، دوربین

یکجا یا تکی به فروش می رسد. 
بین بهشتی 24 و 26   32403319-09153636951 قاینی



پیام شما30 فقره تصادفات درون شهری در هفته ای که گذشت
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

یکشنبه * 25 بهمن 1394 * شماره 3442
3 داد.  خبر  استان  شهری  درون  معابر  در  گذشته  هفته  طی  تصادف  فقره   30 وقوع  از  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 

مجروح  تصادفات  در  نفر   39 متاسفانه  ولی  ایم.  نبوده  فوتی  تصادف  شاهد  گذشته  هفته  در  گفت:  رضایی  علیرضا   سرهنگ 
خبر خوش. خبر خوش. سیمان باقران باالخره شروع گردیده اند. وی علت 39 درصد از مجموع تصادفات را عدم رعایت حق تقدم، 29 درصد عدم توجه به جلو و 32 درصد را نیز سایر علل دانست.

دفعات مثل  دفعه  این  امیدواریم  فقط  کرد  کار   به 
 قبل  نباشد ...

915 ... 280
خیلی  مردم  های  حرف  درج  بابت  آوا  روزنامه  از 
به  رو  روند  و  اخالقی  مفاسد  موضوع  لطفا  ممنونم 
فکر  کنید.  گوشزد  مسئولین  به  هم  را  آن   افزایش 
بجای  استان  مرکز  فضای  در  است  بهتر  کنم  می 
غیر  های  فرهنگ  های  آسیب  فقط  بخواهیم  اینکه 
صحیح  مدیریت  با  بپذیریم  را  دانشجویی  بومی 
آن قوت  نقاط  از  و  کرده  بالفعل  را  بالقوه  توان   این 

 استفاده کنیم.
930 ... 304
که  گلریزان  جشن  قهرمان  کاران  باستانی  بر  درود 
نیازمندان  به  کمک  برای  معرفت  و  مرام  در   هم 
برای  آفرینی  افتخار  و  ورزش  در  هم  و  اند  نمونه 

استان. یا علی مدد
915 ... 212
آوا تو رو خدا همین موضوع میزان را از آقایانی که 
گوش فلک را کر کردند که ما اینکار را کردیم و ما 
آن کار را کردیم پیگیر باش ببین باالخره تکلیف این 

مردم بیچاره چه می شود.
 910 ... 039
امروز یه خبری پخش شده بود که سیمان باقران به 
بهره برداری رسیده است. بابا دست مریزاد تا کنون 
من  اما...  کرده  کار  به  شروع  کارخانه  این  بار  چند 
سوال کردم انشاء ا... واقعا  سال دیگه افتتاح می شه 
از 30 هزار سهامدار چشم  آوا - یکی  از  با تشکر   (

انتظار سیمان باقران (
936 ... 664
با  بیرجند و درمیان  نماینده محترم مردم شهرستان 
سالم.ما اهالی امیرآباد به علت قطع بودن آب شرب 
ای  عدیده  مشکالت  با  روز  شبانه  ساعات  اکثر  در 
فاضالب  و  آب  اداره  با  را  موضوع  هستیم،  روبرو 
روستایی بارها و بارها مطرح کرده ایم ولی متاسفانه 
هیچ جواب قانع کننده ای از طرف مسئولین ذیربط 
نمی  را  ها  تلفن  جواب  کسی  یا  شود  نمی  داده 
شما  از  لذا  شوند  می  آب  قطعی  منکر  یا  و  دهد 
آباد  امیر  اهالی  این خواسته  به  تقاضامندیم   عاجزانه 

رسیدگی نمائید.
جمعی از اهالی امیرآباد
با سالم خدمت مسئولین استان. با توجه به نزدیک 
متاسفانه  بازار  آور  سرسام  قیمتهای  و  عید  شدن 
آوا  نیست.  بهاره خبری  فروش  نمایشگاه  از  تاکنون 
را  موضوع  و  کنید  پیگیری  است  خواهشمند  جان 
بازگشایی  به  نسبت  تا  برسانید  مسئولین  گوش  به 

نمایشگاه فروش بهاره اقدام نمایند.
938...530
با سالم. سردار غیاثی عزیز. سخنان کوبنده و جامع 
با  اینکه هرکس  بخصوص  است.  ستودنی  جنابعالی 

خط والیت زاویه بگیرد مقابل سپاه است. احسنت.
915...011
با کمال تشکر از دهیار مرک که پروژه کندن درختان 
کنار آبشار مرک را کامل کردند، چرا به جای کاشت 

درخت باید درخت بکنیم؟
933...534 
شهرستان  پرتالش  مسئوالن  از  تشکر  و  سالم  با 
و  تمام  نیمه  های  پروژه  از  یکی  استان.  و  خوسف 
آسفالت جاده  راه وشهرسازی،  اداره کل  دار  اولویت 
که  باشد  می  بلنجیر  مزار  تا  رود  دهن  روستای 
امیدواریم با همت واالی ایشان این امر میسر گردد.
915...031
حق  بیرجند  مردم  اکثریت  ارتباطات،  عصر  در  چرا 
فقط اجبار  به  و  نداشته  را  اینترنت  شبکه   انتخاب 

می توانند از اینترنت مخابرات استفاده نمایند؟
915...558
سالم. مسئولین محترم مخابرات لطفا وضعیت نصب 
دکل آنتن موبایل روستای حاجی آباد، مود و نوکند 
را پیگیری کنید. یک سال است نیمه کاره رها شده 

دهه فجر هم تمام شد و افتتاح نشد.
915...038 
سالم آواجان. می خواستم از شهردار محترم خواهش 
فلکه  سمت  به  را  ناصری  شهید  بلوار  فلکه  کنم 
فرودگاه طراحی و اجرا نمایند تا رینگ خروجی شهر 

باز شود.
915...546
از افتتاح راه رکات به سمت گل و فریز کمال تشکر 
را داریم ولی خواهشا تا کسی کشته نشده نسبت به 
تعریض  و  رانندگی  و  راهنمایی  عالیم  تابلو،  نصب 
جاده اقدام کنند. عرض جاده خیلی باریک می باشد.
915...564

پرستاری ؛ دمیدن روح زندگی در تن رنجور بیمار
روایت هایی از زبان پرستاران استان

است.  آشنایی  واژه  عجب  پرستار،   - کاری  نسرین 
آرامش  یاد  به  را  ناخودآگاه هر شنونده ای  کلمه ای که 
پس از توفان و به یاد شخصی می اندازد که در لحظات 
داریم، نیاز  کمک  به  که  ساعتی  و  ناراحتی   سختی، 

یاری رسان ماست.  انسان های بی ادعایی که به معنای واقعی 
 کلمه، خالصانه کار می کنند و تمام تالش خود را معطوف 
آرامی  به  را  خود  نقاهت  دوران  بیماران،  تا  سازند  می 
سپری کنند. این واژه، آدمی را به یاد مفاهیم دیگری هم 
می اندازد. یاد شب بیداری و یاد مردان و زنان سپیدپوشی 
که لحظه ای لبخند از سیمایشان دور نمی شود. شاید در 
ترین  ارزش  با  بیمار  لبخند رضایت یک  پرستاري  حرفه 
پاداشي باشد که به پرستار داده مي شود، اما این پرستار 
کند، خرج  جایي  را  بیمارش  ارزش  با  لبخند  تواند   نمي 

خرج  یا  و  بپردازد  را  اش  خانه  اجاره  آن  با  تواند  نمي 
تحصیل فرزندش را بدهد. ولی با محبت مردم و مسئوالن 
زمانی که زحماتشان دیده می شود این لبخند یک دنیا 
تا  است  بیدار  پرستار  چشم های  هنگام   شب  ارزد.  می 
مبادا کابوس دردی، خواب را بگیرد از چشم های بیماران. 
نرم و سبک همچون رویایی دلنشین به تمامی اتاق ها پا 
از  یا چشمی  باشد،  بلند  ناله ای  مبادا صدای  تا  می گذارد 
رنج بیدار مانده باشد. همچون فرشته ای مهربان نسیم وار 
سرک می کشد به دنیای رنج و تنهایی اهالی درد و فضای 

دلتنگی بیماران را پر می کند از رایحۀ امید.
پای  پرستار  روز  در  و  ایثارگری ها  تمام  پاس  به  امروز 
و  از روزهای غم  تا  آنان نشستیم  از  نفری  سخنان چند 

شادی شغل شان برایمان بگویند: 

 جذب بیشتر پرستار، فشار کار 
و اضافه کاری اجباری را کم می کند

مریم 34 ساله و پرستار بخش  اطفال و  متأهل است و 
یک فرزند دارد با 18 سال سابقه کار در حرفه پرستاری. 
وی در رابطه با شغلش اینطور عنوان می کند: »پرستاری 
سرشار از استرس و تنش است. این کارشناس پرستاری 
نیروی  بیشتر  جذب  را  پرستاران  وضعیت  بهبود  راهکار 
کار در بیمارستان ها می داند و اضافه می کند: »جذب 
کم را  اجباری  کاری  اضافه  و  کار  فشار  پرستار،   بیشتر 

دستمزدهای  و  حقوق  و  کار  سختی  طرفی  از  کند.  می 
پایین باعث می شود بسیاری از کسانی که وارد این حرفه 
فشار  موضوع  این  و  شوند  خارج  سرعت  به  شوند،  می 
افزایش می دهد.  را روی ما که پرسنل رسمی هستیم، 
همین فشار و استرس زیاد کار بر روح و جسم ماست که 
باعث می شود بیشتر مردم ما را به بداخالقی بشناسند و از 
دست پرستاران دلخور باشند. در صورتی که ما هم زندگی 
شخصی و مشکالت خاص خودمان را داریم که با وجود 
نشان  خاطر  وی  شود.  می  تشدید  شغلی  چنین   داشتن 
می کند: پرستاری  شغلی است که بیشترین شاغالن آن 
را زنان تشکیل می دهند و به لحاظ سختی و سنگینی 
با شغل های دیگر قابل مقایسه نیست. مثاًل  اساسًا  کار 
و  تابستان  تعطیالت  اما  است،  شغل سختی  هم  معلمی 
از  تر  راحت  بسیار  را  آن  باز هم  کاریش  نرمال  وضعیت 
پرستاری می کند. در واقع به دلیل همین سختی و فشار 
کنند؛  نمی  ازدواج  پرستاران  از  بسیاری  که  است  کاری 
چراکه وضع کاری معمول و مناسبی نداریم و بسیاری از 
ناهماهنگی های شغلیشان  گرفتار  پرستار شدیداً  مادران 
با رسیدگی به فرزندانشان می شوند. وی ادامه می دهد: 
در کنار این، همه مراجعان انتظار دارند پرستار را همیشه 
خندان و خوشحال ببینند، که گرچه انتظار بجایی است، 
باید در نظر گرفت او هم انسان است و  اما به هر حال 
ممکن است زمانی مشکلی داشته باشد و گرفتاری های 
شخصی اش از لبخند و روی خوشش جلوگیری کند. این 
در حالی است که در کنار تمام مشکالت موجود، نفس 
کار کردن در بیمارستان و ارتباط مداوم با بیمار، مخصوصًا 
در برخی بخش ها، به شدت روحیه پرستاران را تضعیف 

کرده و آنها را افسرده و غمگین می کند.

مادر به عشق فرزندش 5 روز در کما ماند

بخش  در  هم  و  دارد  سابقه  سال   15 از  بیشتر  صدیقه 
اداری بیمارستان امام رضا )ع( و هم در قسمت پرستاری 

پر  چشمانش  که  حالی  در  وی  است.  کار  به  مشغول 
در  تصادفی  گوید:  می  خاطراتش  از  شود  می  اشک 
اثر  بر  داشتیم که خانمی  به سمت شمال  بیرجند  مسیر 
تصادف در کما بود و این خانم یک پسر بچه 8-9 ساله 
بیمار حال خیلی  بود.  داشت که در شهرشان در شمال 
هیچ  و  بود   کما  در  همانطور  روز  چندین  داشت  بدی 
را  بچه  که   زمانی  داد.  نمی  نشان  دستگاه  به  واکنشی 
را  مادرش  دست  و  آوردند  مادر  بالین  سر  بر  شمال  از 
لمس کرد و با او حرف زد اشک بشدت از چشمان مادر 
را حس  فرزندش  وجود  که  بود  و مشخص  سرازیر شد 
می کرد و همین که بچه اش از اتاق بیرون رفت مادر 
فوت کرد. یعنی 5 روز در کما بود و زنده بود و حسرت 
در وی  بیاید.  کنارش  به  فرزندش  که  داشت  را   این 

خاطره ای دیگر می گوید: پسر بچه ی 11 ساله از پشت 
بام افتاده و دستش شکسته بود. در اتاق عمل ترشحات 
معده به ریه رسیده و به کما رفته بود و هوشیاری اش 
بودند  شده  امید  نا  پرسنل  همه  تقریبا  بود  پایین  بسیار 
ولی در کمال تعجب روز بعد نزدیک های ظهر دیدیم 
هوشیاری اش زیاد شد و خودش آنژکت را از دستش باز 
راه رفتن کرد و همه پرسنل  به  کرد و در سالن شروع 

اشک شوق می ریختند. 

 صبوری در قبال بیماران بداخالق
بهترین راهکار است

را  صبوری  بداخالق  های  مریض  مورد  در  پرستار  این 
کنیم  می  سعی  افزاید:   می  و  داند  می  راهکار  بهترین 
با مریض های بداخالق صبوری کنیم. بیشترین ناراحتی 
که این مریض ها دارند از اطالعات کم شان از روند کار 
است که ما سعی می کنیم مسئله را برایشان تشریح کنیم 
و اگر دردی دارد دردش را تسکین بدهیم زمانی که یک 
نفر این شغل را انتخاب می کند باید صبوری را هم یاد 
بگیرد. وی خاطر نشان می کند: از کارم راضی ام و تمام 
سعی ام را می کنم تا بتوانم مفید باشم. پرستاری شغل 
مقدسی است و ما با آدمهایی که نیاز به کمک دارند یا 
ناتوان هستند سروکار داریم و همین باعث می شود که از 
شغلم لذت ببرم و از کاری که برای همنوعانم انجام می 
دهم راضی باشم. وی  ناراحت کننده ترین موقع کار را 
زمانی می داند که در اثر بی توجهی همکاری یا خودش 
جان یک بیمار به خطر بیفتد وی می افزاید:  البته پرستار 
اینکه فشار کارش بسیار باالست خستگی و  به  با توجه 
ناراحتی اش را بر روی مریض خالی نمی کند ولی دوست 

داریم درک بشود و همراهی و همکاری باشد. 

  پرستار در مقابل بیمار انعطاف 
و وجدان کاری داشته باشد

زهرا . الف - پرستاری با 7-6 سال سابقه کار شادترین 

لحظه کارش را زمانی می داند که مریض با پای خودش 
از بیمارستان بیرون می رود. وی معتقد است که پرستار 
مقابل  در  و  بدهد  آرامش  بیمار  به  و  باشد  خونسرد  باید 
وظیفه  ما  باشد.  داشته  کاری  وجدان  و  انعطاف  بیماران 
انسانی  انجام می دهیم و این حس نوع دوستی می تواند 
در زندگی شخصی و همسر و فرزندان هم نقش مهمی 
همکاران  و  بازنشسته  همکاران  شده  بارها  باشد.  داشته 
بخش های دیگر هم زمان فشار کار به کمک ما آمده اند. 

پسر بچه بعد از ترخیص به دیدن من می آمد

کار  سابقه  با 15 سال  اورژانس  بخش  فاطمه سرپرستار 
 icu در مورد دوره کاری اش می گوید:  3 ماه استخدام
بخش  به  بعد  شدم،   اورژانس  سرپرستار  سپس  و  بودم 
سوختگی آمدم و از سال 85 به عنوان سرپرستار بخش 
خاطرات  مورد  در  وی  هستم.  کار  به  مشغول  سوختگی 
ای  بچه  پسر  گوید:   می  اش  حرفه  کننده  خوشحال 
و  بود  در مدرسه  خودسوزی کرده  اختالف  بخاطر  که  
با مادربزرگش زندگی می کرد را به بخش ما آوردند،  40 
درصد سوختگی داشت بعد از طی شدن مراحل درمانی 
مرخص شد نکته جالب ماجرا این بود که بعد از ترخیص 

گاهی  از راه مدرسه به دیدنم می آمد و یک دفعه هم 
یک نامه برایم گذاشته بود و از من و دکتر وجدان تشکر 
کرده بودم حتی نوشته بود خانم پرستار ممنونم زمانی که 
در مریضی دچار توهم شده بودم و می گفتم در بالشت 
آن  باصطالح  و  آمدی  مادر  یک  مثل  است  مورچه  من 
و  عالی  بسیار  این  و  کردی  جدا  بالشتم  از  را  ها  مورچه 
خوشحال کننده بود. وی در ادامه می افزاید: خاطره بعدی 
مربوط به بیماری بود که مشکل اعصاب و روان داشت 
و از همسرش جدا شده بود و اعتیاد پیدا کرده بود و به 
شدت پرخاشگر بود. اکثر همکاران سعی می کردند از او 
دوری کنند ولی من به او نزدیک شدم و با او حرف زدم 
ناراحتی از همسرش و کم کم  از  از مشکالتش گفت و 
آرام شد و توانستم با او ارتباط کالمی برقرار کنم هر جا 
که می رفت می گفت شما هم همراه من بیا زمانی که 
به بخش روان منتقل شد من هم همراهش رفتم و وقتی 
با پزشک مشغول صحبت شد از او اجازه گرفتم و از اتاق 
بیرون آمدم. زمانی که مریض بدحال و بداخالق داریم و 
گاهی توقعات همراه بیش از حد دارند مهمترین دلیلش 
این است که برای درمان عجله دارند و گاهی ناآگاهی از 
سیستم درمان دارند پرستار سعی می کند تا جایی که راه 
داشته باشد با آرامش با مریض و همراهش صحبت کند.

سالم داداش، من را می شناسید؟

سید مرتضی رحیمی پرستار با 10 سال سابقه در بخش 
 7-8 حدود  که  است  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  اورژانس 

کارنامه  در  هم  را   ICU بخش  در  کار  سابقه   سال 
کاری اش دارد، خاطره ای جالب تعریف می کند: زمانی 
که در 115 کار می کردم در روستای درخت توت خانمی 
7 ماهه باردار بود. زایمان زودرس داشت او را به سمت  
برای  ما  کرد  حمل  وضع  ماشین  در  او  بردیم.  سربیشه 
زنده ماندن بچه مجبور شدیم او را جلوی بخاری ماشین 
بگیریم بسیار کوچک بود و فقط 700 گرم وزن داشت. 
انتظار  اصال  رساندیم  بیمارستان  به  را  فرزندش  و   مادر 
نمی رفت زنده بماند. 6 سال بعد در بخش بودم خانمی 
در حالی که دست بچه ای را گرفته بود، باالی سرم آمد 
 و گفت سالم داداش، من را می شناسید؟ گفتم نه به جا

نمی آورم گفت من مادر همان بچه هستم که به کمک 
است.  کودک  همان  این  شد  متولد  آمبوالنس  در  شما 
اشک شوق و خوشحالی در چشمانم جمع شد و بچه را 
بغل کردم و بوسیدم. این خاطره هیچوقت یادم نمی رود. 

در درد و رنج بیمار شریک می شویم

وی با عنوان اینکه پرستار باید صبوری و خویشتن داری 
بگذاریم، مریض  جای  را  خودمان  باید  و  باشد   داشته 

می گوید: حوادث گاهی غیر مترقبه است. در بیمارستان 

پیش  آید، مشکلی  پیش  هتاکی  و  فحاشی  است  ممکن 
بیاید و بیمار یا همراهش  5 دقیقه بعد ابراز ندامت کنند. 
ما باید واکنش نشان ندهیم، در نهایت سعی می کنیم به 
کمک انتظامات آنها را به بیرون راهنمایی کنیم. ما در درد 
و رنج مریض شریک می شویم و لحظه برایمان زیباست 
ادامه  وی  برود.  بیمارستان  از  خودش  پای  با  بیمار   که 
ما  اینکه  و  است  استرسی  پر  شغل  پرستاری  دهد:  می 
رضایت کامل از وضع داشته باشیم نه اینطور نیست ولی 
ناشکری هم نمی کنیم ما با فشار روانی جسمی و روحی 
هستیم  سرپا  ها  ساعت  که  شده  بارها  و  هستیم  روبرو 
مثال برای بخیه زدن ساعتها سرپا ایستاده ایم. امیدوارم 
آرزو  و  باشند  داشته  داری  خویشتن  و  کنند  درک  مردم 
بیماری  بیمارستان ها خلوت بشود و مریض و  می کنم 

نداشته باشیم.

معجزه شده و خونریزی بیمار جذب شده است

بخش  در  و  دارد  کار  سابقه  سال   9 سنجری  گلثوم 
گوید:  می  چنین  خاطراتش  از  کند  می  کار  اورژانس 
ساعت 12 شب شیفت استراحتم بود و به رختکن رفتم 
که برادرم تماس گرفت که پسرش وحید سردرد شدید 
اسکن  تی  سی  برای  ولیعصر  بیمارستان  از  و  داشته 
رفتم  سرش  باالی  وقتی  اند.  آورده  رضا  امام  به  را  او 
هوشیاری اش بین 8 و 9 بود. در بطن خونریزی کرده 
بود و دکتر احمدی بر بالینش بود. این لحظات تیغ دو 
لبه است و اضطراب و استرس خیلی زیاد است او را به 

ICU بردند تا 5/30 باالی سرش بودم و هیچ امیدی 
نبود درجه هوشیاری اش به 3 رسید. برادرم برای نماز 
با من تماس گرفت و من به دروغ  به مسجد رفته بود 
گفتم حال وحید خوب است ولی خودم از شدت ناراحتی 
داشتم دیوانه می شدم. برای سه ساعتی بخاطر خستگی 
با  دیدم  را  احمدی  دکتر  که  برد صبح  خوابم  سردرد  و 
خونریزی  شده  معجزه  خانم  گفت  من  به  خوشحالی 
به بخش منتقل کردند و در  را  بعد وحید  جذب شده و 
روز تاسوعا با پای خودش از بیمارستان رفت و االن در 
ناراحت  بیماران  ادامه تحصیل است. وی در مورد  حال 
سعی  باشد  بداخالق  و  بدحال  مریض  وقتی  گوید:  می 
می  همکاران  دیگر  از  و  کنم  ترک  را  کنم صحنه  می 
خواهم به او رسیدگی کنند. با خانواده بیمار و خودش با 
پرستاری  به  آرام شوند. من  تا  کنم  متانت صحبت می 
عالقه خاصی داشتم و هیچ شغل دیگری نمی توانست 

این حس  را به من منتقل کند.

نوزاد در آغوش مادرش دوباره زنده شد

معصومه  در معرفی خودش می گوید: 20 سال سابقه 
نوزادان،  اطفال،  های  بخش  در  و  دارم  پرستاری 
اورژانس، وسوپروایزری کارکردم. طی این مدت خاطره 
خاطره  ترین  شیرین  دارم،  زیادی  شیرین  و  تلخ  های 
بخش  در  نارسی  نوزاد  است.  نوزادان  بخش  به  مربوط 
درلحظه  نبود،   بودنش  زنده  به  امید  خیلی  که  داشتیم 
لحظه  آخرین  برای  بودند  امیدکرده  قطع  همه  آخرکه 
همه  یکدفعه  و  گذاشتیم  مادرش  درآغوش  را  نوزاد 
اقدامات احیا  متوجه برگشت عالئم حیاتی شدیم سریع 
را انجام دادیم خداراشکر نوزاد با حال عمومی خوب پس 

ازمدتی مرخص شد. 

همه مسئولیت ها بر عهده پرستار است ولی  
بین حقوق پرستار و پزشک فاصله زیادی است

وی در مورد مشکالت حرفه اش می گوید: آگاه نبودن  
از یک  او   مسئولیت  حدود  و  پرستار  وظایف  از  مردم  
به  را  بیمارستان  اینکه همه مشکالت سیستم  و  طرف 
پرستار ربط می دهند از طرف دیگر مشکالتی است که 
با بیمار و همراهانشان داریم و همچنین  گاهی حاضر 
مربوطه  حوزه  به  مشکلشان   شدن  رفع  برای  نیستند 
مراجعه کنند و فقط داد و بیداد سر پرستار که همیشه 
در معرض دیدشان هست دارند. وی در ادامه می گوید: 
زمین  از  حرفه  این  درجات  در  درآمد  تفاوت  و  تبعیض 
انجام  پرستار  توسط  اقدامات  همه  هست،  آسمان  تا 
اجتماعی  نظر  از  پزشک  و  پرستار  بین  ولی  شود  می 
و حقوقی فاصله زیادی وجود دارد. وی خاطر نشان می 
و  هستم  پرستاری  عاشق  من  تفاسیر  این  باهمه  کند: 
جایی  بازکنم  دردمندی  ازکار  گره  که  همین  دارم  یقین 
معصومه   بینم.  می  را  اش  نتیجه  دنیا  این  از  ارزشتر  با 
مجموعه  ای  حساس  ترین  و  ترین  مهم  کند:  می  بیان 
در  بیماران  و  مردم  به  را  خدمات رسانی  بیشترین  که 
و  هستند  درمانگاه  ها  و  ها  بیمارستان   دارند  حوزه  این 
به همین دلیل باید در راستای خدمت رسانی مناسب به 
تالش های جدی  نهادها  و  سازمان ها  این گونه  در  مردم 
است،  فرزند  دارای سه  اینکه  بیان  با  گیرد. وی  صورت 
کاری  سخت  شرایط  به خاطر  زندگی  ابتدای  در  گفت: 
شغل  این  فهمیدم  وقتی  تدریج  به  ولی  بودم  ناراحت 

برای زندگی ام و اطرافیانم مناسب است ادامه دادم. 
وی خاطر نشان می کند: به ازای هر تخت یک و نیم 
پرستار که بر اساس آمار و ارقام است ولی عمال اینطور 
محاسبه  نیز  درمان  کار  از  خارج  نیروهای  چون  نیست 
می شوند. قربانی مسئول روابط عمومی بیمارستان امام 
مانند  حقوقی  پایه  افزایش  اینکه  بیان  با  هم  )ع(  رضا 
سایر  با  چندانی  تفاوت  و  بوده  ادارات   کارکنان  سایر 
کارکنان ندارد می افزاید:  در دولت جدید افزایش دریافتی 
پرستار را داشته ایم ولی هنوز با آنچه باید دریافت کنند 
فاصله زیادی داریم. وی تصریح می کند: کمبود پرستار 
زیادی  تعداد  سالمت  تحول  طرح  در  البته  داریم  هم 
مرتفع  پرستار  کمبود  حدودی  تا  که  شده  جذب   پرستار 

شده است.

نام واحد صنفینام نام خانوادگیردیف

ناز آفرینملیحهالطافی پور1
پرندسهیالآذیری2
پارمیسآمنهپیراسته3
شیواسمیهترابی4
سانتیامرضیهثابت جازاری5
سوگندحمیدهحمیده رمضانی6

کاترینفاطمه رضایی7

هوتسازهرهساالری عرب8
روژیناطلعتشکوهمند9
اسماءژیالصابر تنها10

پروشافاطمهغدیری11
ماه پیشونیبتولفتاحیان12
سلیقهفاطمهکرامتی نسب13
نازنینملیحهماالنی14
گیالسملیحهمحمودی نسب 15

گل رخمریمناهیدجو16
عروس طهرونیزهرانوکی17
ریحانهعالیههریوندی18

سومیتاعفتیاری19
گینوالهامزنجیری تنها20
پرستواعظمحاجی آبادی21

قابل توجه اعضای محترم صنف آرایشگران زنانه بیرجند

  به استحضار می رساند: به دلیل اتمام اعتبار پروانه کسب یا جابجایی و یا عدم پرداخت 
حق عضویت اتحادیه و همچنین عدم دسترسی به محل واحدهای صنفی اعضای محترم 
به اسامی ذکر شده از تاریخ درج آگهی به مدت یک ماه مهلت داده می شود نسبت به 

تعیین وضعیت پرونده صنفی خود اقدام فرمایند. 
در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر پروانه کسب آنها از درجه اعتبار ساقط و نسبت به 

ابطال آن اقدام خواهد شد. 

هیئت رئیسه اتحادیه صنف آرایشگران زنانه



یکشنبه *  25 بهمن 1394 * شماره 3442 44

میراث  کل  اداره  حفاظت  یگان  فرمانده  زاده-  حسین 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از وقوع چند 
فقره دستبرد به میراث فرهنگی توسط برخی افراد سودجو 
و فرصت طلب خبر داد. سرهنگ حسین امیرآبادی گفت: 
اخیرا با تماس یک شهروند دوستدار میراث فرهنگی متوجه 
درج پیامکی مبنی بر اقدام به فروش مجسمه ای تاریخی 
استان  کثیراالنتشار  روزنامه  های  نیازمندی  صفحات  در 
شدیم و پیگیری موضوع در دستور کار یگان حفاظت اداره 

کل میراث فرهنگی قرار گرفت.

 درج پیامک به روزنامه به کشف 
اقالم با ارزش تاریخی منجر شد

به گفته وی در اولین اقدام با فرد آگهی دهنده تماس گرفته 
و قرار معامله صوری گذاشتند و متهم که احساس خطر کرده 
بود در محل قرار حاضر نشد و اعالم انصراف از فروش نمود 
و لذا پس از هماهنگی با مقام قضایی وی تحت نظر قرار 
گرفت و درست در زمانی که وی با فرد دیگری برای فروش 
با پلیس  مجسمه قرار گذشته بود، در عملیاتی هماهنگ 
آگاهی دستگیر شد و منزلش مورد بازرسی قرار گرفت.  وی 
با اشاره به اینکه از بازرسی منزل این فرد اقالم تاریخی 
با ارزشی کشف و ضبط شد، اظهار کرد: کشفیات شامل 
دوخته  آن  به  تاریخی  که 140 سکه  گردنبند  رشته  یک 
عاج، 20 عدد سکه  از جنس  تاریخی  بود، مجسمه  شده 
ضربی و چکشی، 7 عدد مجسمه سنگی در ابعاد مختلف، 
مهر سفالی، سه عدد ظرف مسی و برنجی با قدمت باالی 
300 تا 400 سال، یک عدد دستبند متهمین از نوع تزئینی و 

یک عدد بازوبند پهلوانی فلزی می باشد. سرهنگ امیرآبادی 
با ذکر این نکته که امکان ارزیابی ریالی مجسمه کشف شده 
از منزل متهم که بالغ بر 300 تا 400 سال قدمت دارد وجود 
نداشته و کارشناسان در حال بررسی آن هستند، گفت: در 
ادامه، متهم 38 ساله که فاقد تحصیالت عالیه و ساکن یکی 
بود دستگیر و تحویل مراجع  بیرجند  اطراف   از روستاهای 
قضایی گردید. وی همچنین گفت: در موردی دیگر اخیرا با 
همکاری حراست و پلیس فرودگاه 60  قطعه سکه تاریخی 

که در لفافه پیچیده شده بود کشف و ضبط گردید.
خرید  سابقه  که  ساله   40 فردی  توسط  ها  سکه  این   
از  دارد  اش  پرونده  در  را  تاریخی  های  سکه  فروش  و 
بندی  بسته  اصفهان  مقصد  به  فرودگاهی  پست  طریق 
فرودگاه  پلیس  و  حراست  هوشیاری  با  که  بود   شده 
کشف گردید. متهم قصد داشته این سکه ها را که مربوط به 
دوره های قاجاریه بوده به توریست های خارجی عالقمند در 

اصفهان بفروشد.

کشف ارزشمند ترین شیء تاریخی استان

صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  حفاظت  یگان  فرمانده 
دستی و گردشگری استان در ادامه به ذکر مورد دیگری 
از سوء استفاده افراد فرصت طلب در اقدام به فروش اشیاء 
تاریخی پرداخت و گفت: چند ماه قبل نیز 2 کشاورز باالی 

50 سال در یکی از نقاط شهرستان فردوس حین کار، یک 
قطعه مجسمه می یابند و متوجه تاریخی بودن آن می شوند 
که با مراجعه به بازار، فردی قیمت مجسمه را 300 هزار تومان 
عنوان می کند و این در حالی است که مجسمه مزبور مربوط 
به دوره مفرغ جدید بوده و قدمتی بیش از 5 هزار ساله دارد 
و در حال حاضر ارزشمندترین شیء تاریخی در استان است 
و بررسی ها نشان می دهد که لنگه دیگر آن در ترکمنستان 
نگهداری می شود که در نهایت با انجام کار اطالعاتی این 
مجسمه با ارزش کشف و ضبط می گردد. سرهنگ امیرآبادی 
 در ادامه اظهار کرد: همچنین 5 نفر از افراد سودجو که با 
دفینه های تاریخی آشنایی دارند چندی پیش در نقطه ای 
تاریخی در شهرستان طبس اقدام به حفاری کردند اما قبل از 
هرگونه تخریب دستگیر شده و به نیت شوم خود که جستجو 
برای رسیدن به گنج بوده اعتراف نمودند. از این 5 نفر، 2  
نفر خارجی هستند، 2 نفر دیگر غیربومی استان می باشند 
و یک نفر بومی استان نیز به عنوان راه بلد با آنها همکاری 

داشته است.

 قابل توجه کسانی که اشیاء تاریخی را
 در منزل نگهداری می کنند 

وی سپس خطاب به هم استانی ها گفت: هم استانی های 
کنند نگهداری می  منزل  در  تاریخی  اشیاء   عزیز چنانچه 

می توانند این اشیا را به موزه های استان تحویل دهند تا به 
نام خودشان و اجدادشان نگهداری شود. در غیر اینصورت 
باید مدارک و شناسنامه اشیا را به میراث فرهنگی تحویل 
نموده و اشیا را به رسم امانت نزد خود نگهداری نمایند. هم 
باشند که خرید و فروش  استانی های عزیز توجه داشته 
اشیا تاریخی خالف قانون است و چنانچه شخصی اقدام 
به خرید و فروش این اشیا نماید، اشیاء مذکور به عنوان 
میراث فرهنگی توقیف خواهد شد. به گفته وی حفاظت و 
پاسداری از آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی جزو وظایف ذاتی 
یگان حفاظت می باشد که در این راستا نیازمند مشارکت، 
همکاری و دلسوزی مسئوالنه آحاد مردم هستیم.  سرهنگ 
امیرآبادی در پایان گفت: براساس تبصره 2 ماده 562 قانون 
مجازات اسالمی هرگونه خرید و فروش و جا به جایی اموال 
منقول تاریخی جرم محسوب می شود و چنانچه حفاری و 
کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی 
صورت گرفته باشد مرتکب یا مرتکبین به حبس از 6 تا سه 
سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی 
محکوم دولت  نفع  به  حفاری  ادوات  و  آالت  و   کشور 

می شوند. در ضمن شماره تماس 05632430153 برای 
در  شماره(  پیش  )بدون   3175 شماره  و  استان  از  خارج 
داخل استان پاسخگوی شنیدن هرگونه اخبار و اطالعات 

در خصوص اشیای تاریخی و میراث فرهنگی می باشد.

گزارش فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان از چند فقره دستبرد به میراث فرهنگی

درج پیامک در روزنامه، کشف اشیاء تاریخی را در پی داشت

 استخدام20 درصدی جهاددانشگاهی
 از دانش آموختگان علمی کاربردی

خراسان  دانشگاهی  جهاد  رئیس  کاری- 
درصد   20 بکارگیری  و  استخدام  گفت:  جنوبی 
بین  از  جهاددانشگاهی  انسانی  نیروی  ظرفیت 
آموزش  دانش آموختگان 
کاربردی  علمی  عالی 
تخصصی  دوره های  و 
نهاد  این  مدت  کوتاه 
الدین  جالل  است. 
با  گفت وگو  در  صادقی، 
 ،95 سال های  برای  اینکه  به  اشاره  با  خبرنگارآوا 
کرد،  دنبال خواهیم  قوت  با  را  دو هدف   97 و   96
مردم  هزینه های  کاهش  شامل،  اهداف  این  گفت: 
و  دولتی  تعرفه  با  ارائه خدمات تخصصی  از طریق 
نیروی  ظرفیت  درصد   20 بکارگیری  و  استخدام 
عالی  آموزش  دانش آموختگان  بین  از  جهاد  انسانی 
مدت  کوتاه  تخصصی  دوره های  و  کاربردی  علمی 

این نهاد است. 
و سطوح  اقتصادی  به وضعیت  توجه  با  افزود:  وی 
افراد  درآمدهای  نمی توانیم  اگر  مردم  پایین  درآمد 
تالش مان  که  ماست  وظیفه  دهیم  افزایش  را 
کنیم.  معطوف  مردم  هزینه های  کاهش  به  را 
ادامه  خراسان جنوبی،  جهاددانشگاهی  رئیس 
داد  انجام  می توان  که  اقداماتی  جمله  از  داد: 
و  آموزش  حوزه های  در  تخصصی  خدمات  ارائه 
بیان  صادقی،  است.  دولتی  تعرفه های  با  درمان 
توانمندی  کشور  سراسر  در  جهاددانشگاهی  کرد: 
توسط  دانش  تولید  در  باالیی  بسیار  پتانسیل  و 
خدمات  مراکز  توسط  خدمات  ارائه  و  پژوهشکده ها 

تخصصی دارد.
رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی تصریح کرد: 
در حوزه سلول های بنیادی، درمانی، گیاهان دارویی 
سایر  مشترک  همکاری  با  می توانیم  سنتی  طب  و 
تخصصی  کارگاه های  برگزاری  با  کشور  جهادهای 
ویدئو  ارتباط  ایجاد  و  مدت  کوتاه  دوره های  و 
کشور  جهاددانشگاهی  پتاسیل های  از  کنفرانسی 

بدون سفر به خارج از استان برخوردار شویم.
علمی  آموخته  دانش  که  زمانی  یادآورشد:  صادقی 
اصلی  وظایف  از  یکی  می کنیم  تربیت  کاربردی 
بکارگیری  برای  تالش  خراسان جنوبی  جهاد 
خود  در  توانمند  آموختگان  دانش  استخدام  و 

است. جهاددانشگاهی 
وی تصریح کرد: البته فراگیران دوره های تخصصی 
دوره های  در  ساعت   500 حداقل  که  نهاد  این 
این  در  نیز می توانند  باشند  تخصصی شرکت کرده 

گروه قرار گیرند.
خاطرنشان  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  رئیس 
تحقق  در  استان  محترم  مسئوالن  امیدواریم  کرد: 

این موضوع ما را یاری کنند.

معرفی کتاب

همپای صاعقه

این کتاب، کارنامه ای تاریخی 
و مستند از شکل گیری لشکر 
اهلل)ص(  رسول  محمد   27
مقطع  یک  از  روایتی  است. 
جنگ  از  ماهه  شش  زمانی 
ماه  دی  ابتدای  از  تحمیلی. 

1360 تا اواخر تیر ماه سال 1361. موضوع اصلی اثر، 
شرح مستند مراحل آغازین تاسیس تیپ نظامی محمد 
رسول اهلل )ص( است و نقش این تیپ را در دو عملیات 
بیان می کند.  لبنان  و  بیت المقدس  فتح المبین،  بزرگ 
فارغ از وجود مصاحبه و ثبت خاطرات کم تر شنیده شده  
رزمندگان، مکالمات رودرروی فرماندهان و متن مکالمه 
شهید همت با حاج احمد متوسلیان، متن مذاکرات و 
و  جذاب  را  کتاب  بی سیمی،  و  مخابراتی  تماس های 
و  کتاب  داستانی  و  روایی  شیوه  است.  کرده  خواندنی 
قرار گرفتن اسناد در دل حوادث، مخاطب را مشتاقانه 
به صفحات بعد راهنمایی می کند. »همپای صاعقه« 
در 14 فصل تدوین شده و عالوه بر این، عکس هایی 
دیدنی از عملیات های مختلف در انتهای کتاب منتشر 
شده است. در فهرست همکاران این پروژه نام دو شهید 
درج است. یکی شهید سعید جان بزرگی که عکس ها و 
خدمات البراتواری کتاب را در دست داشته و دیگری 
شهید سعید سلیمانی که مدیریت طرح و نظارت پروژه را 
به عهده داشته است. دیگر اینکه در تحقیقات این کتاب، 
کار فشرده و گسترده ای صورت گرفته که یک نمونه 
فیش  و  پیاده کردن  ضبط،  دسته بندی،  گردآوری،  آن 
برداری پنج هزار و سیصد دقیقه نوار صوتی و مکالمات 
بی سیم و جلسات و مذاکرات رده های مختلف عملیاتی 
بوده است. وجه تمایز اصلی کتاب با سایر کتاب های 
دفاع مقدس که در حوزه مستندنگاری نوشته شده اند این 
است که در این اثر، شهدا روایتگر اصلی قصه جنگند، نه 
نویسنده. آیت اهلل سیدعلی خامنه ای )رهبر معظم انقالب(: 
این یک کتاب منبع بسیار غنی و ارزشمند است که از 
آن می توان ده ها کتاب و فیلمنامه و زندگینامه استخراج 
کرد. لحظات ثبت شده در این کتاب، همان ظرافت های 
حیرت انگیزی است که از مجموع آن، تابلوی پرشکوه و 
با عظمت عملیاتی چون فتح المبین و بیت المقدس پدید 
آمده و برترین های هنر جهاد، ایثار، شجاعت و ابتکار را 
در مجموعه  نمایشگاه بی نظیر هنرهای انقالب اسالمی، 

نشان می دهد.
با در دست داشتن بریده روزنامه از تخفیف کتابفروشی 

سوره مهر بهره مند شوید.

گوگل به تازگی یک کتابخانه راه اندازی کرده که مخصوص کتاب های غیر قابل چاپ است. این 
کتاب ها بیشتر شبیه به کتاب های آزمایشی کاماًل جدید هستند تا کتاب های متنی که تکه های 
صوتی و ویدیویی را اضافه کرده اند. این کتاب ها برای مطالعه در اسمارت فون ها طراحی شده اند.

راه اندازی کتابخانه گوگل برای کتاب های غیر قابل چاپ 

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و 

موزاییک ساده      09156706538

بـرنـج ام-کــي 

خوش عطر، خوش پخت و ١٠٠ درصد خالص
تنها یک بار امتحان کنید

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: ٨-٣٣٦٩٠٨٤٧-٠٥١

بیرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

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  

همراه با در خدمت شما همشهریان عزیز

ک رایگان 
پی

آدرس: حدفاصل غفاری ٣٤ و میدان ولی عصر)عج(  ٣2٤٠٤٠٤٣

طبخ با برنج درجه یک ایرانی همراه با دورچین کامل و ته چین زعفرانی
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هر هفته روز جمعه 20 درصد تخفیف
شنبه الی پنجشنبه هر 10 سیخ ، یک سیخ رایگان

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

خیابان معلم ، خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ
 و پاسداران، جنب پالک ٨     تلفن : ٣١٠٥2

ساعت کار جدید: ١٠ الی ١٥ و ١٩ الی 2٤   طبخ با روغن کنجد
کلیه سفارشات  ادارات 

شرکت ها و ... پذیرفته می شود 

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف چادر دار و پتودار  

و کارگرهای ماهر

 09157213571
صالحی منش

ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

٠٩١٥١٦٣٠2٣ - ٨٣222٥٤٩٤
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد ، واحد ٩٨

سینما بهمن  

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

اکران
فیلم

پدر آن 
دیگری

پدر آن ارغوان
دیگری

ساعت شروع 
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636 - 056تلفن

در مدت معلوم

مجری طرح های سقف 
کاذب، دیوار پوش
  کف پوش ، کناف

 پارکت ، آیدا ، ایرانیت 
پرچین )درب آلومینیوم( 

تخفیفات  ویژه
 ٠٩١٥٨٦٥2٠٩١٥٧٧١٤١٩٧- ٨٨٩

 صحرا نورد

لوازم خانگی  نقد و اقساط
سرویس چوب،لوازم برقی

خیابان جمهوری ، نبش جمهوری 3

09151632697- یوسفی
32238009

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی
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ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

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

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 ٣٥ و ٣٧

٠٩١2٣٠2٤٠٦٦
 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر با کارگر ماهر ٠٩١٥١٦٣٨٨٩٠

و کامیون جک ٦ متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما را با یک 
سرویس حمل می کنیم.   09155618308 - جالل نیا  
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اگر فكر مي كنيم كه جامعه ما نياز به تلطيف دارد، 
چرا خودمان شروع نكنيم؟ 

با راه دادن به ماشين ديگر هنگام رانندگي، با رساندن 
يك شهروند كه در مسيرمان است، 

با كمك كردن به يك همكار،  با هديه دادن كتابي 
كه خوانده ايم به يك دوست، با زنگ زدن به فاميلي 
كه مدت هاست خبري از او نداريم، با گفتن خوبي 
هاي يك آشنا پشت سرش، با لبخند زدن در محيط 

كار،  با سالم پرانرژي و دوستانه  و ...

به سبك  توانيم  ما مي  از  كدام  را هر  فهرست  اين 
خودمان تكميل كنيم.

ميزان بزرگی و موفقيت هر فرد بستگی به اين 
 دارد كه تا چه حد می تواند همه نيروهای

 خود را در يك كانال بريزد.

من خودم را دوست دارم چون
 شايسته دوست داشتن هستم 

همانطور كه همه هستند

مثل غزل مثل سپيده مثل آبی
آيينه ای صبحی تو جان آفتابی
پاكی صبوری مهربانی باصفايی

تو يك پرستاری تو يك مفهوم نابی

پرستاری،  سايه سفيد محبت است
 در كالبد دلسوزان پاک دل والدت حضرت
 زينب كبری و روز پرستار بر شما مباركباد

كسی كه يك شبانه روز از بيماری پرستاری كند، 
خداوند او را با ابراهيم خليل )ع( محشور خواهد
 كرد و او همانند برق خيره كننده و درخشان

 از صراط عبور می كند 

پنجم جمادی االولی روز والدت باسعادت بانوی قهرمان 
)ع(،  حسين  شهادت  از  پس  نهضت  دار  پرچم  كربال، 
حضرت زينب كبری )س( است. اين روز را روز پرستار 
می نامند و علت نام گذاری اين روز به نام »روز پرستار« 
اين است كه حضرت زينب پرستاری امام زمانش حضرت 
زين العابدين )ع( و ديگر بيماران و مصيبت زدگان اهل 
مهم  رسالت  كه  اين  ضمن  و  داشت،  برعهده  را  بيت 
انجام  از نهضت حسينی را به خوبی  تبليغ  نگهداری و 
داد، از پرستاری بيمار كربال نيز با تحمل آن همه سختی 
ها و ناماليمات، آنی فروگذار نبود و تا آخرين رمق، دين 
خود را به مكتب و رهبرش ادا كرد. درود بی پايان خداوند 
بر اين بزرگ بانوی اسالم باد. نكته ای كه الزم است به 
آن اشاره كنيم اين است كه: حيف است زينب را پرستار 
 بيمار بخوانند زيرا پرستاری از بيمار يكی از كوچك ترين 
پرستاری  چند  هر  و  بود،  زينب)س(  های  مسئوليت 
متعهد  پرستار  و  است  ارزشمندی  و  سنگين  وظيفه 
بايد با صبر و حوصله، تحمل هر نوع ناماليمات برای 
 انجام خدمتش بنمايد و چنين كاری از عهده هر كس 
اين حال مقام زينب، آن قدر واال و  با  آيد ولی  برنمی 
عظيم است كه او را پرستار نهضت و انقالب حسينی بايد 
بناميم، زيرا اين پرستاری به مراتب مهم تر و سرنوشت 

سازتر از پرستاری بيمار بود.

زینب )ع(  نقش نگهداری از قیام حسینی را 
بر عهده داشت

 زينب)س( نقش نگهداری از قيام خون بار حسينی را 
بر عهده داشت كه قطعا اگر او اين بار را بر دوش نمی 
گرفت، خون حسين)ع( پايمال می شدو بسيار دشوار بود 
ابی عبد اهلل عليه السالم به مردم اعالم و  كه نهضت 
و  اهلل  رسول  خاندان  اسارت  بدون  شايد  و  گردد  ابالغ 
پيش تازی زينب كبرا)س( در رسوا نمودن هيئت حاكم، و 
تبليغ او از انگيزه قيام برادرش، يزيديان به هدف پليد خود 
نائل می آمدند و نام رسول اهلل)ص( را نه تنها از مناره 
های مساجد بلكه از تاريخ، پاک و محو می كردند و اين 
بود نيت شوم آنان. و زينب با مجاهدت و قيام شجاعانه 
فريب خوردگان  و همچنين  زورگويان  برابر  در  خويش 
قيام  تا  دفاع كرد كه  قيام حسين  از  آن چنان  زمانش، 
رستاخيز، همانند او نه در مردان و نه در زنان، وجود ندارد 
با عظمت و  برای هميشه  نام جاودان و مقدس  اين  و 
شموخ بايد برده شود. زينب در پس آن مصيبت بزرگی 
كه آن چنان بار سنگين پرچم واليت را بر دوش گرفت 
و در برابر كفر و زندقه ايستاد و سخنرانی كرد و خطابه 

خواند و مردم را بيدار كرد و حركت را در مردگان آغاز 
توابين و ديگر حركت های  از آن جا حركت  نمود كه 
اين  آثار  فرداها،  و  فردا  و  امروز  تا  و  شد  آغاز  اسالمی 
حركت عظيم زينبی، هويدا است و به بركت زينب)س( 
و قيام مباركش، هم چنان بيرق های خونين عاشورا به 
نشانه روز انتقام مظلوم از ظالم، در سراسر جهان افراشته 
می شود زيرا زينب بود كه پيام خونين حسين را به تمام 

نسل ها و عصرها رساند.

پرستاران در تاریخ اسالم و ایران اسالمی
صورت  به  اسالم،  طلوع  لحظات  آغازين  از  پرستاری، 
از  اسالم  تاريخ  است.  بوده  مطرح  مقّدس  ای  حرفه 
پرستارانی چون ام َسلَمه، َربيع، ام َسنان، ليال غفاری و 
در رأس همه آنها، حضرت فاطمه عليهاالسالم و حضرت 
با كمال اخالص  اينان  بََرد.  نام می  زينب عليهاالسالم 
بيمارداری و معالجه  به  و حفظ حريم عفاف و نجابت، 
مجروحان می پرداختند. حضرت زينب عليهاالسالم ، آن 
وارث معدن عاطفه و شجاعت فاطمی، مقام پرستار را 
در دشت نينوا چنان اعتبار بخشيد كه امروز، روز پرستار، 

به زادروز آن بانوی بزرگ، شكوه و عظمت يافته است.
از خود  نيز شاهد جان فشانی و  انقالب اسالمی  تاريخ 

گذشتگی های پرستاران رشيدی است كه وظيفه امداد 
رزمندگان غيور ميهن اسالمی را به عهده داشتند. بعضی 
نوشيدند  شهادت  شيرين  شربت  نيز،  بزرگواران  اين  از 
قشر  اين  پرافتخار  خدمات  صفحه  در  زّرينی  برگ  و 

زحمتكش به جا نهادند.

پرستار پنج امام
روز پنجم جمادی االولی در هر سال، روز مباركی است؛ 
زينب  حضرت  پايداری،  و  صبر  اسوه  سعادت  با  ميالد 
عليهاالسالم كه »روز پرستار« نام گرفته است. در اين 
ايثار و  آموزگار  نهاد كه  به عرصه وجود  پا  بانويی  روز، 
فداكاری بود. او بزرگ پرستاری است كه در سال های 
گوناگون حيات خود، از پنج امام بزرگوار، پرستاری كرده 
است؛ حضرت علی عليه السالم به هنگام ضربت خوردن، 
امام حسن مجتبی در هنگام مسموميت، امام حسين عليه 
عليه  سجاد  امام  غربت،  و  تنهايی  لحظات  در  السالم 
السالم در رويارويی با سوز تب جان سوز، و از امام محمد 
باقر عليه السالم به همراه كودكان صحرای كربال. نام 
زينب، اين پرستار جاودان هميشه تاريخ، هميشه بر تارک 
ياد صبر، مقاومت و  به  را  زمان می درخشد و همگان 

ايثار می اندازد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز 

پروردگارا هر كه را تو در آتش درآوری يقينا رسوايش كرده ای و برای ستمكاران 
ياورانی نيست. سوره آل عمران، آيه 192

حدیث روز

كسی كه برای برآوردن نياز بيماری تالش  كند، خواه نياز او برآورده شود يا نه، همانند 
روزی كه از مادر متولد شده است از گناهان  پاک می  گردد. پيامبر اكرم )ص(

سبک زندگی

حضرت زینب )س( اسوه ایثار و پرستار نمونه

طي  كه  درآمدي  كل   -1 افقي: 
كشور  يك  جمعيت  تمام  يكسال 
كننده  ذبح   -2 كنند   مي  توليد 
شتر -  موضوع - اليه سفيدرنگ 
بيروني كره چشم 3- انتقام گيرنده 
- جانشين وضو -  بيمار نيست 4- 
سواره - انديشه - هر فصل كتاب 
5-  باران اندک - رمان مشهور اميل 
زوال -  از جهات اربعه - كشيش 6 
- تنها  - ششم - قطعي براي كتاب 
7- از سبك های نور برای نقاشی - 
نقاش هلندي در قرن هفدهم و خالق 
هلندي  دست  چيره  نقاش  تابلوي 
قرن  نوزدهم  8- جوال-  ثقيل - 
براي   اي  ديواره  پيروي كردن  9- 
بازيگر   - آب  جريان  از  جلوگيري 
مرد فيلم » پدرخوانده « 10 - كلمه 
پرسشي - بلند مرتبه - وجود دارد 
نماد - جوانمردي-   11-  زهر -  
همه  12- اريكه سلطنت - غالف 
  -13 آشپزخانه  آسياب   - شمشير 
رسوم - درنگ - چاهك كف حوض 
14-  طفلي كه تازه به دنيا آمده - 
چيره شونده  - قدر زر را او مي داند و 
بس 15-  روحاني مبارزي كه نقش 
مهمي در هدايت و رهبري مردم در 

نهضت مشروطه داشت.

پرداز  طنز  بازيگر   -1 عمودي: 
ايرانی - فصل خورشيد 2- درياچه 
اي در تركيه - كدورت و رنجش - 
درانگلستان  شهري   -3 دار  خدشه 
عقب  صندوق-  بدون  اتومبيل   -
جداگانه - سگ شكاري 4- بيماري 
كارهاي  در  متخصص   - زردي 
موسيقي  ماندگار  نام  ساختماني-  
تأليف  ارزشمند  كتابي   -5 آلمان 
پوشاكي   - انصاري  مرتضي  شيخ 
رطوبت    -6 پوستي  ساز   - زنانه 
-  از مراكز مهم مذهبي و فرهنگي 
در هندوستان -  خوابگاه 7-  پس از 
ژوئيه - شهري در تركيه - دستكم 

محالت  از   - عربها   - پاييز    -8
قاتل   تفريق 9-    - تهران  قديمي 
- گواهي پايان تحصيالت متوسطه 
سنگي   -10 شير  گردن  موي   -
زينتي - شعله آتش - فرمان اتومبيل 
11-  نشانه اختصاري  صفحات - 
مقدس و ممنوع - نوعي پارچه پنبه 
سزاوار   - شيرين  و  ترش  اي 12- 
نفرين-  هم آهنگي 13-  برگزيده 
از هر چيز  بي همتا -  از رهبران 
جنبش استقالل هند 14- اقامتگاه 
تابستاني-  تحريك شيطاني - كلمه 

شرط 15- اتحاد - حمل و نقل.

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

طراح : نسرین کاری                         جدول شماره  3442

عینك تیره بدبیني ام را بسیار دوست داشتم

 چرا كه به وجودش عادت كرده بودم. فكر مي كردم اگر 
 اين عينك نبود همه چيز تغيير مي كرد و من از تغيير 
مي ترسيدم. اين عينك در نوع خودش بي نظير بود. 
نور  بود.  كرده  امتحانش  آن  فروختن  هنگام  فروشنده 
خورشيد از آن عبور نمي كرد. روزي پيرمردي اهل دل 
از كنارم گذشت. با ديدن عينك چند لحظه اي به من 
خيره شد و گفت: آفتابي لب درگاه شماست كه اگر در 
بگشاييد به رفتار شما مي تابد. فرداي آن روز موقع غروب 
آفتاب دوباره پيرمرد را ديدم او مرا به تماشاي غروب 
خورشيد دعوت كرد. من هم به نقطه اي كه او خيره 
شد نگاه كردم. يك چيز معمولي بود. خورشيد بايد غروب 
مي كرد اما در چهره پير مرد لذتي وصف ناشدني ديده 
مي شد. طاقت نياوردم و پرسيدم چه چيز اين غروب 
زيباست چه  گفت: خورشيد هميشه  پيرمرد  زيباست؟ 
 موقع طلوع و چه موقع غروب. گفتم: من تا به حال طلوع

خورشيد را نديده ام.
 گفت: پس فردا صبح زود هنگام طلوع خورشيد همين جا 
باش. صبح فردا هنگام طلوع خورشيد آن جا بودم. باز هم 
پيرمرد سرشار از شوق بود و من بي تفاوت. پيرمرد گفت: 
قله آن كوه را مي بيني چگونه پرتوهاي خورشيد روي آن 

پهن شده اند؟ 
خواستم قله را ببينم ولي با اين عينك نمي شد دوردستها 
را ديد. پس عينك را كمي جابجا كردم، توانستم بخشي 
از اين منظره را ببينم بسيار زيبا بود، كنجكاو بودم بيشتر 
ببينم. مدتها چشمانم از ديدن چنين زيبايي هايي محروم 
بودند. پس عينك را برداشتم. زيبايي اين منظره بي نظير 
بود. پيرمرد كه لبخندي از رضايت بر چهره اش نشسته 
بود. آفتابي لب درگاه شماست كه اگر در بگشاييد به رفتار 

شما مي تابد.
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تاراکاسرابنالا1

وزارتوهاکرماس2

انهمرییزدمایپ3

مابمادمترنیو4

هرهبهناسرکت5

افهمطلاراسان6

باشاهبنوخورکی7

شیامننکشدبلاک8

اوعدویاکاکنمی9

ررودرانفلتاک10

ادناوتسسماخ11

خلمنداروهوگا12

لدریشتیاسقارب13

مادکهنزوتفرمه14

درمهلیگرویلیات15

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
خشکشویی صـدف
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

نقاشی ساختمان
 روغنی - پالستیک - اکرولیک  
مولتی کالر- کناف - کاغذ دیواری 

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

به دو نفر خانم برای کار 
در سالن زیبایی نیازمندیم.

32422099 -09157928292 

یک شرکت تبلیغاتی برای 
تکمیل کادر خود نیاز به تعدادی 
بازاریاب تلفنی و حضوری دارد. 

حقوق ثابت + پورسانت
09155628902

به یک نفر خانم مسلط به کامپیوتر 
و نرم افزارهای حسابداری و یک 
خانم یا آقا مسلط به شبکه و نرم 

افزار با روابط عمومی باال نیازمندیم. 
09159371053 - 32231694

دعوت به همکاری
برای سالن زیبایی زنانه

به تعدادی نیروی ماهر در کار براشینگ 
و اصالح، صرفاً برای شیفت کاری صبح 

نیازمندیم.
09391007194 - 32439823

شرکت عمرانی نیازمند کارشناس 
دارای پروانه نظام مهندسی ، 

کارشناس عمران با 3 سال سابقه 
بیمه آب ، کارشناس عمران با 3 

سال سابقه ابنیه ، شریک سرمایه 
گذار برای واگذاری سهام 
 اجرای پروژه های عمرانی، 

ساختمانی، کشاورزی و آبیاری
09331316418

آگهی استخدام 
شرکت پخش مواد غذایی تک ستاره خاوران به تعدادی ویزیتور

 با تجربه کافی ، حقوق مکفی ، پورسانت و بیمه استخدام می نماید.
ساعت مراجعه: 9 صبح الی 13

خیابان شهدا 4، ساختمان روبروی مسجدالنبی )ص(، طبقه دوم واحد 5 
32237565 - 32221401

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

پروانه بهره برداری به شماره 
130/ص/پ مورخ 90/6/15 متعلق به 

آقای سعید کهرمی مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

انواع نقاشی ساختمان پذیرفته می شود. 
09159647370 - مرکی

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

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

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

 09151614735
برادران زنگوئی

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

خریداریم.  
32255221-09156702717

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

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

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

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

فروشگاه الستیک اسدزاده
 بورس تایر ایرانی و خارجی 

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

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 انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر، سی  دی

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

کلیه لوازم منزل شما را نقدا خریداریم
مبلمان و ... در محل

 نبش 17 شهریور 24     09159618050

فروش فوری سوپر مارکت فقط 8 
میلیون تومان    09150860499

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید   09365616023

متقاضیان  مسکن
 فقط یک واحد دیگر از مجتمع

 17 واحدی پیروزی باقی مانده

 واریزی اولیه 20 میلیون + 50 میلیون 
وام مسکن + مابقی در حین ساخت 

متراژ 90 متر مفید )زمین ملکی( 
با کلیه امکانات

 شرکت تعاونی ساختمانی تقاطع گستر کویر 

09155614208
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سالمت نیوز: اگر دوست دارید بهتر ورزش کنید، شاید وقتش رسیده که از موز به عنوان میان وعده قبل از ورزش استفاده کنید. همچنین
 گفته می شود موز دقیقا همان میکس مواد قندی را دارد که مورد نیاز یک ورزشکار است. قندی که در موز وجود دارد را می توانید
 در بسیاری از نوشیدنی های ورزشی پیدا کنید. 15 تا 20 دقیقه قبل از ورزش نصف یک موز را به همراه یک لیوان آب میل کنید.

بهترین میان وعده قبل از ورزش اخبار ورزشی

تیم دانشگاه بیرجند قهرمان مسابقات 
والیبال کارکنان شهرستان بیرجند شد

تیم والیبال کارکنان خواهر دانشگاه بیرجند موفق به 
کسب عنوان قهرمانی مسابقات والیبال کارکنان دولت 
شهرستان بیرجند شد. این مسابقات به مناسبت دهه 
فجر و یادواره شادروان حاج محمد عرفی از 14 تا 21 
بهمن ماه در سالن ورزشی اداره کار و رفاه اجتماعی و 
سالن فجر دانشگاه بیرجند با شرکت 9 تیم از سطح 
قالسی،  شعله  شد.  برگزار  بیرجند  شهرستان  ادارات 
اعظم کاهنی، فهیمه قاسمی، عالیه آکار، سکینه راستگو، 
و  محمدی  زبیده  کارکن،  فاطمه  محمدی،  منصوره 
و  بودند  بیرجند  دانشگاه  تیم  اعضای  طاهره مجنونی 

زهره حسن پور فرد سرپرستی تیم را بر عهده داشت.

سه گانه کاران استان در مسابقات 
قهرمانی کشور به رقابت می پردازند

مسابقات  در  جنوبی  خراسان  سه گانه  تیم  فارس: 
قهرمانی و انتخابی تیم ملی کشور به رقابت می پردازد.
این دوره از مسابقات 24 بهمن ماه تا دوم اسفندماه در 
جزیره قشم برگزار می شود و بیش از 100 سه گانه  کار 
از سراسر ایران حضور دارند. سعید و مسعود علیزاده، 
مسلم  براتی،  ابوالفضل  گرگین،  احسان  نظری،  امین 
مربیگری  که  هستند  استان  سه گانه کاران  پویا  مهر 
آنان را محمدرضا توکلی اناران و سرپرستی تیم را رضا 
خسروی بر عهده دارد. برترین های مسابقات سه گانه 
ژاپن  آسیایی  قهرمانی  رقابت های  به  قهرمانی کشور 
برگزار   95 فروردین ماه  که  المپیک  سهمیه  انتخابی 

می شود اعزام خواهند شد.
 

فرشته کریمی، نامزد کسب عنوان 
بهترین فوتسالیست زن دنیا

عنوان  به  ایران  زنان  فوتسال  ملی  تیم  بازیکن  مهر: 
نامزد کسب عنوان بهترین فوتسالیست زن دنیا انتخاب 
شد. سایت »فوتسال پلنت« هر ساله کاندیدای بهترین 
بخش  در  که  کرد  منتشر  را  سال  فوتسالیست های 
بهترین فوتسالیست های زن دنیا در سال 2015، نام 
فرشته کریمی بازیکن تیم ملی ایران به چشم می خورد. 

تقابل ایران و عراق برای صدرنشینی

مهر: تیم ملی فوتسال ایران که در دو بازی گذشته 
خود در مسابقات جام ملتهای آسیا به پیروزی پرگل 
آخرین  امروز یکشنبه در سومین و  بود،  یافته  دست 
دیدار مرحله گروهی به مصاف عراق خواهد رفت تا 
دوم  تیم  یا  صدرنشین  تیم  عنوان  به  صعود  تکلیف 
مشخص شود.ایران با ۶ امتیاز و تفاضل گل 1۳ در 
صدر جدول قرار دارد و تیم عراق با تفاضل گل ۶ در 
رده دوم است تا سرنوشت صعود به عنوان تیم اول یا 

دوم به بازی با ایران بکشد. 

برای خوش فرم شدن عضالت 
گوجه فرنگی بخورید 

شهرخبر: پروتئین های موجود در گوجه فرنگی 
ماهیچه ها  تحلیل  از  تا  می کند  کمک  بدن  به 

فرم  و خوش   بازسازی  باعث  و  کند  جلوگیری 
ماده  دو  وجود  شود.  عضالت  برخی  شدن 
اسید اورسولیک و توماتیدین در گوجه فرنگی 
می تواند به استحکام، قدرت و حفظ ماهیچه ها 
بسیار کمک کند. این دو ماده نیاز ماهیچه ها را 

تامین می کنند و عواملی همچون کمبود مواد 
و  تحلیل  به  منجر  که  را  آن ها  بی تحرکی  و 
تضعیف آن ها می شود برطرف می کنند. این دو 
ماده موجب تحریک رشد و قدرت سلول های 

ماهیچه ها می شود. 

مصرف جو از ابتال به دیابت 
پیشگیری می کند

 
سالمت نیوز: یک مطالعه جدید نشان می دهد 
مصرف جو می تواند موجب بهبود سریع سالمت 

افراد با کاهش سطح قند خون و ریسک ابتال به 
دیابت شود. ترکیب ویژه فیبرهای رژیمی موجود 
در جو می تواند به کاهش اشتها و ریسک ابتال به 
بیماری های قلبی-عروقی کمک کند.محققان 
مشاهده کردند بعد از مصرف نان تهیه شده از 
روده  در  موجود  های  هورمون  جو،  های  دانه 
 که موجب تنظیم متابولیسم و اشتها می شوند 
به  ها  هورمون  این  افزایش  یابد.  می  افزایش 
افراد  التهاب درجه پایین مزمن در بین  کاهش 
شرکت کننده کمک می کند. محققان توصیه 
می کنند برای حفظ سطح سالم قند خون، باید تا 
حد امکان از نان های سبوس دار استفاده شود؛ 
از خوردن آرد سفید پرهیز شود؛ دانه های جو به 
سوپ اضافه شود؛ جو پخته جایگزین برنج شود؛ 
لوبیا و نخود همراه با وعده غذایی مصرف شود 
چراکه غنی از ترکیبی از فیبرها هستند و همانند 
دانه جو دارای شاخص قند پایین همراه با فواید 

بسیاری برای سالمت هستند.

فواید مصرف بادام برای زنان باردار

مهر: به گفته کارشناسان، خوردن بادام خیسانده 
شده در ابتدای صبح توسط زنان باردار، هم برای 
است.  مفید  بسیار  مادر  خود  برای  هم  و  نوزاد 
کارشناسان توصیه می کنند خوردن هر روز صبح 

5 یا ۶ بادام خیسانده شده در داخل آب و سپس 
َکندن پوست آن برای سالمت نوزاد و مادر مفید 
موجب  مادر  توسط  بادام  روزانه  مصرف  است. 
شود.  می  نوزاد  در  آلرژی  بروز  احتمال  کاهش 
طبق مطالعه محققان، مصرف مغزیجات درختی، 

بارداری  دوره  طول  در  درختی،  بادام  جمله  از 
آلرژی  به  نوزاد  ابتالی  احتمال  کاهش  موجب 
هایی نظیر آسم یا سایر بیماری های تنفسی بعد 
از تولد می شود.همچنین از آنجائیکه بادام منبع 
غنی کلسیم است به کاهش بروز مسمومیت های 

ناشی از بارداری در مادر کمک می کند و باعث 
می شود نوزاد استخوان ها، دندان ها و سیستم 
عصبی قوی تری داشته باشد. از آنجائیکه بادام 
منبع غنی فیبر است به کاهش عالیم یبوست 
که در دوره بارداری رایج است نیز کمک می کند.

چطور پوست  را تا عید زیباتر کنیم؟
 

شهرخبر: شوینده مناسب پوست تان انتخاب کنید: 
اولین قدم برای حفظ سالمت و طراوت پوست، 
مخصوص  شوینده  با  صورت  روزانه  شستن 

جنِس پوست مان است. آب کافی بنوشید: کم آب 
از مهم ترین دالیل خشکی و  شدن بدن، یکی 
چروکیدگی پوست است. زمانی که ما آب کافی 
تمام  به  خون رسانی  می نوشیم،  روز  طول  در 
قسمت های بدن از جمله پوست صورت هم با 
سرعت و شدت مناسب تری صورت می گیرد و 
جلوی کدر و چروک شدن پوست مان هم گرفته 
اگر  بکشید:  را خط  دخانیات  تمام  دور  می شود. 
باید  باشید،  داشته  درخشانی  پوست  می خواهید 
در معرض دود  قلیان،  و  بر ترک سیگار  عالوه 
آنها هم قرار نگیرید. ترکیبات سمی و سرطان زای 
موجود در سیگار و قلیان با کاهش اکسیژن رسانی 
به سطح پوست باعث کدر و چروک شدن پوست 
می شوند. خواب کافی داشته باشید: یکی از رموز 
داشتن پوستی زیبا و شاداب، برخورداری از خواب 
و  زیرا کم خوابی  است  در طول شبانه روز  کافی 
پوست  روی  را  خود  تاثیر  سرعت  به  پرخوابی، 
نشان می دهند. پرخوابی باعث پف کردن پوست 
پلک و گونه ها می شود و کم خوابی هم تیرگی و 
چروک زیر چشم را به دنبال دارد.ورزش کنید: 
ورزش کردن باعث افزایش خون رسانی به پوست 
و شاداب تر شدن آن می شود. برای اینکه بتوانید 
طراوت و شادابی پوست خود را دوباره به دست 
با  پیاده روی  دقیقه  روزی20  حداقل  بیاورید، 

سرعت متوسط انجام دهید.

چطور پوست  را تا عید زیباتر کنیم؟

تکذیب شایعه خودکشی زن میانسال در خیابان مدرس 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان شایعه خودکشی زن میانسال در خیابان 
اخیرا  کرد:  اظهار  سرفرازی  کرد. سرهنگ  تکذیب  را   بیرجند  مدرس شهرستان 
شایعاتی در شبکه های اجتماعی مبنی بر سقوط زن میانسال از پل عابر پیاده در 
افکار  آرامش  باعث نگرانی و برهم خوردن  خیابان مدرس منتشر شده است که 
عمومی شده است. وی افزود: با پیگیری های به عمل آمده مشخص شد که این 
موضوع شایعه بوده و هیچ موردی مبنی بر خودکشی فردی در خیابان مدرس بیرجند 
به پلیس گزارش نشده است. سرهنگ سرفرازی تصریح کرد: پلیس با قاطعیت با 
شایعه سازان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد قانونی خواهد کرد و 
دستگیری عامالن شایعه ساز توسط پلیس در حال پیگیری است. وی از شهروندان 
خواست صحت و سقم اخبار منتشر شده را با مراجعه  به پایگاه های خبری معتبر 
و یا جراید محلی پیگیری کنند و با پخش شایعات و کپی کردن مطالبی که باعث 

تشویش  اذهان عمومی می شود و از درستی آن اطالعی ندارند جلوگیری کنند.

دستگیري 15 خرده فروش موادمخدر
در شهرستان طبس 

با اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در شهرستان طبس، 15 
خرده فروش موادمخدر دستگیر شدند. فرمانده انتظامي شهرستان طبس 
گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعي و پاکسازي نقاط آلوده شهرستان طبس 
افزود:  جاللیان  سرهنگ  شد.  اجرا  شهرستان  این  خیز  جرم  مناطق  در 
ماموران با انجام اقدامات اطالعاتي، چند نقطه جرم خیز در شهرستان طبس 
را که به محل فعالیت خرده فروشان موادمخدر تبدیل شده بود را شناسایي 
و ضمن پاکسازي این محله ها 15 خرده فروش مواد را دستگیر کردند. 
وي ادامه داد: در بازرسي از مخفیگاه این متهمان دستگیر شده، مقادیري 
موادمخدر صنعتي و سنتي و چندین دستگاه خودرو و موتورسیکلت پالک 
جعلی و مخدوش کشف شد.وی اظهار کرد:متهمان پس از تشکیل پرونده 

جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شدند. 

پلیس وظیفه شناس،کیف پول را 
به صاحبش بازگرداند

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان از صحت عمل مأمور وظیفه 
شناس پلیس راهور شهرستان بشرویه خبر داد. سرهنگ حسینی اظهار 
کرد: برابر گزارش دریافتي، یکی از مأموران راهور شهرستان بشرویه 
هنگام انجام مأموریت و گشت زنی در میدان اصلی شهر کیفی حاوی 
پنج میلیون ریال وجه نقد پیدا کرد. وي ادامه داد: مأمور وظیفه شناس 
 براي بازگرداندن کیف پول به صاحبش، بالفاصله موضوع را به بانک ها 
و مغازه های اطراف گزارش کرد تا در صورت پیدا شدن صاحب کیف 
پول، به اداره پلیس مراجعه کند. سرهنگ حسینی افزود: پس از چند 
ساعت یکی از شهروندان با مراجعه به بازرسی شهرستان بشرویه و 
ارائه دادن مدارک و شواهد موجود و تأیید صحت ادعای وی، با تنظیم 

صورتجلسه اي کیف پول حاوی وجه نقد تحویل وی شد. 

113کیلو تریاک و حشیش در استان کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف 11۳ کیلو تریاک و 
حشیش خبر داد. سرهنگ کاهنی گفت: مأموران انتظامی طبس هنگام 
کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و خودرو را به 
الین بازرسی هدایت کردند و مقدار 98کیلوگرم تریاک کشف کردند که 
در این رابطه متهم دستگیر و روانه دادسرا شد. سرهنگ کاهنی گفت: در 
عملیاتی دیگر مأموران یگان امداد شهرستان خوسف هنگام کنترل جاده 
های عبوری به یک دستگاه موتورسیکلت هندا مشکوک و به راکب آن 
دستور ایست دادند. راکب موتورسیکلت بدون توجه به ایست اقدام به فرار 
کرد که مأموران پس از چند کیلومتر تعقیب و گریز راکب موتورسیکلت 
را متوقف کردند که در بازرسی از موتورسیکلت 15 کیلو و 100 گرم 
حشیش کشف و دو متهم به مراجع قضایی معرفی شدند. در این عملیات 

ها 11۳کیلو تریاک و حشیش کشف و سه متهم روانه دادسرا شدند.

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
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آغاز فروش ویژه لپ تاپ و رایانه خانگی با اقساط 10 ماهه بدون پیش پرداخت
حد فاصل معلم 22-24   رایانه  ثـامن  تلفن: 32446431 )5 خط(

 انفجار قیمت  ها 
)کیف و کفش من و تو( جدید  رسید 
آدرس : خیابان منتظری- بین 11 و  13 

تلفن : 09019797187

امالک پایتخت

خیابــان رســالت / رسالــت 2      09155612892/ 32423035   بیابانی

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

آپارتمان 160متری، غفاری با امکانات کامل ، صفر و تازه ساز

موارد خرید، فروش، 
رهــن و اجاره خـود را 
برای مــا پیامــک کنید
)رسالت، عدالت، حافظ فوری(

09155612892

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

توسط زوج جوان پذیرفته می شود.   
09158346217

تدریس خصوصی  ریاضی  نهم 
32344297  -09156705464

ساعت تماس : 17-23
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نشست از » ارگ هرات تا ارگ تبریز«7

 در دانشگاه بیرجند برگزار شد

از »ارگ  ایرنا- دور نخست نشست فرهنگی تمدنی 
هرات تا ارگ تبریز« روز گذشته با حضور نمایندگانی 
از وزارت امور خارجه، مؤسسه فرهنگی اکو، اعضای 
هیئت علمی، مراکز فرهنگی افغانستان و تعدادی از 
استادان دانشگاه های بیرجند، تبریز و فردوسی مشهد 
در دانشگاه بیرجند برگزار شد. مسئول دفتر نمایندگی 
وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی در حاشیه این 
نشست افزود: برگزاری این نشست کار فرهنگی برای 
جمله  از  آسیا  غرب  کشورهای  بین  فرهنگ  اتصال 
بعدها شامل کشورهایی  افغانستان است که  و  ایران 
مانند تاجیکستان و آسیای میانه نیز می شود. ابراهیمی 
چگونگی  بررسی  نشست  این  موضوع  کرد:  اظهار 
جابجایی یا تبادل فرهنگی در محور شرقی - غربی 
تاریخی  مشخص  دوره  دو  در  ایران  تمدنی  حوزه 
یعنی عصر تیموری و دوران حاکمیت صفویه است. 
به  ابریشم  تاریخی جاده  وی پوشش فرهنگی مسیر 
عنوان یک مسیر تجاری را از دیگر ابعاد برگزاری این 
افزود: برگزاری نشست مذکور  نشست عنوان کرد و 
گام نخست برای همکاری های فرهنگی منطقه ای 
آینده می تواند به معرفی ظرفیت های  است که در 

مهم ارتباطات تاریخی - فرهنگی منطقه بپردازد.
مدیر اجرایی مؤسسه فرهنگی سازمان اکو نیز در این 
نشست گفت: این سازمان آمادگی دارد تا نمایشگاه 
خوشنویسی، نقاشی و صنایع دستی را در ایام نوروز 
در باغ موزه اکبریه بیرجند برگزار کند. رئیس دانشگاه 
مرکز  همکاری  با  همایش  این  گفت:  هم  بیرجند 
آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه 
و مؤسسه فرهنگی اکو از 24 تا 25 بهمن ماه جاری 

در بیرجند برگزار می شود.

گازرساني به 4 شهر و 68 روستای استان
طی دهه فجر امسال

گروه خبر- مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: 
همزمان با سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی گازرساني به چهار شهر، 68 روستا و 
سه مشترك عمده با 1000 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
افتتاح و کلنگ زنی شد. دشتی اظهار کرد: گازرسانی به 
 شهر عشق آباد، گازرساني به 17 روستاي شهرستان هاي
قاینات و بیرجند و گازرساني به 3 مشترك عمده شامل 
کارخانه کانسرام طبس، مجتمع آبگرم هالل فردوس 
با  بود  هایي  پروژه  از  طبس  شهر   CNG جایگاه  و 
اعتبارات  از محل  ریال  میلیارد  بر 360  بالغ  اعتباری 
داخلي شرکت ملي گاز ایران به بهره برداری رسید. وی 
افزود: با افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها بیش از 
3000 خانوار از مزایای گاز طبیعی برخوردار شدند. وی 
همچنین با اشاره به کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی 
گازرساني به شهرهاي نهبندان، گزیک، طبس مسینا 
و 51 روستا در سطح استان بیان کرد: این پروژه ها 
با اعتباری حدود 640 میلیارد ریال از محل اعتبارات 
با  که  شد  خواهد  اجرا  ایران  گاز  ملي  شرکت  داخلي 
اجرای این پروژه ها بیش از 12000 خانوار از مزایای 

گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

 راه اندازی سیستم آنی پرداخت نیکوکاری
برنای تنها- معاون توسعه مشارکت های مردمی اداره 
پرداخت  آنی  سیستم  اندازی  راه  از  امداد  کمیته  کل 
این استان خبر داد.  بار در  نیکوکاری برای نخستین 
 حسینی اظهار کرد: در راستای استفاده از روش های
و  وجوهات  آوری  جمع  در  الکترونیکی  و   نوین 
با  مرتبط  های  هزینه  کاهش  مردمی،  های  کمک 
استهالك  از  جلوگیری  تجهیزات،  و  انسانی  نیروی 
آنی  سیستم  سودجو،  افراد  استفاده  سوء  و  ملی  پول 
 پرداخت نیکوکاری، اجرای کد ussd و با شماره گیری

#8877* راه اندازی شده است. وی افزود: این سامانه 
و  )دائمی  های  کارت  سیم  روی  بر  حاضر  حال  در 

اعتباری( همراه اول و ایرانسل فعال است.

جشنواره بین المللی فیلم رشد 
در سربیشه آغاز به کار کرد

ابراهیمی- چهل و پنجمین جشنواه علمی، آموزشی، 
تربیتی و بین المللی فیلم رشد در سالن آمفی تئاتر استاد 
دانش  از  باحضور مسئوالن و جمعی  فرزین سربیشه 
نوآوری  و  آموزشی  معاون  کار کرد.  به  آموزان شروع 
آموزش وپرورش شهرستان در این مراسم گفت: امروز 
رسانه تصویری به خصوص فیلم نقش انکارناپذیری 
جشنواره  در  کرد:  اضافه  مقیمی  دارد.  علم  تولید  در 
فیلم رشد با تولیدات مختلف کشورهای خارجی آشنا 
می شویم و حضور 35 کشور در این جشنواره نشان 
از اهمیت موضوع دارد. وی گفت: در این جشنواره ها 
بهترین تولیدات استانی به نمایش گذاشته می شود که 

همگی در راستای تعلیم وتربیت است.

دوره آموزشی سامانه سینا 
در استاندارد خراسان جنوبی برگزار شد

گروه خبر- دوره آموزشی سامانه سینا )سامانه یکپارچه 
گذشته  روز  استاندارد(  اجرای  بر  نظارت  افزاری  نرم 
ویژه  استاندارد،  خدمات  کردن  الکترونیکی  هدف   با 
 شرکت های آموزشی استان، کارشناسان آزمایشگاه های
همکار و کارشناسان استاندارد در اداره کل استاندارد 
آشنایی  جهت  دوره  این  شد.  برگزار  جنوبی  خراسان 
رفاه  راستای  در  الکترونیک  دولت  فرایند  با  کاربران 

حال ارباب رجوع می باشد.

برگزاری جشن انقالب و تجلیل از فرزندان 
ممتاز دانشگاهیان دانشگاه بیرجند

در  انقالب  جشن  فجر  دهه  مناسبت  به  خبر-  گروه 
دانشگاه بیرجند برگزار شد. در این مراسم که جمعی از 
مسئوالن دانشگاه و خانواده های دانشگاهیان حضور 
داشتند از استعدادهای تحصیلی برتر و فرزندان ممتاز 
برگزاری  شد.  تجلیل  بیرجند  دانشگاه  دانشگاهیان 
سرودهای  و  موسیقی  اجرای  فرهنگی،  مسابقات 

انقالبی از جمله برنامه های جشن مذکور بود.

افزایش 80 درصدی صادرات مرغ منجمد

آغاز  از  گفت:  دامپزشکی  مدیرکل  سیما-  و  صدا 
امسال 45 هزار تن گوشت مرغ در این استان تولید 
شد که هزار و 452 تن از این تولیدات به افغانستان 
مقدار  این  صادرات  افزود:  پور  رفیعی  شد.  صادر 
گوشت، سه میلیون دالر برای استان ارزآوری داشت.

اعزام کاروان سالمت در دهه فجر
به نقاط محروم نهبندان

نهبندان  احمر  هالل  جمعیت  رئیس  خبر-  نهبندان 
نقاط  به  فجر  دهه  ایام  در  کاروان سالمت  اعزام  از 
کرد:  اظهار  رضایی  داد.  خبر  این شهرستان  محروم 
مناطق  به  رسانی  خدمت  هدف  با  سالمت  کاروان 
به  روستا،  اهالی  سالمت  سنجش  و  برخوردار  کم 
چشمه  رود  و  اشباك  پدکه،  شاهکوه،  روستاهای 
این  در  افزود:  وی  شدند.  اعزام  نهبندان  شهرستان 
شدند  رایگان  ویزیت  که  ورانی  بهره  تعداد  روستاها 

و داروی رایگان نیز تحویل گرفتند 42 نفر بودند.

برگزاری سومین نشست کتاب خوان 
کودک و نوجوان در فردوس

گروه خبر- سومین نشست کتاب خوان ویژه کودك 
آموزان و مربیان دبستان  با حضور دانش  نوجوان  و 
کتابخانه  در  ایمانی  غالمحسین  شهید  دخترانه 
این نشست 6  در  برگزار شد.  قائم فردوس  عمومی 
نفر از دانش آموزان عضو کتابخانه، به ارائه کتابی که 

قباًل خوانده بودند، پرداختند. 

جشنواره بازی های بومی و محلی 
در شهرستان زیرکوه برگزار شد

در  محلی  و  بومی  بازی های  جشنواره  تسنیم- 
شهرستان زیرکوه برگزار شد. ترحمی اظهار کرد: این 
مسابقات با حضور 8 تیم از روستاهای بخش مرکزی 
برگزار و تیم ها در رشته های طناب کشی، دال پنال، 

مچ اندازی و دومیدانی باهم به رقابت پرداختند.

اکران 50 فیلم جشنواره رشد دراستان

فارس- معاون پژوهش و برنامه ریزی درسی آموزش 
فیلم   50 اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  پرورش   و 
طی یک هفته در استان اکران می شود، گفت: عالوه 
ارائه  را  فیلم ها  این  نیز  دنیا  کشور  هفت  ایران  بر 
است.  معلمان  و  دانش آموزان  ماحصل  که  کرده اند 
زمینه های  در  رویداد  این  کرد:  اظهار  موسوی کیا 
برگزار می شود.  تقویتی  علمی، آموزشی، فرهنگی و 
وی گفت: اکران فیلم های چهل و پنجمین جشنواره 
بلند،  و  کوتاه  داستانی  فیلم های  قالب  در  رشد  فیلم 

انیمیشن، علمی و پویانمایی است.

برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی
 در روستای دستگرد

روستای  خانوادگی  روی  پیاده  همایش  دومین 
شهید  پایگاه  و  هدایت  کانون  همت  به  دستگرد 
غالمرضا دستگردی برگزار شد. در این همایش بیش 
 از 600 نفر از اهالی روستا پس از پیمودن خیابان های
امام خمینی)ره(، امام رضا)ع(، احمدی روشن و حافظ 

دستگرد در حسینیه روستا تجمع کردند.

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبی طی پیامی از حضور حماسی مردم استان در راهپیمایی 22 بهمن تشکر کرد. در این پیام آمده است:  ... همه مردم آگاه و فهیم 
خراسان جنوبي اعم از شیعه و سني، زن و مرد، پیر و جوان با مشارکت با نشاط و آگاهانه، بار دیگر بینش و نگرش »نه شرقي، نه غربي« را عینیت بخشیدند. حضورتان 
پیام تکریم خون شهدا و والیت پذیري و تقدیر از حافظان امنیت ایران اسالمي داشت و تجلي واقعي تحقق همدلي و همزباني دولت و ملت بود...اینجانب به عنوان 

خادم شما مردم، وظیفه خود مي دانم شکوه اراده و شعور سیاسي تان را قدر بدانم و متواضعانه از حضور ارزشمندتان در راهپیمایي 22 بهمن تشکر کنم.

استاندار خراسان جنوبي طی پيامی از حضور حماسي مردم در راهپيمايي ۲۲ بهمن تشکر کرد

ترانزیت هشت هزار تن سوخت از گمرک ماهیرود 

 ۹52 و  هزار  هفت  گذشته  ماهه   10 در  گفت:  استان  گمرکات  مدیرکل 
طریق  از  شیمیایی  کود  و  نفتی  مشتقات  انواع  تن 
گمرك ماهیرود به کشور افغانستان تزانزیت شد. به 
گزارش مهر،  خاشی اظهار کرد: این میزان صادرات 
از نظر تعداد کامیون ۹2 درصد و از نظر وزن نیز ۹2 
کاهش  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد 

یافته است. وی صادرات قطعی استان از محل گمرك بیرجند، ماهیرود و 
گمرکات مستقر در بازارچه های مرزی را 145 میلیون و 445 هزار دالر 
عنوان کرد و افزود: از ابتدای امسال بالغ بر 60 میلیون و 455 هزار تن 
کاال از استان صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از نظر وزنی 2۹ درصد افزایش داشته است. به گفته وی میزان صادرات 
قطعی استان از نظر ارزشی نیز حدود چهار درصد کاهش را نشان می دهد.

کابل، میزبان فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی 

نمایشگاه  برپایی  از  استانداری  اقتصادی  امور  دفتر  مدیرکل  مالیی- 
توانمندی های ایران از 11 تا 14 اسفند سال جاری 
در کابل پایتخت افغانستان خبرداد. موهبتی عنوان 
کرد: این نمایشگاه با حضور هئیت 40 نفره بخش 
خصوصی و تعدادی از دستگاه های اقتصادی استان 
در کابل  افتتاح می شود و در آن  بخش خصوصی 

با مجوز  استان  اقتصادی  افزود: هئیت  خراسان جنوبی شرکت دارد. وی 
وزارت کشور به ریاست استاندار یا مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی  
به این سفر سه روزه می روند و در این سفر به ویژه برای رفع مشکالت 
بازارچه های مرزی با مسئوالن افغانی رایزنی خواهد شد. به گفته موهبتی 
در این نمایشگاه حوزه های آموزشی، اقتصادی، کارخانجات، صنایع دستی، 

صنعت، معدن و محصوالت راهبردی استان شرکت خواهند داشت.

همایش ستاد ساماندهی شئون فرهنگی 
استان برگزار می شود

تبلیغات  کل  اداره  مذهبی  تشکل های  مسئول 
اسالمی خراسان جنوبی گفت: همایش استانی ستاد 
ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی 
در خراسان جنوبی برگزار می شود. به گزارش مهر، 
حجت االسالم رضایی اظهار کرد: این همایش امروز 

یکشنبه همزمان با والدت عقیله بنی هاشم حضرت زینب )س(، در مرکز 
استان و شهرستان ها برگزار می شود. وی بیان کرد: همایش ستاد ساماندهی 
مقام  منویات  اجرای  راستای  در  مذهبی  مناسبت های  در  فرهنگی  شئون 
معظم رهبری، کاهش آسیب های مراسم و مناسبت های مذهبی و کیفی 
برگزار  مذهبی  مناسبت های  در  فرهنگی  شئون  ساماندهی  ستاد  سازی 

می شود که در این همایش از 16 مداح بر تر استانی نیز تجلیل می شود.

مالیی- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان جنوبی گفت: یکی از اهداف 
سازمان میراث فرهنگی حمایت از روستاییان در 
از  راستا  این  در  و  است  پذیر  گردشگر  مناطق 
روستاییانی که متقاضی مرمت و تجهیز خانه های 

سنتی خود هستند حمایت می شود.
به گفته رمضانی به افرادی که خانه های سنتی 
اقامتگاه های بوم گردی  به  خود را در روستاها 

تبدیل کنند تسهیالت پرداخت می شود. 

که  روستاییانی  از  راستا  این  در  افزود:  وی 
و تجهیز خانه های سنتی خود  متقاضی مرمت 
خارجی  و  داخلی  گردشگران  از  پذیرایی  برای 
باشند حمایت شده و برای دریافت وام با بهره 

کم معرفی می شوند. 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
از این طرح  گردشگری خاطرنشان کرد: هدف 
رونق صنعت گردشگری و حمایت از روستاییان 

برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی است. 

فعالیت های ورزشی که به اصالت 
بیابان لطمه وارد کند ممنوع است

رمضانی با اشاره به قابلیت های خاص روستای 
دهسلم از جمله نخلستان زیبای آن گفت: اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
رونق  به  کمک  برای  را  خود  آمادگی  استان 
گردشگری و صنایع دستی در این روستا اعالم 
می نماید. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 

به  منحصر  پدیده های  به  استان  گردشگری  و 
مریخی  کوه های  جمله  از  لوت  بیابان  در  فرد 
اشاره  یا همان ریگ یالن  ماسه ای  تپه های  و 
و عنوان کرد: هر فعالیت تفریحی ورزشی مانند 
بیابان  اصالت  به  که  اسکی  و  سافاری  رالی، 
لطمه وارد کند ممنوع است و اینگونه فعالیت ها 
باید با مجوز اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
که  مناطقی  در  فقط  و  گردشگری  و  دستی 

مشخص شده انجام شود.

خانه های روستايی که به اقامتگاه های بوم گردی تبديل شوند، تسهيالت دريافت می کنند

دانش آموزی  طرح  نامه  تفاهم  انعقاد  آیین  فرد-  کاظمی 
نجات آب با عنوان »داناب« بین اداره کل آموزش وپرورش 
خراسان جنوبی و شرکت آب منطقه ای این استان برگزار 
و با انعقاد این تفاهم نامه طرح ملی نجات آب در تمامی 
استان  کشاورزی  هنرستان های  و  اول  متوسطه  مدارس 
با اعتباری بالغ  بر 340 میلیون ریال اجرایی شد که این 
آب  منابع  بخشی  تعادل  طرح  اعتبارات  محل  از  اعتبار 

استان  اجرا می شود.
با  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان در این مراسم 
مترقی  سیستم  یک  داناب  آموزشی  سیستم  اینکه  بیان 
بوده که در این طرح آموزش از رأس به پایین به صورت 
واقعیت های  طرح  این  در  گفت:  می یابد،  افزایش  هرمی 
موجود محیط زیستی منتقل و دانش آموزان بدون واسطه 

با تنگناهای موجود در تأمین آب آشنا می شوند.

تنها راه نجات آب استان 
فرهنگ سازی و همراهی همه مردم است

مهندس امامی، تنها راه نجات آب استان را فرهنگ سازی، 
آگاه سازی  و همراهی همه مردم دانست و گفت: با اجرایی 
شدن این طرح گام های مهمی برای فرهنگ سازی در بین 

مردم و همراهی آنها برداشته خواهد شد.
وی  اظهار امیدواری کرد: با اجرای طرح داناب در مدارس 
شاهد  و  بخشیده  سرعت  استان  در  آب  بحران  رفع  به 

مصرف درست و بهینه آب در  جامعه باشیم.
آموزش وپرورش  گستردگی  به  توجه  با  کرد:  عنوان  وی 
برای  بسزایی  نقش  دانش آموزان  آموزش  جامعه،  در 
فرهنگ سازی در بین مردم دارد و درصد تأثیرگذاری این 

طرح  بسیار مثبت است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با اشاره به اینکه 
34 هزار دانش آموز تحت پوشش این طرح قرار خواهند 
دانش آموز  هر  کنید  فرض  مثال  به طور  افزود:  گرفت، 
انتقال  با  نتیجه  در  باشد  چهارنفری  خانواده  یک  عضو 
نفر  هزار   140 اصل  در  خانواده  به  خود  آموزش های 
تحت آموزش قرار می گیرند که این امر نقش مهمی در 
مصرف بهینه آب خواهد داشت. وی طرح داناب را یکی 
از راهکارهای رفع بحران کم آبی در خراسان جنوبی ذکر 

کرد و افزود: ما همواره به دنبال راهکار برای رفع بحران 
آب و سرعت بخشیدن در این راستا هستیم.

زیرا  است  مؤثر  طرحی  طرح،  این  اینکه  بیان  با  امامی 
برمی گیرند  در  را  جامعه  از  وسیعی  طیف  آموزان  دانش 
به  پرروش  و  آموزش  که  کجا  هر  داده  نشان  تجربه  و 
داشته  نتیجه  کار  شده،  عمل  وارد  آموزان  دانش  همراه 

است، اظهار کرد: با زیاد شدن جمعیت، کمبود آب شرب 
به مشکلی جدید و جدی تبدیل شده که امروزه در برخی 
و  نرم می کنند  پنجه  و  آن دست  با  از کشورهای جهان 
شرایط امروزی نشان می دهد که اگر در مصرف آب صرفه 

جویی نکنیم، در آینده مغلوب تشنگی می شویم.

همکاری 34  هزار دانش آموز در  طرح »داناب«

مدیرکل آموزش  و پرورش خراسان جنوبی نیز در آیین انعقاد 

طرح دانش آموزی نجات آب »داناب« با بیان اینکه اجرای 
 این طرح در مدارس استان از برنامه های راهکاری های

رفع کم آبی در استان است، گفت: در این طرح ملی  34 
تحت  استان  اول  متوسطه  دوره  مدارس  دانش آموز  هزار 

پوشش قرار می گیرند.
دانش آموزی  ملی  داناب یک طرح  گفته المعی طرح  به 

بوده که در آن دانش آموزان استفاده صحیح و بهینه از آب 
را فرامی گیرند. وی بیان کرد: این طرح در 346 مدرسه 
متوسطه اول استان و سه هنرستان کشاورزی استان  اجرا 
اشاره  نیز  طرح  این  اجرای  نحوه  به  المعی  شد.  خواهد 
آموزشی  کارگاه های  طرح  این  قالب  در  افزود:  و  کرد 
متعددی  برای دانش آموزان، کارشناسان آموزش وپرورش 

و همکاران فرهنگی برگزار می شود.

کمک یک هزار ناجی آب برای حل بحران آب

پایه های  از  نفر  یک  مدرسه  هر  از  اینکه  بابیان  المعی 
آب  ناجی  به عنوان  متوسطه  نهم  و  هشتم  هفتم، 
در  کرد:  عنوان  گرفت،  خواهند  فرا  را  الزم  آموزش های 
آب  ناجی  به عنوان  دانش آموز   47 و  هزار  یک  مجموع 

کارت شناسایی دریافت می کنند.
مدیرکل آموزش  و پرورش استان ادامه داد: این افراد در 
در  آب  حد  بیش  از  یا  نادرست  مصرف  مشاهده  صورت 
به عنوان  را  نمادین  جریمه ای  برگ های  خانواده  محیط 
نیز  خانواده ها  در  طریق  این  از  و  می کنند  صادر  تذکر 
ایجاد  آب  بهینه  مصرف  موضوع  به  نسبت  حساسیت 
عنوان  طرح،  این  اجرای  مدت  به  اشاره  با  وی  می شود. 
کرد: این طرح از امروز تا 31 شهریور سال آینده در تمامی 
مدارس متوسطه اجرا و تداوم آن نیز با انعقاد تفاهم نامه 

جدید امکان پذیر خواهد بود. 
از همکاران  نفر  این طرح 34۹  در  اینکه  بیان  با  المعی 
را  الزم  آموزش های  فرهنگی  رابطان  به عنوان  فرهنگی 
فرامی گیرند، گفت: آموزش  و پرورش جامعه بزرگی است 
از  باید  و هر کاری که می خواهد در جامعه نهادینه شود 

این مجموعه آغاز شود.

به همت شرکت آب منطقه ای و همکاری اداره کل آموزش پرورش استان صورت می گيرد؛

طرح ملی دانش آموزی نجات آب »داناب« در مدارس

قاین،  در شهرستان  پی  در  پی  دنبال خشکسالی های  به 
نماز باران در این شهر اقامه شد. به گزارش نسیم قاین، 
سال ها خشکسالی و بارش کم نعمات الهی در قاین سبب 
شد که مردم قاینات صبح روز گذشته با اقامه نماز دعای 

باران از خداوند طلب باران کردند. 
سیدمرتضی  آیت ا...  امامت  به  قاین  در  باران  نماز  اقامه 

اصفهانی امام جمعه این شهراقامه شد.
در  بارندگی  شدید  کاهش  دلیل  به  معنوی  مراسم  این 
هر  اخیر،  سال  چند  در  که  گونه ای  به  شد  برگزار  قاین 

و  کرده  پیدا  کاهش  شهرستان  در  بارندگی  میزان  سال 
معضل خشکسالی و کمبود آب در این شهرستان روز به 
روز بدتر می شود. این مراسم صبح روز گذشته از مسجد 
جامع قاین آغاز و شرکت کنندگان مسیر مسجد جامع تا 
میدان مشاهیر را پیاده پیمودند و بعد از آن نماز باران را 
اقامه کردند. گام هایی که در این زمین برداشته می شد 
و دستانی که برای طلب باران به آسمان بلند می شد و 
را  الهی  رحمت  درخواست  اشک  قطرات  با  که  چشمانی 

داشتند پیر و جوان نمی شناخت.

نماز باران در قاین اقامه شد

  لول میبره! کاور شده ! لول میاره
با یک بار امتحان یک عمر مشتری شوید
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اگر کسی از رفع تحریم خوشحال نباشد 
 باید در ایرانی بودن او شک کرد 

نمی گوید  نفر  یک  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
حتی  داشت:  اظهار  رفت؛  کاله  ما  سر  مذاکره  در 
کاله  را   5+1 سر  ایران  می گویند  ما  بدخواهان 
گذاشت. وی گفت: اگر کسی از رفع تحریم خوشحال 
نباشد باید در ایرانی بودن وی شک کرد مگر می شود 
کسی ایرانی باشد و از رفع تحریم ها خوشحال نباشد.

مصباحی مقدم : جریان انحرافی 
 از لیست اصولگرایان کنار گذاشته شد 

مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  مقدم  مصباحی 
اصولگرایان،  مجموعه  از  گفت:  اسالمی  شورای 
جریان انحراف به کلی کنار گذاشته شد و هیچ یک 
از کسانی که بر اساس خط مشی اصولگرایان تحت 
عنوان انحرافی تعریف می شدند اجازه حضور نیافتند. 
کسانی که در لیست هستند هم سابقه تندروی ندارند 

و ما از این جهت لیست را معتدل می دانیم.

 انطباق فهرست اصالحات و حامیان دولت
لیست   : گفت  اصالح طلب  فعال   ، مهرعلیزاده 
اصالح طلبان و حامیان دولت کامال با یکدیگر منطبق 
هستند و تا آنجایی که اطالع دارم قرار است این دو 

جریان بصورت مشترک لیستی را ارائه دهند.

سعیدی : باید مراقب این جریان خاص که 
 می گوید »شورای رهبری« باشیم 

سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  سعیدی  حجت االسالم 
پاسداران با انتقاد از طرح برخی مباحث سخیف درباره 
در  برخی  کرد:  خاطرنشان  رهبری،  خبرگان  مجلس 
همچون  موضوعاتی  کردن  مطرح  با  اخیر  ماه های 
شورای رهبری به دنبال فتنه جدیدی هستند که باید 

بسیار مراقب این جریان خاص بود.

 حمایت توکلی از اتحاد اصالح طلبان 
حضور  درباره  مجلس  اصولگرای  نماینده  یک 
اصالح طلبان در انتخابات مجلس آینده گفت: ما آنقدر 
از نبود حزب آسیب دیده ایم که معتقدم حضور جریانات 
کند.  جبران  را  حزب  فقدان  می تواند  مختلف  فکری 
احمد توکلی در مورد لیست ائتالف اصولگرایان اظهار 
کرد: این یک ائتالف جدی است و چنین چیزی تا حاال 

اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد.

  اصولگرا را  افراطی معرفی می کنند 
اسالمی  موتلفه  حزب  مرکزی  شورای  عضو  ترقی 
رقابت  آرایش  دارند  سعی  طلبان  اصالح  گفت: 
انتخاباتی را به سمت دو قطبی اصولگرایان و اعتدال 
گرایان ببرند و در تبلیغات سعی می کنند اصولگرایان 
تخریب  با  و  کنند  معرفی  افراطیون  عنوان  به  را 
را  کشور  فضای  آنها  دانستن  افراطی  و  اصولگرایان 
در  و  بکشانند  افراط  و  اعتدال  بین  رقابت  به سمت 

انتخابات بتوانند به اهداف خود برسند.

مقام ارشد نظامی ایران : آمریکا در سال 
 82 برای حمله به ایران آماده شده بود 

رئیس امور مشترک و ارکان ستاد کل نیروهای مسلح 
با اشاره به اشغال عراق و افغانستان توسط آمریکا در 
سال های گذشته گفت: هدف بعدی آمریکا حمله به 
در  ها  آمریکایی   : افزود  باقری  سرلشکر  بود.  ایران 
سال 82 چندین طرح عملیاتی و آماده سازی را برای 
تهاجم به ایران انجام داده بودند ولی وقتی با قدرت 
بازدارندگی جمهوری اسالمی مواجه شدند و به سمت 
ایجاد گروه های تکفیری رفتند که در حال حاضر در 

منطقه پیرامونی با آن مواجه هستیم.

محمد جواد ظریف : هیچ مانعی برای کار 
 با برادران سعودی وجود ندارد

محمد جواد ظریف گفت: »هیچ مانعی که ما و برادران 
سعودی مان را از کار برای رسیدن به آینده ای روشن تر 
خارجه  امور  وزیر  ندارد.«  وجود  بازدارد  منطقه  در 
کشورمان افزود: »ما و برادران سعودی مان، با تهدید 
و چالش هایی مشترک در منطقه مواجه هستیم. این 
تهدیدی است که برادرانمان در ترکیه نیز با آن مواجه 
آن  با  غربی  کشورهای  حتی  که  تهدیدی  هستند. 
اشاره کرد  به عدم تعصب ورزی  مواجه هستند.« وی 
و گفت: »نباید زندانی رخدادهای گذشته بود.« ظریف 
البته انتقادهایی هم از اقدامات ریاض داشت و گفت: 
گرفت.«  پیش  در  را  ایران  حذف  رویکرد  »عربستان 
ظریف ادامه داد: »ما و عربستان با موقعیت،  چالش و 

تهدیداتی مشترک مواجه هستیم.«

 الحمدهلل ما هم شرمنده رهبری نشدیم 
در  ما  می دانند  »همه  گفت:  عراقچی  عباس  سید 
مصیبت هایی  چه  داخل  و  خارج  در  مذاکرات  دوران 
رئیس  خدمت  وقتی  نداشت  خبر  ولی کسی  داشتیم 
معاون  داشتیم.  مشکالتی  چه  می رفتیم،  جمهوری 
وزیر امور خارجه، مدیریت عالی رهبر معظم انقالب 
حرکت  چارچوبی  در  ما  »همه  گفت:  و  ستود  نیز  را 
ایشان  بودند.  کرده  تعیین  ایشان  که  می کردیم 
کرده  ترسیم  را  دستورالعمل ها  و  قرمز  خطوط 
می کردند.   هدایت  را  ما  چارچوب  همان  در  و  بودند 
عراقچی افزود : واقعًا مدیریت داهیانه و خردمندانه و 
هوشمندانه ایشان مثل یک فرمانده قدرتمند و قوی و 
مثل یک مدیر قاطع و پدری مهربان همه جا یاریگر 

ما بود. الحمدهلل ما هم شرمنده ایشان نشدیم.«

موسویان: مسیر فعلی روابط ایران و 
 آمریکا کاهش گام به گام خصومت است 

توافق  هدف   : گفت  کشورمان  پیشین  دیپلمات 
بلکه  نبود  آمریکا  و  ایران  روابط  برقراری  هسته ای 
حل مسالمت آمیز یکی از مهم ترین بحران های جامعه 
جهانی از طریق دیپلماسی و پرهیز از جنگ سوم در 
خاورمیانه بود. در عین حال توافق هسته ای تشنج در 
رفع  اما  است.  داده  کاهش  را  آمریکا  و  ایران  روابط 
خصومت کالن نیاز به مذاکره بزرگ دارد. موسویان 
ادامه داد: فکر نمی کنم که این اتفاق زود صورت گیرد 
اما مسیر فعلی روابط ایران و آمریکا که کاهش گام به 

گام خصومت است، مسئله درستی است. 

مستقل  صورت  به  گفت:  مجلس  رئیس 
حضور  برای  و  شده ام  انتخابات  وارد 
مستقل دالیلی داشته ام ولی به این معنا 

نیست که اصولگرا نباشم.
قانونگذاری  نهاد  رئیس  الریجانی،  علی 
از مقاطع مهم  اینکه یکی  بیان  با  کشور 
کشور برای تصمیم گیری مسئله هسته ای 
گونه ای  به  شرایط  داشت:  اظهار  بود،  
پیش رفت که ایران باید مقاومت می کرد 
و هزینه هایی را در این زمینه می پرداخت.
برای  درستی  زمان  اینکه  بیان  با  وی 
چون  شد،  انتخاب  هسته ای  مسئله  ختم 
دانش هسته ای  به  این شرایط  در  کشور 
رسیده بود، بیان کرد:  این تصمیم قسمت 
اعظمی از نیازهای کشور را برطرف کرد،  
زیرا هم غنی سازی در داخل کشور انجام 
می شود و هم اینکه تحقیق و توسعه ادامه 

می یابد. 
مسئله  ختم  اینکه  به  اشاره  با  الریجانی 
هسته ای فواید بسیاری را به دنبال داشته 
است، تصریح کرد: رفع تحریم ها موضوع 
مهمی است و باید توجه داشت که وجود 
اقتصادی  مشکالت  از  بخشی  تحریم ها 

کشور را تشکیل می دادند.
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه 
اقتصادی  نامناسب  شرایط  و  بیکاری 
که  بودند  آورده  وجود  به  را  مشکالتی 

برای رفع آنها نیاز به ایجاد فضای تنفسی 
بود، تصریح کرد: درست است که مردم 
برابر مشکالت مقاومت می کنند ولی  در 
بی توجه  مردم  اقتصادی  مسائل  به  نباید 
بیان  با  کشورمان  مقننه  قوه  رئیس  بود. 
اینکه در کل می توان گفت تصمیم نظام 

بود  درست  هسته ای  موضوع  ختم  برای 
خیانت  را  موضوع  این  که  کسانی  از  و 
این  کرد:  بیان  می کنم،  تعجب  می دانند، 
نگرفتند  تنهایی  به  عده ای  را  تصمیم 
در  پیش  نیم  و  سال  سه  حدود  بلکه 
مسائل  این  همه  هسته ای  شورای 
در  مذاکرات  و  می شد  بررسی  و  مطرح 
در  گفت:  وی  می رفت.  پیش  راستا  این 

برخی مواقع این جلسات در محضر مقام 
معظم رهبری تشکیل می شد و ایشان نیز 
نظرات خود را بیان می کردند. الریجانی 
با بیان اینکه عده ای مرتب برای پیشبرد 
اهداف سیاسی خود به دنبال ایجاد تضاد 
به  حمالتی  دادن  صورت  با  تا  هستند 

این  داشت:  اظهار  برسند،  خود  مقاصد 
بخواهیم  که  است  مارکسیستی  منطق 
دنبال  به  خود  اهداف  به  رسیدن  برای 
نوعی  تفکر  این  در  برویم،  تضاد  ایجاد 
مسائل  بقیه  در  که  دارد  وجود  بی هنری 
نیز این تفکر را مشاهده می کنیم. نماینده 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم 
از  باید  تصمیم گیری  مبانی  اینکه  بیان 

خودمان باشد و نباید در مورد منافع ملی 
بیان  کنیم،  استفاده  فرسوده  تفکرات  از 
اخیر  سفر  در  که  هواپیمایی  خرید  کرد: 
رئیس جمهور به اروپا انجام شده، هنوز به 
کشور نیامده عده ای در این مورد جنجال 

به پا می کنند.
درخصوص  مسئوالن  از  من  افزود:  وی 
که  خواستم  توضیح  هواپیماها  خرید 
درستی  اقدام  خرید  این  شد  مشخص 
که  است  شده  انجام  حالی  در  و  بوده 
دولت پولی را در ابتدا به طرف فروشنده 
رئیس مجلس شورای  نمی کند.  پرداخت 
فکر  عده ای  اینکه  بیان  با  اسالمی 
می کنند هر تصمیمی را که دولت اتخاذ 
ادامه  کنند،  مخالفت  آن  با  باید  می کند، 
اقدامات  و  ماست  از خود  دولت هم  داد: 
اقدامات  از  و  کرد  نقد  باید  را  اشتباهش 

خوبش نیز باید حمایت کنیم.
اگر ظرفیت های  اینکه  بیان  با  الریجانی 
اقتصادی به بلوغ برسند، جهش خوبی در 
کشور ایجاد می شود، گفت: مسائل قم نیز 

باید در نگاهی ملی حل شود.
و  گرانی  مشکالت  اینکه  بیان  با  وی 
هستند  اقتصادی  کالن  مسائل  بیکاری، 
افزود:  باید در سطح ملی رفع شوند،  که 
نمایندگان مجلس تنها نماینده یک شهر 

نیستند، بلکه باید نماینده ملت باشند.

برگزاری نشست فرهنگی تمدنی از »قلعه هرات تا ارگ تبریز« در دانشگاه بیرجند    عکس: ایرناعکس روز 

الریجانی : از کسانی که توافق اتمی را خیانت می دانند، تعجب می کنم

سناریوی دولت برای عرضه خود در انتخابات پیش ِ رو
 

به   انقالب اسالمی نوشت: دولت  دبیرکل جمعیت رهپویان 
شدت به  دنبال چشاندن شیرینی برجام به کام مردم است 
و در تالش است با دوپینگ سیاسی هم که شده، سناریوی 
کند.  اجرا  رو  پیش  انتخابات  در  را  ـ  گشایش«  »نمایش  
مجلس،  انتخابات  از  دوره  این  در  متاسفانه   : افزود  زاکانی 
دیده  انتخاباتی  رقابت های  عرصه  در  دولتی  مقامات  دخالت  از  بسیاری  شواهد 

می شود که به کرات رسانه  ها به انعکاس آن پرداخته اند.

عربستان »صداهای گنده« از خود درنیاورد
 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه واکنش شما نسبت به تصمیم عربستان مبنی بر ورود 
عربستان  به  باید  گفت:  به سوریه چیست؟،  نیرو  هزار   15۰
دوم  کند،  جمع  جا  یک  را  نیرو  هزار   15۰ این  ابتدا  بگویید 
برای آنها یک رژه درنظر بگیرد و از این نیروها سان ببیند و 
سپس از آنها فیلمبرداری و برای همگان اثبات کند که چنین نیروهایی وجود دارد، 

بعدا بیاید و این صداهای گنده را از خود دربیاورد.

هواپیماها هنوز به ایران نیامده، عده ای جنجال به پا کرده اند؛ این خریدها کامال درست بود

   مزایده شماره 11
شرکت کویرتایر     

شرکت کویرتایر در نظردارد: تعدادی ازاقالم ضایعات پالستیکی 
و فلزی مازاد بر نیاز خود شامل 10ردیف ) انواع بشکه پالستیکی ،گالن پالستیکی،کارتن 
پالست ،پلی اتیلن ضایعاتی ، بشکه فلزی( را به صورت یکجا و از طریق مزایده عمومی 
به فروش برساند.از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی پس از بازدید و 
دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده، پیشنهاد کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز شنبه12/1/ 94 در پاکت دربسته به واحد تدارکات این شرکت به نشانی 

بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. شرکت کویرتایر در رد یا قبول 
یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد.  تلفن: 056-32255366                                                                                 

    روابط عمومی شرکت کویر تایر

آماده پذیرایی از همشهریان
 عزیز و میهمانان گرامی می باشد 

چلوکباب - چلومرغ - ماهی - مرغ بریان و ...

افتتاح شد

عرضه و فروش نهال انواع درختان مثمر و غیر مثمر شناسنامه دار
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی در نظر دارد از طریق 
شرکت رویش تحت پوشش این سازمان در جهت رفاه حال کلیه بهره برداران بخش 
کشاورزی و با هدف خدمت رسانی به هم استانی های گرامی نسبت به عرضه و فروش 
نهال انواع درختان مثمر و غیر مثمر شناسنامه دار )لیبل دار( و همچنین برخی گل های 

خاص فضای سبز با قیمت مناسب در محل بلوار شهدای عبادی مقابل سازمان 
جهاد کشاورزی اقدام نماید. ضمناً مشاوره تخصصی رایگان توسط کارشناسان 
مجرب در محل فروش نهال انجام می پذیرد. لذا از کلیه هم استانی های عزیز 
که قصد احداث باغ، خرید نهال و برخی گل های زینتی دارند، دعوت می شود 
به محل فروش نهال که در بلوار شهدای عبادی مقابل سازمان جهاد کشاورزی 

مستقر می باشد، مراجعه نمایند.  تلفن: 09151613572

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
خراسان جنوبی

مناقصه عمومي 
یک مرحله اي

شماره )94-76(
خدمات  و  پزشكي  علوم  دانشگاه  مناقصه:  کننده  برگزار  دستگاه   )1

بهداشتي درماني بیرجند
2( موضوع مناقصه : انجام خدمات نظافتی دانشكده دندانپزشكي 

داراي  و  مجوز  داراي  هاي  شرکت  کلیه  مناقصه:  در  شرکت  شرایط   )3
صالحیت پیمانكاري از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعي و مراجع ذیصالح

4( مدت و محل انجام کار: یك سال شمسي- دانشكده دندانپزشكی
5( مدارك الزم برای خرید اسناد مناقصه : 

الف( واریز مبلغ 000 150 ریال به شماره حساب 2178162198007 بانك 
 ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

آدرس:   به  مناقصات  ملي  پایگاه  از  اسناد  رایگان  دریافت   ب( 
 http://iets.mporg.ir

6( نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانكي به 
مبلغ 60/000/000 ریال یا چك تضمین شده بانكي یا واریز نقدي وجه به 
حساب شماره 2643856 بانك رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده 

جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(
7( مهلت خرید اسناد : 94/11/25 الي 94/11/28

8( مهلت تحویل اسناد : 94/12/11
9( محل تحویل اسناد :خراسان جنوبي- دبیرخانه دانشگاه علوم پزشكي 

بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد.
اتاق   -94/12/12 : ها  پاکت  بازگشایي  فرآیند  و محل شروع  تاریخ   )10

شورا ساعت 9 صبح
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه 
معامالتي  مالي  نامه  آیین  تابع  پیشنهادات  کلیه  یا  یك  قبول  یا  رد  در 

خویش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

خدمات  مناقصات  های  پیامك  دریافت  برای  توجه: 
شماره  به  را   23 عدد  توانید  می  دانشگاه  نظافتی 
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