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 کارگران مشمول »کارا کارت« می شوند 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه کارت »کارا 
شرط  به  کشور  سراسر  کارگران  تمام  به  کارت« 
تامین تضامین الزم خبر داد و گفت: در آینده سایر 
بازنشستگان صندوق های اجتماعی نیز به این طرح 
خاطرنشان  فارس،  گفتگو  در  ربیعی  می پیوندند. 
کرد: فعال برای 2 میلیون و 500 هزار نفر این طرح 
آغاز شده است که استان های پر جمعیت استقبال 

بسیار زیادی از این طرح داشته اند.

 زمان واریز عیدی بازنشستگان

با نزدیک شدن به پایان سال، صندوق بازنشستگی 
کشوری مصمم است، عیدی بازنشستگان را همزمان 
با حقوق بهمن ماه پرداخت نماید. به گزارش ایسنا، 
بخشی زاده مدیر کل امور مالی صندوق گفت: عیدی 
آن  واریزی  که  محترمی  موظفین  و  بازنشستگان 
صندوق  حساب  به  کشور  کل  خزانه داری  توسط 
انجام می شود همزمان با حقوق بهمن ماه ۱۳۹۴به 
حساب بازنشستگان و موظفین پرداخت خواهد شد.

 حذف کارت سوخت کلید خورد 

فارس: یک منبع آگاه با اشاره به اینکه وزیر نفت 
گزارش خود را مبنی بر زیان ده بودن سامانه کارت 
هوشمند سوخت به هیئت دولت ارائه کرده است، 
عرضه  برای  را  خود  تصمیم  دولت  ظاهرا  گفت: 
نفت  وزیر  زنگنه  است.  گرفته  کارت  بدون  بنزین 
کارتهای  فعالیت  ادامه  موافق  »من  کرد  اعالم 
سوخت در بخش بنزین نیستم، با این وجود کارت 

سوخت در بخش گازوئیل می تواند ادامه یابد«.

مدیریت »ثامن الحجج« به بانک
 مرکزی سپرده شد 

وضعیت  آخرین  خصوص  در  دادگستری  وزیر 
این  به  مرکزی  بانک  گفت:  ثامن الحجج  مؤسسه 
را  مؤسسه  این  مدیریت  که  است  رسیده  نتیجه 
پورمحمدی  فارس،  گزارش  به  بگیرد.  برعهده 
بانک مرکزی،  گفت: قرار است در مدت مدیریت 
سپرده ها نظم و انضباط پیدا کند تا مشخص شود 

چه تعداد از افراد، چه مقدار طلبکار یا بدهکارند. 

 احتمال افزایش جریمه سربازی 
در سال آینده

سردار کمالی جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد 
کل نیروهای مسلح در گفتگو با ایسنا، درباره اینکه آیا 
رقم جرایم در سال آتی افزایش خواهد یافت، گفت: 
پیشنهاد ما این است که در سال آینده رقم جرایم 
نسبت به امسال افزایش پیدا کند اما هنوز میزان آن 
قطعی نشده است. متقاضیان می توانند با مراجعه به 

دفاتر پلیس +۱0 درخواست خود را ثبت کنند.

  معافیت مالیاتی بدهکاران 
بانکی غیرمقصر 

مهر: رئیس سازمان مدیریت از ابالغ بخشنامه ای از 
سوی رئیس جمهور به استان ها خبر داد که براساس 
آن، مقرر شد ضمن پرداخت وام جدید به بدهکاران 
بانکی غیرمقصر، از آنها مالیاتی هم دریافت نشود. 
نوبخت گفت: در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی 
تعیین  اهدافی  بینی شده است و  ۸ درصدی پیش 

شده تا بتوانیم به این رشد دست یابیم.

بدهی میلیاردی 
بیمه ها به دانشگاه 
علوم پزشکی
کمبود 250 نیروی پرستاری در بیمارستان های استان

تجلیل از 90 پرستار نمونه خراسان جنوبی

وقتی تخم مرغ از قیمت مرغ پیشی می گیرد

جناب آقای هادی حسینی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 معاون شعب بانک تجارت استان خراسان جنوبی 
 صمیمانه تبریک عرض نموده و از پیگیری و حسن انتخاب 

جناب آقای الیق مدیر محترم منطقه کمال تشکر را داشته 
توفیق روز افزون شما عزیزان را از خداوند متعال خواستاریم. 

همکاران بانک تجارت شعبه مدرس بیرجند

جناب آقای مهندس محمد هادی آرین
بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

 که نشان از لیاقت و شایستگی شما می باشد، تبریک عرض نموده
 امید است در پناه ایزد منان در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران بیش از پیش موفق و موید باشید. 

جمعی از همکاران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

اثر گذاری جناب عالی و کارکنان زحمتکش آن مجموعه  از مدیریت صحیح و   را که نشان 
می باشد، تبریک عرض می نماییم. از خداوند متعال توفیق روزافزون در خدمت به مردم شریف

 این استان را برای شما و همکاران محترم تان آرزومندیم. 

شرکت ماهدیس سنگ - معدن مرمریت آرک شهرستان خوسف

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

کسب رتبه اول در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی
 در بین دستگاه های اجرایی استان

حاصل تدابیر ارزشمند، تالش و مدیریت جهادی جناب عالی در آن اداره کل می باشد، این موفقیت 
را خدمت شما و همکاران خدوم آن اداره کل و خانواده بزرگ تعاونگران، کارگران، کارآفرینان و 
کارفرمایان استان تبریک و تهنیت عرض می نماییم. دوام توفیق جناب عالی و همکاران آن مجموعه 

به مردم شریف خراسان جنوبی را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان خراسان جنوبی

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

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

کسب مقام اول 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 خواستارم. 

ابوالفضل فرج زاده- مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان  و عشایر خراسان جنوبی

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

کسب مقام اول در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 93
 که حاصل تالش های مجدانه جناب عالی و همکاران محترم تان می باشد 

صمیمانه تبریک گفته، توفیق روز افزون تان را از خداوند سبحان مسئلت داریم.

شرکت خدماتی مینو طعام - موسسه غیر دولتی کاریابی سامان کار

 جناب آقای مهندس سنجری
قابل توجه کلیه ارگان ها، ادارات،مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

 شرکت ها و عموم همشهریان عزیز
آغاز فروش بهاره تخصصی ترین مرکز 
پسته ،آجیل و خشکبار در خراسان جنوبی

با کیفیت عالی و قیمت واقعی
آدرس: خیابان مدرس 

حاشیه میدان سوم مدرس
32448022 - 09151600811

بدین وسیله متواضعانه از حضور سبز تمامی عزیزانی که گل های 
معطر جشن گلریزان94 بودند و با هدایای خود شادی را به دل های 

کودکان دیارمان بخشیدند، تشکر و سپاسگزاری می نماییم.

زورخانه امیر عرب - هیئت ابوالفضلی بیرجند

 تهنیت باد. اطمینان کامل داریم که لطف الهی و تعهد، دانش و تجربیات ارزنده جناب عالی 
معاونین محترم و همکاران ارجمندتان در موفقیت همه جانبه موضوعات حیطه فعالیت 

به منظور سازماندهی علمی و اجرایی آن مجموعه کماکان مدد خواهد نمود.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس سنجری
مدیر کل 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

کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد آن اداره کل در بین دستگاه های اجرایی استان 
را خدمت جناب عالی و همکاران گرامی تان تبریک عرض نموده و برای شما موفقیت روز افزون را آرزومندیم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان )سهامی خاص(
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

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

کسب رتبه اول در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی در بین دستگاه های اجرایی استان 
را که نشان از مدیریت صحیح و اثرگذار جناب عالی و کارکنان زحمتکش آن مجموعه می باشد،تبریک عرض می نماییم 

از خداوند متعال توفیق روزافزون در خدمت به مردم شریف این استان را برای شما و همکاران محترم تان آرزومندیم.

مجتمع کشاورزی و دامپروری امین آباد شهرستان خوسف

  جناب آقای مهندس سنجری

مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

جناب آقای مهدی قاسمی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامی تان 

را خدمت شما و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحومه 
رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی

جناب آقای مهدی  قاسمی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامی تان

 را خدمت شما تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی 
از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی

با پرداخت به موقع عوارض خودرو 
در توسعه حمل و نقل عمومی شهرمان سهیم باشیم 

روش پرداخت: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک سطح شهر

شهرداری بیرجند

عدم پرداخت به موقع عوارض سالیانه خودرو
=

 2% جریمه دیرکرد ماهیانه 
مهلت پرداخت: 94/12/29

ضریب باالی نفوذ مناسبت های مذهبی در استان /  صفحه 7
بازار شیر تو شیر، شیر در بیرجند / صفحه 4

دکتر قائمی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان کرد :

صفحه 3

صفحه 8
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کاهش سنوات غیبت برای جریمه ریالی سربازی 
در سال 95 منتفی است 

 
کل  ستاد  انسانی  سرمایه های  اداره  جانشین 
کاهش  بحث  که  کرد  تاکید  مسلح  نیروهای 
سنوات غیبت سربازی برای بهره مندی از جریمه 
در  است. سردار کمالی  منتفی  به 5 سال،  ریالی 
طرح  اجرای  سرانجام  درباره  ایسنا،  با  گفتگو 
جریمه ریالی سربازی در سال آینده و خبرهای ضد و نقیضی که در 
این  باره منتشر می شود، گفت: آنچه که مسلم است در سال 95 مدت 
سنوات غیبت برای بهره مندی از جریمه ریالی به 5 سال نخواهد رسید 
و این مسئله کامال منتفی است. وی با تاکید بر اینکه افراد جدیدی در 
شمول طرح جریمه مشموالن غایب نخواهند بود، گفت: ممکن است 

همین طرح فعلی در سال 95 نیز استمرار داشته باشد. 

 انتقاد از بی توجهی خودروسازان
 به گارانتی فروش خودرو 

 
اتوسرویس،  تعمیرگاه،  دارندگان  اتحادیه  رئیس 
کارخانه های  کرد:  تصریح  پارکینگ  و  توقفگاه 
خودروسازی ما توجهی به بخش گارانتی ندارند و 
این در حالی است که بر اساس قانون آن ها باید 
سه درصد از مبلغ فروش را خرج خدمات پس از 
فروش کنند. علیرضا راسی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: سه درصد از 
مبلغ فروش خودرو علیرغم اینکه در قانون به آن تاکید شده در عمل 
دیگر  مخارج  برای  و  نمی شود  خودرو  فروش  از  پس  خدمات  صرف 
هزینه می شود. وی تاکید کرد: مشکل اساسی در بحث خودرو این است 
که در حوزه خدمات پس از فروش ضعیف عمل می شود و علیرغم این 

همه تاکیدات به این بخش توجه چندانی نمی شود. 

دریافت حق بیمه سالمت از دهک های باال

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت از دریافت حق بیمه به صورت پلکانی 
از افرادی که وضعیت مالی مناسبی دارند و تحت 
پوشش بیمه سالمت هستند خبر داد و گفت: ۱5 
درصد جامعه هدف در خرید بیمه مشارکت خواهند 
داشت.به گزارش مهر، کبیر گفت: قطعا در سال آینده 
افرادی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند و درآمد 
پایین داشته و نیازمند هستند بیمه آنها رایگان خواهد بود اما افرادی که 
وضعیت مالی مناسبی دارند از طریق خوداظهاری و مراجع ذیصالح مورد 
ارزیابی قرار می گیرند و با یک مکانیزم منسجم که از سوی دولت اعالم می 
شود زمینه مشارکت آنها در خرید بیمه فراهم می شود. به گفته وی براساس 
درآمد این افراد پرداخت حق بیمه پلکانی افزایش پیدا می کند که تعداد آنها 
حدود ۱5 درصد بیمه شدگان جدید )۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر( خواهد بود. 

معاون رئیس جمهور اعالم کرد: بیش از ۳۴ 
دولتی  دستگاههای  در  آینده  سال  نفر  هزار 
خبرآنالین،  گزارش  شوند.به  می  استخدام 
برای  دولت  برنامه  از  نوبخت  محمدباقر 
دستگاه  در  نفر  هزار   ۳۴ از  بیش  استخدام 

های دولتی در سال آینده خبر داد. وی گفت: 
کشوری،  خدمات  مدیریت  قانون  براساس 
ازای هر سه  به  مجازند  دولتی  دستگاه های 
شوند  می  بازنشسته  که  خود  کارکنان  از  نفر 
می  خارج  اداری  سیستم  از  دالیلی  به  یا  و 

جذب  که  کنند  استخدام  را  نفر  یک  شوند 
صورت  مبنا  همین  بر  نیز  جدید   نیروی 
و  آموزش  های  وزارتخانه  نوبخت  گیرد.  می 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  پرورش، 
و دادگستری را در صدر دستگاه هایی اعالم 

کرد که بیشترین جذب نیرو را در سال آینده 
خواهند داشت. او گفت: سال آینده در آموزش 
و پرورش ۱۲ هزار نیروی جدید و در وزارت 
پزشکی ۱۷ هزار  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

نیروی جدید جذب خواهند شد.

زود  یا  دیر  این که  اعالم  با  مرکزی  بانک  مقام  قائم 
نرخ  کاهش  راستای  در  و  اصالحی  اقدامی  منتظر  باید 
سود سپرده از سوی بانک ها بود، گفت که احتمال دارد 
کاهش نرخ سود سپرده تا قبل از اتمام سال اتفاق افتد، 

چرا که مسیر و جهت گیری در همین راستاست. 
پایانی  روزهای  که  می رسد  نظر  به  ایسنا،  گزارش  به 
در  بانکی  شبکه  برای  تازه  اتفاقاتی  آبستن  امسال 
سال های  روال  که  شرایطی  در  آنهم  باشد  سود  حوزه 
ترجیح  پولی  سیاست گذار  که  بود  گونه ای  به  اخیر 
بعد  سال  اوایل  به  را  زمینه  این  در  تصمیم گیری  داده 
در  بانکی  سود  نرخ  کاهش  آن  بارز  نمونه  کند.  منتقل 
به طوری  بود  گذشته  سال  و  جاری  سال  اردیبهشت ماه 
که در هر دو مورد با وجود تاکید بر کاهش سود در نیمه 
دوم سال ترجیح بر موکول شدن این موضوع به ابتدای 
سال بعد بود. براین اساس نرخ سود سپرده که در اواخر 

سال ۱۳9۲ با وجود قرار گرفتن تورم در روند کاهشی به 
طور مخربی بین بانک ها افزایشی شده و حتی تا مرز ۳۰ 
درصد هم پیش می رفت در اردیبهشت ماه سال گذشته 
روزشمار  و  درصد  به ۲۲  و سود ساالنه  ساماندهی شد 
ابتدای امسال  به ۱۰ درصد کاهش یافت. همچنین در 
سود سپرده یکساله به ۲۰ درصد و سود تسهیالت تا ۲۴ 
درصد کاهش پیدا کرد تا بتواند تا اندازه ای به تورمی که 
از  بعد  اما  نزدیک شود.  بود  یافته  کاهش  درصد   ۱5 تا 
هیجان مجدد برای کاهش نرخ سود در نیمه دوم امسال 
و ادامه  بررسی ها در شورای پول و اعتبار برای ساماندهی 
منطقی سود بانکی با ایجاد شرایط و زمینه های الزم، 
اخیرا برخی منابع آگاه در شبکه بانکی خبر دادند که بعید 
نیست بانک ها تا قبل از انتهای امسال در مورد کاهش 
نرخ سود تا مرز ۱۸ درصد تفاهم کرده و به مرحله  اجرا 
برسد. موضوعی که البته در آخرین اظهارات قائم مقام 

کمیجانی  است.  گرفته  قرار  تایید  مورد  مرکزی  بانک 
درباره تایید و یا رد اخباری مبنی بر »احتمال کاهش نرخ 
سود بانکی تا قبل از اتمام سال جاری«، عنوان کرد که 
در حال حاضر این بحث در جلسات شورای پول و اعتبار 
مطرح شده و اخیرا هم در دستور کار شورا بوده است. 
گزارش های  نیز  آتی  جلسه های  در  که  حال  عین  در 
با اعالم  ارائه خواهد شد. وی  کارشناسی در این زمینه 
این که تا پایان سال جاری خبرهای خوبی در حوزه سود 
بانکی خواهیم داشت، ادامه داد: در ادامه  آثار مثبتی که 
در کاهش نرخ سود بازار بین بانکی انجام شده، دیر یا 
زود باید منتظر باشیم که از سوی بانک ها اقدام اصالحی 
و در راستای کاهش نرخ سود سپرده ها انجام شود. قائم 
مقام بانک مرکزی تاکید کرد: احتمال دارد که تا پایان 
سال کاهش نرخ سود سپرده اتفاق افتد چرا که مسیر و 

جهت گیری در همین راستاست.

  خبرهای خوب بانکی تا پایان سال

 برنامه دولت برای استخدام ۳۴هزار کارمند در سال ۹۵

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: طبق قانون اولیای دانش آموزانی که از تحصیل فرزندان خود جلوگیری کنند، یک میلیون 
تومان جریمه می شوند و سه ماه حبس در انتظار دارند. باقرزاده در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت:  براساس مصوبه
 هیئت دولت قرار بود از ابتدای سال 95 صدور و تمدید گواهینامه، گواهی کسب، برای افراد بی سواد امکان پذیر نباشد.

  حبس و جریمه نقدی برای ممانعت از تحصیل فرزندان 

پرونده تعرض به سفارت عربستان
 در حال رسیدگی است

وضعیت  آخرین  درمورد  قضائیه  قوه  سخنگوی 
عربستان گفت:  به سفارت  تعرض  پرونده  پیگیری 
این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است.محسنی 
اژه ای افزود: هنوز کیفر خواستی درمورد این پرونده 
است.وی  نرفته  دادگاه  به  پرونده  و  نشده  صادر 
همچنین گفت: من جلسه قبلی گفته بودم که چند 
نوبت قرار بازداشت موقت بقایی تمدید شده و هر دو 
ماه یک بار این قرار بازداشت تمدید شده اما اتهامات 
بقایی مشمول مواردی است که باید هر یک ماه یک 
مورد  در  شد.وی  می  تمدید  وی  بازداشت  قرار  بار 
تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد گفت: اگر در تبلیغات 
تواند  انجام شود، دستگاه قضایی می  جرم مشهود 
ورود کند، قانون نحوه انتخابات را پیش بینی کرده 
و چنانچه کسی خالف این قوانین عمل کند با آن 
برخورد می شود. اژه ای در مورد هجمه برخی افراد به 
شورای نگهبان گفت: اگر کسی به شخصیت حقیقی 
و حقوقی بر حسب وظیفه ای که در دستگاه اجرایی 
العموم  عنوان مدعی  به  دادستان  کند  توهین  دارد، 
می تواند ورود کند. وی با بیان اینکه نیاز داریم پول 
هایی که در زمان انتخابات هزینه می شود بصورت 
مشخص و شفاف اعالم شود، گفت: قانون جامعی در 

مورد وجوه هزینه شده در تبلیغات انتخاباتی نداریم.

الریجانی قرار نیست لیستی بدهد 

قرار  الریجانی  علی  گفت:  مجلس  رئیس  مشاور 
به صورت  بدهد و وی  لیستی  انتخابات  در  نیست 
مستقل وارد عرصه شده است. زمانی درمورد ترکیب 
ترکیب  کنم  می  بینی  پیش  افزود:  آتی  مجلس 

مجلس آینده مشابه مجلس پنجم خواهد بود. 

آمانو: اورانیوم ایران به روسیه منتقل شد

که  گفت  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
موضوعی  برجام  به   5+۱ گروه  و  ایران  پایبندی 
ایران  شده  غنی   اورانیوم  ذخیره  مکان  از  مهم تر 
است. یوکیا آمانو، گفت که اورانیوم غنی شده ایران 

به روسیه فرستاده شده است.

هاموند: پوتین با یک تماس می تواند 
جنگ در سوریه را خاتمه دهد

فیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلیس تصریح کرد: یک 
نفر در جهان است که می تواند به »جنگ داخلی« در 
سوریه و با یک تماس تلفنی پایان دهد. این شخص 

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه است.

5 بار برای مسئله بررسی صالحیت ها 
به دفتر رهبری رفتم

نباید دنبال  اینکه رسانه ها  به  اشاره  با  وزیر کشور 
ایجاد تردید باشند و جبهه دیو و دلبر درست کنند، 
گفت: ما حق نداریم کسانی که در شورای نگهبان 
تایید شده اند را به طبقه خوب و بد تقسیم کرده و 
رحمانی  هستند.  نفوذ   دنبال  آنها  از  برخی  بگوییم 
فضلی، اظهار کرد: من پنج جلسه به دفتر رهبری 
شورای  به  را  افرادی  هم  رهبری  دفتر  و  رفتم 
را  کشور  وزارت  دیدگاه های  تا  فرستادند  نگهبان 
آنجا مطرح کنند. من با مسئوالن نظام هم مکاتبه 
داشتم و لزوم رقابت انتخاباتی و تشویق مردم به 
انتخابات را یادآور شدم که نتیجه همه  حضور در 

این تالش ها تایید صالحیت  ۱5۰۰ نفر دیگر بود.

پیروز انتخابات خواهیم بود 

حجت االسالم سیدهادی خامنه ای می گوید پیروزی 
الزاما در این خالصه نمی شود که تعداد زیادی از 
به  بیاورند،  رای  و  باشند  مجلس  در  اصالح طلبان 
را  خود  بتوانیم  ما  که  است  این  پیروزی  من  نظر 
به مردم خوب بشناسانیم و به آنها بگوییم که در 
ششم  مجلس  نماینده  این  می گذرد.  چه  کشور 
اظهار کرد: سعی و کوشش اصالح طلبان مبنی بر 
اینکه ما به هر قیمتی در انتخابات شرکت می کنیم 
ثابت می کند ما درون نظام هستیم و برخالف نظر 

و آرزوی آنها از نظام جدا نمی شویم.

 دخالت عربستان در سوریه سیاست 
ما را تغییر نمی دهد  

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: ایران 
بارها منطق دفاع خود از ملت سوریه را اعالم کرده 
است؛ لذا ورود هر کشوری در معادله سوریه ازجمله 
ایجاد  تغییر  ما  در سیاست های  نمی تواند  عربستان 
با طرح  اینکه عربستان  بیان  با  کند. سردار جوانی 
بهره  دنبال  به  سوریه  در  نظامی  حضور  موضوع 
برداری سیاسی است، تصریح کرد: به هر حال دولت 
سعودی با توجه به شکست های سنگین راهبردی 
در سال های اخیر در منطقه ممکن است به چنین 
اقدامی دست زده و اشتباه راهبردی را مرتکب شود.

کمبود رای با لشکرکشی جبران نمی شود

باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، با 
تأکید بر اینکه نمی توان با ابزار دموکراسی با نظام 
مقابله کرد، گفت: کمبود رای در پای صندوق های 
رای را نمی توان با لشکرکشی خیابانی جبران کرد. 

سوئیس حافظ منافع ایران و عربستان شد

ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی  جابری انصاری 
ترتیبات  انجام  از  پس  سوئیس  کرد:  اعالم 
ایران در  منافع  از  دیپلماتیک الزم، رسما حفاظت 
ریاض و حفاظت از منافع عربستان در تهران را بر 

عهده خواهد گرفت. 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 756/94 اجرایی اموال شامل 58 متر پارچه ترک مبلی هر متر 170/000 ریال جمعاً به مبلغ 

9/860/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی محمد سعدی زاده به مبلغ 23/977/835 ریال در حق اتحادیه تعاون روستایی با نمایندگی 
آقای خاوازی و مبلغ 1/123/500 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 94/12/12 از ساعت 9 الی 10 صبح 
در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید 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 لذا 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 14 و 16  مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب 

سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9400567
بدینوسیله به آقای محمد علی بهدانی  فرزند حسن به شناسنامه شماره  615  و شماره  ملی 0650626559  صادره بیرجند  به نشانی 

بیرجند، خیابان شهید تیمورپور تکنو خاور به اظهار بستانکار ساکن بیرجند، سجادشهر، بلوار غدیر روبروی بستنی چمن کابینت بهدانی به عنوان متعهد 
در پرونده اجرایی کالسه فوق ابالغ می گردد: که موسسه تعاونی اعتبار کارسازان آینده شعبه بیرجند )موسسه نور فعلی( مستند به چک بال محل شماره 
178327 عهده بانک  رفاه کارگران شعبه بیرجند راجع به وصول مبلغ 8/600/000 ریال وجه چک مذکور تقاضای صدور اجرائیه بر علیه شما را نموده، 
که پرونده ای تحت کالسه فوق در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه آدرس شما به شرح مندرج در 
متن سند تعیین نشده و بر طبق گزارش مامور اجرا امکان  ابالغ واقعی اجرائیه در آدرس معرفی شده از سوی بستانکار به نشانی بیرجند، سجادشهر، بلوار 
غدیر روبروی بستنی چمن کابینت سازی بهدانی میسر نبوده، لذا حسب درخواست بستانکار و به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
بدینوسیله مفاد اجرائیه از تاریخ انتشار این آگهی ابالغ شده محسوب است و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی پس از گذشت مدت 10 روز از 
تاریخ انتشار بر علیه شما ادامه خواهد یافت و مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار: ۹۴/11/26      غالمرضا دادی - رئیس اجرای ثبت بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
چون در پرونده 941377 اجرایی مبنی بر دستور فروش صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بیرجند له محمد بادی پور و غیره علیه کاظم 

نعمتی مبنی بر فروش پالک ثبتی شماره 11942 فرعی از 1554 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه کارشناس ملک مذکور واقع در نبش امام رضا 
)ع( 8 و خیابان کارگر 1 می باشد که به میزان یک سهم مشاع از 27 سهم عرصه و اعیان به نام علی مهرجویان و 3 سهم مشاع از 27 سهم عرصه و اعیان 
به نام خانم فاطمه مرکی و به میزان 2 سهم مشاع از 27 سهم عرصه و اعیان به نام محمد بادی پور و مابقی آن شامل 21 سهم مشاع از 27 سهم عرصه  
و اعیان به نام خوانده آقای کاظم نعمتی می باشد که میزان عرصه آن 1207/4 مترمربع که برابر 129/15 مترمربع آن در مسیر تعریض بوده که پس از 
رعایت عقب نشینی متراژ آن 1078/25 مترمربع است و همکف دارای 722 متر مربع شامل مغازه، تعمیرگاه و انبار صنعتی بوده و شامل یک امتیاز آب و 
برق مشترک است تعمیرگاه شامل اسکلت سازه نیمه فلز و سقف ها طاق ضربی و کلیه کف ها سیمان مضمحل شده و نمای داخلی دیوارها سیمانی و انبارها 
با دیواره های آجری باربر و سقف ضربی و کف ها خاکی و دیوارهای داخلی بدون نما و مغازه ها نیمه اسکلت و سقف ها ضربی و کف ها به جز مغازه نبش 
کوچه سیمانی و سقف آن آهنکشی شده ولی سقف آجری اجرا نشده و با ورق فلزی موج دار پوشیده شده است. ضمنا عمر اعیان35،15،8 سال می باشد و 
کاربری ملک کارگاهی بود و ششدانگ آن به مبلغ 8/150/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 94/12/11 از ساعت 
10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139460308001003876 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد اسماعیل فروزان مهر   فرزند  غالمرضا  به 
شناسنامه 339  صادره از بیرجند کد ملی 0651655404 در ششدانگ یک  قطعه زمین محصور مشتمل بر یک اتاق )12 متری( به مساحت 
240 متر مربع قسمتی از پالک 17 فرعی از 227 اصلی بخش 2 حوزه ثبتی بیرجند از محل مالکیت مهدی سبزواری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۴/11/26      تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۴/12/11اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

 تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه حضرت مهدی )عج( بیرجند در تاریخ 1394/10/19 به شماره ثبت 344
 و شناسه ملی 14005520867 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گرددیده که خالصه آن به شرح زیر 

برای اطالع عموم آگهی می گردد

 موضوع موسسه: امور خیریه و حمایت از ایتام و کمک به نیازمندان و همچنین کمک به درمان بیماران نیازمند و شناسایی نیازمندان از 
طریق مراجع مرتبط مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد مرکز اصلی موسسه: خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند، 
خیابان حکیم نزاری، نبش حکیم نزاری 9 دفتر هیئت صاحب الزمانی )عج( کدپستی  9713744683  سرمایه موسسه: مبلغ یک میلیون 
ریال می باشد.  اولین مدیران موسسه: آقای محمد علی خالدی به شماره ملی 0651633265 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
غالمرضا ظهوری به شماره ملی 0652439640 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ظهوری به شماره ملی 0652476732 
به سمت خزانه دار و آقای محمود بستانی به شماره ملی 0651852374 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عباسعلی علی آبادی به 
شماره ملی 0651668336 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند .آقایان محمد علی نقره ای به شماره ملی 
0650173317 و محمد بازرگان به شماره ملی 0651676606 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
آقای محمود بستانی به شماره ملی 0651852374 به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 
و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و اوراق عادی واداری موسسه با امضای آقای مهدی ظهوری )خزانه دار( و آقای محمود 
بستانی )مدیرعامل( در صورت غیاب آقای مهدی ظهوری ، با امضای آقای محمدعلی خالدی )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر موسسه معتبر 
می باشد. بازرسان موسسه: آقایان هادی سورگی به شماره ملی 0651786053 و مسعود سیگاری به شماره ملی 0651705606 به سمت 

بازرسان اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه می باشد.

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

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

 32412211-32412789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

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

با تکنولوژی ضد چروك      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داريم می توانيم بهترين باشيم سفارش رفو پذيرفته می شود

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139460308001003818 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شناسه ملی 14000280338 در ششدانگ یک قطعه 
محوطه محصور مشتمل بر ساختمان به مساحت 665،68 مترمربع قسمتی از پالک 247 اصلی مزرعه معصومیه بخش 2 حوزه 
ثبتی بیرجند از محل مالکیت امیر علم خزیمه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۴/11/11     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۴/11/26
 رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره:
نام و نام خانوادگیردیف

حسن اکبری1
محمد علی بارانی2
رضا دستگردی۳
علی دستگردی۴
علیرضا دستگردی۵
محمود سروی بجد6
سعید سندروس7
احمد شهابادی8
علیرضا کدخدایی ۹
محمد محمدزاده10
حسن رضا نجات11
سهراب نوری مقدم12

  
اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:  

نام و نام خانوادگیردیف
مهدی زارعی1
محمدرضا صارمی2
محمد کشت گر۳

آگهی انتخابات
قابل توجه  اعضای محترم اتحادیه صنف لودر و کمپرسی 
و کوره داران در اجرای ماده 23 قانون نظام صنفی ، بدینوسیله 
از کلیه اعضای دارای پروانه کسب آن اتحادیه دعوت می گردد با 
در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت عضویت 
عکس دار اتحادیه چهارشنبه مورخ 94/12/5 راس ساعت 9صبح 
الی 11 برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس شخصا 
به نشانی بلوار امام رضا )ع( ، تاالر صدف مراجعه و نمایندگان 
مورد نظر خود را از بین افراد ذکر شده به تعداد 5 نفر عضو اصلی 
هیئت مدیره و 2 نفر بازرس اصلی و علی البدل انتخاب نمایند. 
الزم به ذکر است بر اساس تبصره ماده 13 آیین نامه اجرایی 
انتخابات اتحادیه های صنفی اعطای وکالت و یا اعزام نماینده 

برای دادن رای ممنوع می باشد.

 رئیس هیئت نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند



پیام شماآغاز پیش فروش بلیت های نوروزی 95
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

دوشنبه * 26 بهمن 1394 * شماره 3443
3 مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان گفت: پیش فروش بلیت های نوروزی از تاریخ 94/12/11 به صورت اینترنتی و از تاریخ 94/12/18 

بصورت توامان )اینترنتی و حضوری( در دفاتر شرکت های حمل و نقل انجام می پذیرد. مهندس نصری افزود: تعداد 32 شرکت و شعبه 
حمل و نقل مسافر با حدود 1000 دستگاه انواع ناوگان مسافری در ایام نوروز سرویس دهی به مسافران محترم را بر عهده خواهند داشت.

فرهنگی  میراث  از  صیانت  مسئول  که  نهادی  چرا 
ارگ  بین  زیرزمینی  تاریخی  تونل  وجود  از  است 
خود  و  کرده  اطالعی  بی  اظهار  قلعه  و  بهارستان 
قبال  خواند؟  می  عاجز  مسیر  این  بازگشایی  در  را 
این  برای  داوطلبانه  شهرداری  نظیر  هایی  ارگان 
امور اعالم آمادگی کردند و حتی در بحث بازسازی 
پس خوبی  به  را  خود  امتحان  قلعه   نگهداری   و 

فهرست  از  آباد  رحیم  باغ  که  طور  همان  اند.  داده 
بار  این  شد  خارج  یونسکو  جهانی  ثبت  باغهای 
و  شهرها  در  است.  بهارستان  ارگ  تخریب  نوبت 
استانهای دیگر به زحمت دنبال یک خشت قدیمی 
نمایند معرفی  و  جهانی  ثبت  آنرا  تا  گردنند   می 

 اما در استان ما ...!
937...897
به خوبی مشکل سپرده گذاران  آوا شما که  سالم. 
میزان را درک کرده و منعکس کرده اید شما را به 
خدا موضوع را پیگیری کنید با گذشت یک سال از 
این ناجوانمردی انگار کسی  قصد ندارد در این آخر 
سالی اقدامی بکند. به نظر می رسد بانک صادرات 
سود  نه  چون  است  کرده  بلوکه  را  مردم  پول   هم 

می دهد نه اصل سرمایه را...
915...865
با سالم. از مسئولین محترم درخواست دارم نسبت 
واقع  ای  حرفه  و  فنی  کنار  های  زمین  آمدن  به 
شهری  خدمات  محدوده  داخل  به  معصومیه،  در 
شهروند باتشکر،  پذیرد.  صورت  الزم   اقدامات 

 سالها در انتظار!
915...331
با سالم. با توجه به ایام پایان سال لطفا در مصرف 
غیر  شوهای  و  از شست  و  کرده  جویی  آب صرفه 
ضروری اجتناب کنید. زیرا منابع آب زیرزمینی کم 

و بارندگی ها بسیار ناچیز بوده است. با تشکر
939...085
به مناسبت روز  از گزارش خواندنی شما  آوا.  سالم 
پرستار و از این که به فکر این قشر زحمت کش و 

پر تالش جامعه بودید تشکر می کنیم. 
915...437
ابتداي  روي  پیاده  چرا  شهرداري؛  از  تشکر  ضمن 
خیابان میرداماد که انبار شهرداري می باشد و حدود 
آسفالت  دارد  هم  بدی  نماي  و  دارد  طول  متر   50 
نمي شود تا بچه ها از دبستان در راه خانه با خطر 
خودروها برای عبور از خیابان مواجه نباشند. باتشکر
915...568

استان.  مخابرات  مدیریت  حضور  سالم  با 
در  که  بهمن  خیابان  ساکنین  برای  خواهشمندیم 
مرکزیت شهر واقع شده است، نسبت به تلفن ثابت 
جوابگو  است  2سال  که  شهرستان  اداره  شود  اقدام 

نمی باشند. با تشکر
939...685 
شما   نیست  شنوایی  گوش  که  حاال  آواجان  سالم. 
راجع به دیوارنویسی های توحید، فتح، نبوت، مفتح، 
عکس  شهر  مناطق  دیگر  و  باران  تمنای  استقالل، 

تهیه کن تا شاید به گوش مسئوالن برسد.
915..686
عاجزانه  شهرداری  محترم  مسئوالن  از  سالم. 
سایت  داخل  در  سبز  فضای  به  نسبت  تقاضامندیم 
مبذول  الزم  اقدام  وحدت  خیابان  انتهای  تایر  کویر 
و  از هیزم  مملو  فرمایند. جانمایی های فضای سبز 

بوته زار شده است. باتشکر
915...236
اعالم  که  سازمانی  بپرسم  خواستم  می  سالم.  با 
توسط  عیدی  شدن  مشخص  از  پس  بود  نموده 
چرا  پس  ندارد  مشکلی  آن  پرداخت  جهت   دولت 

پرداخت نمی کنند؟
915...018
سالم. لطفا مسئوالن پاسخ دهند چرا زمین حد فاصل  
خیابان  ذکریای چهار و خیابان ظفر که محل ریختن 
است؟  مانده  بالتکلیف  شده؛  ساختمانی  های  نخاله 
چرا اجازه تسطیح و ساخت جوی آب را به شهرداری 
نمی دهند؟ اگر باران شدید بیاید و بحران بزرگی در 
دهد؛  رخ  بیمارستان  نزدیک  و  ذکریا  و  ظفر  تقاطع 
چرا  کنند.  پیگیری  مسئوالن  لطفا  کیست؟  مسئول 

مانع زیباسازی شهر می شوید؟؟ با تشکر
915...074 
سالم. چرا پروژه سیمان درمیان زمان مجلس هشتم 

هم 90 درصد پیشرفت داشت االن هم 90 درصد؟
935...032 
سالم. لطفا پیگیری کنید که چرا با توجه به اینکه تا 
روستای زیرگ بخش مرکزی آبرسانی شده اما برای 
فاصله  هم  با  کیلومتر   3 فقط  که  میرزگ  روستای 

دارند هیچ اقدامی نمی شود؟
935...612 
کنی  می  افغان  از  حمایت  که  مسئول  برادر  سالم. 
مجوز این تبعه برای جمع آوری ضایعات و کارهای 

خدماتی است. به فکرشهروند خودت باش...
915...096

روستای  چه  برای  کنید  پیگیری  لطفا   سالم. 
دارند  نشده  کشی  گاز  اینکه  با  داورآباد  آباد  علی 
فکر  به  کسی  واقعا  آیا  کنند  می  فرش   سنگ 

بیت المال نیست؟
915...743 

مرغ بخریم یا تخم مرغ
وقتی قیمت تخم مرغ از قیمت مرغ پیشی می گیرد

رحیم زاده- برای خرید تخم مرغ به فروشگاه آمده است 
شانه ای تخم مرغ را بر می دارد، قیمت را که می پرسد 
گویی پشیمان شده و آن را به محل قبل بر می گرداند. 

مرد جوان به خرید چند دانه تخم مرغ راضی می شود.

چند وقت است تخم مرغ نخریده اید؟!

تعجب  با  میانسال  شهروندی  دیگر  فروشگاه   در 
فروشگاه  برد  وایت  روی  بر  شده  نوشته  های  قیمت 
سوال  فروشنده  از  آخر  دست  و  کند  می  رو  و  زیر   را 
 می کند: ببخشید آقا قیمت مرغ چند است چشمانم خوب 
هر  قیمت  عنوان  به  آنچه  داند  نمی  پیرمرد  بینند.  نمی 
کیلو تخم مرغ می بیند خطای چشم نیست، بلکه عین 
گرد  تعجب  از  چشمانش  تومان   5700 است.  واقعیت 
را  کامل  مرغ  عدد  یک  قیمت  پرسد  می  دوباره  و   شده 
 می گویید یا قیمت هر کیلو؟! فروشنده با خونسردی لبخندی 
می زند و می پرسد: چند وقت است تخم مرغ نخریده اید؟!

 با این افزایش قیمت تخم مرغ
خرید گوشت مرغ به صرفه تر است 

زنی جوان در یکی از فروشگاه های مرکز شهر در حال  
خرید، غرولندی کرده و می گوید: با این افزایش قیمت 
تخم مرغ خرید گوشت مرغ به صرفه تر است. وی ادامه 
افزایش  نیست  ها  قیمت  بر  نظارتی  وقتی  دهد:  می 
ناگهانی قیمت ها چیز عجیبی نیست هنوز قیمت 6000 
است،  نرفته  مردم  یاد  از  زمینی  سیب  و  گوجه  تومانی 
اگر این ماده غذایی گران تر هم بشود از آنجا که در در 
 سبد غذایی بعنوان ارزان ترین پروتئین در دسترس است،

 نمی توان آن را حذف کرد. 

  با این قیمت ها غذای اعیانی نیازمندان
 هم از سفره آنان حذف شده است 

قیمت افزایش  از  مندی  گالیه  با  دیگر   شهروندی 
کسی  ها  گرانی  بحبوحه  در  چرا  گوید:  می  مرغ  تخم 

ماههاست  که  کارگرانی  و  درآمد  کم  قشر  ناتوانی  به 
حقوق نگرفته اند فکر نمی کنند. وی ادامه می دهد: با 
این قیمت ها غذای اعیانی نیازمندان هم از سفره آنان 

حذف شده است. 

در چند سال اخیر فاصله کم قیمت گوشت 
مرغ و تخم مرغ در بعضی فصول به امری 

طبیعی تبدیل شده است 

قیمت افزایش  ها  فروشگاه  این  از  یکی   فروشنده 
تخم مرغ را مقطعی دانسته و می گوید: اصوال هر ساله 
شاهد رشد صعودی قیمت تخم مرغ در فصل زمستان 
برابری  دو  افزایش  ها  شنیده  به  بنا  امسال  که  هستیم 

است.  شده  علت  بر  مزید  عراق  به  مرغ  تخم  صادرات 
به  نوسان قیمت ها در فصول مختلف  به  اشاره  با  وی 
کاهش یا افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ اشاره 
قیمت  فاصله کم  اخیر  در چند سال  و می گوید:  کرده 
امری  به  فصول  بعضی  در  مرغ  تخم  و  مرغ  گوشت 

طبیعی تبدیل شده است.  

 با وجود قیمت باالی تخم مرغ
 تقاضا برای خرید همچنان ادامه دارد

وضع  از  نارضایتی  با  غذایی  مواد  فروشنده  دیگر 
بد  به شرایط  بنا  افرادی که  گوید: مشاهده  موجود می 
افتصادی تنها برای خرید چند عدد تخم مرغ به سوپر 
مارکت مراجعه می کنند گاها بسیار دردناک و زجر آور 
درآمد  پر  قشر  برای  البته  شود:  می  یادآور  وی  است. 
گونه  به  نیست  ملموس  چندان  ها  قیمت  افزایش  این 
 ایکه با وجود قیمت باالی تخم مرغ تقاضا برای خرید 

همچنان ادامه دارد.

 شهرستان بیرجند مقام اول 
تولید تخم مرغ در استان را داراست

شهرستان  اول  مقام  به  بیرجند  کشاورزی  جهاد  مدیر 

گوید:  می  و  کرده  اشاره  استان  در  مرغ  تخم  تولید  در 
ظرفیت  با  تخمی  مرغ  فعال  واحد   7 دارای  شهرستان 
تولید 365 هزار قطعه در هر دوره است. محمدی از تولید 
سالیانه بیش از 878 تن تخم مرغ در شهرستان خبر داده 
و می گوید: سهم شهرستان بیرجند در زمینه تخم مرغ 

38 درصد کل تولیدات استان است. 

 فعالیت 23 واحد مرغ تخم گذار
 تجاری در استان 

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
نیز به فعالیت 23 واحد مرغ تخم گذار تجاری در استان 
اشاره کرده و می گوید: این تعداد واحدهای مرغ تخمی 
ظرفیت تولید 946 هزار قطعه در سال را دارند.دکتر مدرسی 
افزایش قیمت تخم مرغ را مقطعی دانسته و ادامه می دهد: 
دیگر  به  نسبت  پروتئینی  ماده  این  پایین  قیمت  با وجود 
با باال رفتن  اقالم پروتئینی مصرف آن افزایش داشته و 

میزان تقاضا قیمت ها هم افزایش یافته است.  

بهای تمام شده یک کیلو تخم مرغ برای 
مرغدار حدود 4 هزار و 700 تومان است

 وی  با اشاره به عملکرد چرخه عرضه و تقاضا تاثیر آن 
وضع  در  شود:  می  یادآور  و  کرده  اشاره  بازار  قیمت  در 
برای  مرغ  تخم  کیلوگرم  یک  شده  تمام  بهای  کنونی 

مرغدار حدود 4 هزار و 700 تومان است.

سازمان به دنبال تامین نهاده ها به صورت مدت 
دار جهت استفاده در واحدهای مرغداریست  

های  نهاده  افزایش  گذاری،  تخم  میزان  شدن  کم  وی 
مورد نیاز مرغداری ها و... را از عوامل مهم در افزایش 
به  استان  کشاورزی  جهاد  گوید:  می  و  داند  می  قیمت 
دنبال پیگیری تامین نهاده های سویا، ذرت و... به صورت 
وی  مرغداریست.  واحدهای  در  استفاده  برای  دار  مدت 
عنوان می کند: با اجرای این طرح قیمت تمام شده نسبتا 
کاهش خواهد یافت و شاهد کاهش قیمت تخم مرغ و 

ثبات قیمتها در بازار خواهیم بود. 
توسط  سیکل  دو  در  مرغ  تخم  تولید  یادآوری  با  وی 
علت  به  کند:  می  نشان  خاطر  تخمی  مرغ  واحدهای 
وری  بهره  رفتن  باال  راستای  در  و  تولید  بازار  اشباع 
است.  یافته  کاهش  سیکل  یک  به  تولیدات  کار 
تولید میزان  کاهش  در  سرما  تاثیرات  درباره   وی 
 می گوید: با توجه به اینکه پرورش مرغ در فضایی بسته 
و بر اساس استانداردهای خاص صورت می گیرد کاهش 

یا افزایش دما تاثیری بر این روند ندارد. 

پیام شما

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

انواع نقاشی ساختمان پذیرفته می شود. 
09159647370 - مرکی

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی

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

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

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

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

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

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

خدمات بیل مکانیکی

چرخ  زنجیری و کمرشکن خّرم 
 معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات

 و غیره
 09151613389 - بنی اسدی 

صنایع مبل تهران مد
 تولید، تعمیر، طراحی    

جمهوری 8، داخل کوچه، روبروی 
آرایشگاه حمید    32233142   

09151602018 - خسروی

رهن و اجاره
سوله 240 مترمربع به اضافه 400 متر 
مربع محوطه به اضافه 80 مترمربع در 
2 باب مغازه تجاری واقع در پشت بلوار 

دانشگاه قبل از مرکز فنی هدایت
09155610797

نصب کاشی و سرامیک ، روی 
موزائیک، سیمان، گچ و... با ضمانت 

09155629470 - نوازی

قابل توجه ادارات، اصناف و همشهریان محترم:
پسته از 26000 تا 40000 

آجیل مخلوط از 18000 تا 30000
مغز پسته از 25000 تا 55000

ترمینال فرآوری پسته و خشکبار رزاقی
 کارخانه: دشت بجد

قرعــه کشــی 
تخفیف از 2 تا 5 درصد

فروشگاه: بهشتی 21

متقاضی خرید دو دستگاه آسانسور ب 6 توقف تهاتر با آپارتمان 
متقاضی خرید کابینت ام دی اف، تجهیزات آشپزخانه ، پکیج، رادیات و ... 

حداقل 10 واحد تهاتر با آپارتمان

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.
am

lak
as
em

an
.co

m

قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(
09155616256-32437388-32437399

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

داربست ایستا
اجرای نصب داربست و پیچ 

رولپالک نما     09151609715  
09151613901 - فرج زاده
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اند  کرده  اعالم  بارها  جنوبی  خراسان  مسئوالن  اگرچه 
نیست  قانونی  لبنیات  فله فروشی  واحدهای  فعالیت  که 
در  آن  مشتریان  و  واحدها  این  تعداد  بر  روز  به  روز  اما 
بیرجند افزوده می شود. مزه بهتر، طعم چرب تر و غلیظ ، 
داده  افزایش  فله  لبنیات  از  را  بیرجند  مردم  استقبال 
را  خامه ای  و  پرچرب  فرآورده های  آنکه  باوجود  است. 
اما  می کنند  تولید  هم  کارخانجات  پاستوریزه،  به صورت 
می شود  سبب  فله  تولیدات  با  کارخانه ای  قیمت   تفاوت 
باشد.با  داشته  فله وجود  به محصوالت  بیشتری  گرایش 
این همه مسئوالن بهداشتی و دامپزشکی استان به دلیل 
احتمال بروز بیماری هایی مانند تب مالت و سل مصرف 
این محصوالت را توصیه نمی کنند. متخصصان معتقدند 
ممکن است زمانی که شیر فله جوشیده می شود عاری از 
کاهش  آن  غذایی  ارزش  درصد   ٣٠ ولی  شود  میکروب 
می یابد و بهترین پروتئین شیر به کف ظرف می چسبد و 

دور ریخته می شود.
به  را  توجهم  متری   ۱۵ تقریبًا  اتاقکی  در  جمعیت  انبوه 
به  را  نگاهم  موج  و  رفته  نزدیک  می کند.  جلب  خود 
تابلوی سر در آن منعکس می کنم. هر کس مشغول خرید 
و  گاوی  دوغ  دیگری  ماست چکیده،  یکی  است.  چیزی 
عده ای هم پالستیک های حاوی شیر فله ای را خریداری 
می کنند. تارهای صوتی خانمی در گوشم حکایتی جالب از 
لبنیات فله ای را تداعی می کند. مدام سراغ از شیر گوسفند 

و »روغن محلی زرد« می گیرد.

 شیرهای پاستوریزه به اندازه 
شیر فله ای خاصیت ندارد

پاستوریزه  شیر  از  هیچ وقت  می گوید:  کدخدا،  معصومه 
و یک  پسر  فرزند  دو  اینکه  بیان  با  نکردم. وی  استفاده 
از  تاکنون  نیز  فرزندانم  می دهد:  ادامه  دارم،  دختر  فرزند 
مدارس  در  که  شیری  حتی  و  نخورده  پاستوریزه  شیر 
ادامه  کدخدا  نمی کنند.  استفاده  را  می شود  داده  آنها  به 
شیر  مغازه  همین  از  فرزندانم  برای  قدیم  از  می دهد: 
تهیه کرده ام و آنها نیز از کودکی از شیر محلی خورده و به 

مزه شیرین آن دل داده اند.
حال  در  و  دارد  در دست  را  شیر  از  مملو  نایلونی  مردی 
قیمت  مورد  در  پرسیدن  با  است.  مغازه  از  شدن  خارج 
غیوری  محمد  را  خود  می کنم.  باز  را  سر صحبت  شیر، 

آب  پاستوریزه  شیرهای  در  می گوید:  و  می کند  معرفی 
برای  اگر  بین می رود.  از  و خاصیت شیر  قاطی می کنند 
این نوع شیرها پولی بدهیم بهتر از این است که پولمان 
را برای آب هزینه کنیم! فروشندگان لبنیات فله ای در حد 
خودشان بهداشت را رعایت می کنند چراکه هیچ کاسبی 
نمی کند.  دیگران  مدیون  را  خودش  بیشتر،  درآمد  برای 
وی ادامه می دهد: این در حالی است که پاکت کوچکی 
از شیر پاستوریزه، بیش از دو هزار تومان قیمت و نصف 

آن نیز خاصیت دارد.

 طعم، خاصیت و قیمت شیر فله ای
 تمایل خرید مردم را افزایش می دهد

های  دستکش  می شود.  خیره  فروشنده  به دستان  نگاهم 
چندین  به  دقیقه  هر  در  و  داشته  دست  در  پالستیکی 
شیر  بیشتر،  شاید  و  کیلویی  دو  های  نایلون  در  مشتری 
می فروشد. پنیر، ماست و دوغ گاوی از دیگر لبنیاتی است 
اختصاص  خود  به  مغازه  این  در  را  فروش  بیشترین  که 
داده است. علت استقبال چشمگیر مردمی را از فروشنده 
جویا می شوم. وی در پاسخ به این سؤال می گوید: طعم، 
خاصیت و قیمت شیر فله ای تمایل خرید مردم را افزایش 
و  بوده  خالص  فله ای  شیر  می دهد:  ادامه  وی  می دهد. 
قیمت پایین و طعم خوبی دارد و به همین دلیل شهروندان 

خرید آن را به شیر پاستوریزه ترجیح می دهند.

 آلودگی های شیر فله ای
 با جوشاندن از بین نمی رود

یک کارشناس بهداشت نیز بیان کرد: مصرف بدترین شیر 
پاستوریزه از بهترین شیر فله ای بهتر است چرا که احتمال 
با  مالت  از تب  اعم  بیماری های مختلف  به  مبتال شدن 
می یابد.صدیقه  افزایش  غیرپاستوریزه  شیرهای  مصرف 
کریمی نیا با بیان اینکه خاصیت شیر در مراحل پاستوریزه 
از بین نمی رود، اظهار کرد: این در حالی است که شیری که 

به صورت فله ای خریداری می شود، اغلب بعد از جوشاندن 
مصرف شده که همین امر ۴٠ درصد از پروتئین و کلسیم 
موجود در آن را از بین می برد. وی ادامه داد: با جوشاندن 
دیواره ظرف می چسبد و شیر  به  پروتئین  و  شیر، کلسیم 
غلظت بیشتر پیدا می کند که به همین دلیل مردم تصورشان 
بر این است که چون این نوع شیر غلیظ تر بوده، خاصیت 
بیشتری دارد.کریمی نیا با تأکید بر اینکه با جوشاندن شیر 
فله ای، خاصیت آن از بین می رود، اظهار کرد: شیر فله به 
دلیل اینکه اغلب چرب هستند، طعم بهتری دارند اما ممکن 
و  باکتری ها  برخی  هم  خام  شیر  جوشاندن  با  حتی  است 

میکروب های موجود در شیر از بین نرود.

 شیر کامل جایگزین ۱۰۰ درصدی
 شیر خام فله ای می شود

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به 
ارزیابی ساالنه از مصرف شیر خام، در سال ۹۴ نسبت به 
یک سال گذشته، میزان ابتالی انسانی به تب مالت ۶٠ 
درصد کاهش یافته است. علیرضا رفیعی پور این میزان 
کاهش را با همکاری شهروندان استانی میسر دانست و 
و  سالمت  کارگروه  در  مصوباتی  گذشته  سال  در  افزود: 
امنیت غذایی به تصویب رسید. وی واکسیناسیون به موقع 
و صد درصدی دام های حساس را یکی از این مصوبات 
شاهد  مصوبات،  این  شدن  اجرایی  با  افزود:  و  دانست 
کاهش ۶٠ درصدی ابتال به تب مالت شدیم. رفیعی پور 
به  دامی  و مصرف محصوالت  بهداشتی  آموزش عرضه 
مردم خصوصًا در روستاها را یکی دیگر از مصوبات این 
افزود: همچنین در سال جاری پیگیر  کارگروه دانست و 

جایگزین کردن شیر کامل به جای شیر فله ای هستیم.

از خرید شیر در نایلون خودداری شود

اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل 
کرد:  تاکید  است،  آلوده  درصد   ۱٠٠ فله ای  شیر 
و  لبنیاتی  مراکز  به  فقط  خام  شیر  تهیه  در   شهروندان 
دامداری های زیر نظر دامپزشکی استان مراجعه کنند. وی از 
وجود پنج مرکز لبنیاتی زیر نظر دامپزشکی در حواشی شهر 
خبر داد و افزود: متأسفانه مردم به دلیل شکی که در کامل 
بودن شیر پاستوریزه دارند، اقدام به تهیه شیر غیربهداشتی 
کرده و خود و خانواده هایشان را در معرض خطر قرار می دهند. 
رفیعی پور با اشاره به تهیه شیر فله ای در ظروف پالستیکی، 
بیان کرد: از خرید شیر در ظروف پالستیکی و نایلون خودداری 
شود چرا که حاوی میکروب و باکتری های زیادی است. 
رفیعی پور با بیان اینکه شرایط عرضه شیر در مراکز تائید 
شده دامپزشکی به مراتب مطمئن تر از مراکز عرضه غیرمجاز 
است، اظهار کرد: همچنین این مراکز زیر نظر دانشگاه علوم 
پزشکی بوده و از نظر رعایت بهداشت بررسی می شوند. وی  
تصریح کرد: با عرضه کنندگان غیرمجاز لبنیاتی برابر قانون 
برخورد می شود. مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه 
داد: تمامی عرضه کنندگان لبنیات باید در چهارچوب قوانین 
بهداشتی عمل کرده و همچنین مصرف کنندگان نیز برای 
جلوگیری از ابتال به بیماری های مشترک دام و انسان موارد 

بهداشتی را رعایت کنند.
منبع: مهر

بازار شیر تو شیر شیر! در بیرجند
خواندنی ها

»اکسیر جوانی« سرانجام کشف شد!

بر  جوانی«  »اکسیر  آزمایش  از  پس  دانشمندان 
نمونه های  عمر  طول  شدند  موفق  موش ها  روی 
آزمایش شده را تا 35 درصد افزایش دهند. گروهی 
شدند  موفق  بی نظیر  آزمایشی  در  دانشمندان  از 
اصالح  موش های  بدن  از  را  سالخورده  سلول های 
مایو  در  آزمایش  این  کنند.  حذف  شده  ژنتیکی 
دانشگاه های  و  مراکز  معتبرترین  از  یکی  کلینیک، 

علوم پزشکی جهان، در آمریکا صورت گرفت. فرآیند 
مورد  زنده  موجودات  مورد  در  اصطالحاً  شدن  پیر 
استفاده قرار می گیرد. عالوه بر آن، به سلول هایی که 
در گذر زمان و در راستای پیر شدن یک موجود زنده 
انباشته می شوند، سلول های سالخورده گفته می شود. 
اثرات مخربی  انباشته شده و  به تدریج  این سلول ها 
موفقیت  راز  می گذراند.  زنده  موجود  بدن  روی  بر  را 
سلول هایی  چنین  نیز حذف  دانشمندان  از  گروه  این 
نتایج  بود.  شده  ژنتیکی  اصالح  موش های  درون  از 
پژوهش صورت گرفته نشان می دهد که موش های 
آزمایش شده حدود 25 تا 35 درصد بیشتر عمر کردند. 
این موش ها فعالیت بیشتری داشتند و قلب و کلیه های 
آن ها نیز نسبت به حالت عادی عملکرد بهتری از خود 
موش ها  اندام های  و  بافت ها  همچنین  دادند.  نشان 
کمتر عالئم التهاب و ابتال به انواع تومورها را نشان 
دادند. البته دانشمندان هنوز مطمئن نیستند که نتایج 
این تحقیق تا چه اندازه می  تواند به کمک انسان بیاید. 
پیشتر تالش های بسیاری در جهت نابودی سلول های 
انسان  بدن  در  پیری  روند  کاهش  و  سالخوردگی 
صورت گرفته است. احتماال به زودی نوبت انسان هم 
فرا برسد. روش اصالح ژنتیکی البته مستقیما بر روی 
انسان قابلیت اجرایی ندارد. در این آزمایش، موش های 
انتحاری«  »ژن  ها  به  مجهز  شده ی  ژنتیکی  اصالح 
متولد شدند که آن ژن ها سلول های سالخورده را هدف 
قرار داده و سپس آن ها را نابود می کنند. البته ژن های 
می شوند.  فعال  دارو  توسط  کننده  نابود  یا  انتحاری 
گفتنی است این روش هیچ نوع اثر جانبی مخربی بر 

روی موش ها نداشته است.

اَتِش ارپاُک نََم بود.
آتش برپا کن نباید )نمی باید( بود.

انسان نباید آتش برپا کن )آشوب طلب، فتنه انگیز(
باشد. دعوت به مسالمت و اجتناب از ایجاد اختالف 

در بین مردم.

آفت )آکفت( ور یَگ ور نِمفتِکه.
آفت بر یک سر نمی افتد.

به دو مفهوم به کار می رود:  الف- اگر اتفاق بدی 
رخ دهد، طرفین دعوا به اتفاق هر دو زیان می بینند. 
ایجاد  ای  نباید حادثه  اینکه  به  است  ب- هشداری 

کرد یا فتنه ای انگیخت.

 یک تمساح شب هنگام با ورود به پارکینگ یک ساختمان مسکونی در تهران موجب وحشت ساکنین آن شد. این 
جانور که از نوع تمساح مصری است توسط آتش نشانان گرفته شد و به مرکز حیات وحش پارک پردیسان انتقال 
یافت. این جانور که کمتر از 2٠ ماه سن دارد تا بیش از 2۵ سال عمر می کند و طول آن هم تا ۶ متر هم می رسد.

شکار تمساح یک متری

نشاط در سال 95 با دکوراسیون زرد رنگ

امروز به معرفی خانه ای می پردازیم که از رنگ زرد 
در دکوراسیون داخلی به عنوان تنها رنگ تاکیدی و 
ترکیبی استفاده کرده و آنرا در تمامی فضاهای خانه 
تا حمام و آشپزخانه بکاربرده  اتاق نشیمن گرفته  از 
کلی  دکوراسیون  شدن  هماهنگ  به  کار  این  است. 
خانه  این  که  بخصوص  کرده،  بسزایی  کمک  خانه 
که  بطوری  کند  استفاده می  آزاد  و  باز  ای  نقشه  از 
تمامی قسمت های خانه مانند نشیمن، غذاخوری و 
سایه  رسد  می  بنظر  هستند.  متصل  بهم  آشپزخانه 
های مختلف رنگ زرد، هویت بسیار خاصی به خانه 
برای  دارند  که  حالتی  و  ظاهر  بخاطر  و  دهند  می 

فضاهای باز و متصل به هم بسیار مناسب هستند.
خانه  در  باز  پالن  بکارگیری  دانید  می  که  همانطور 
های کوچک آپارتمانی مانند یک گره گشای طالیی 
می ماند چرا که با روشن شدن تمامی قسمت های 
فضای  دادن  نشان  بزرگتر  به  اندازه،  یک  به  خانه 
این  اگر  خصوصا  کنند.  می  شایانی  کمک  داخلی 
گسترش  شاد  و  روشن  های  رنگ  با  را  روشنایی 
دهیم اهمیت بکارگیری پالن باز در طراحی داخلی 
باز  های  پالن  اما  شود.   می  نمایان  پیش  از  پیش 
در  خانه  کلی  فضای  دارند،  هم  منفی  نکته  یک 
و  دارد  قرار  چشم  جلوی  همیشه  شرایطی  چنین 
صرف  را  زیادی  دقت  و  وقت  باید  خاطر  همین  به 
هماهنگ و مرتب کردن دکوراسیون تک تک فضاها 
اتاق  با  باید کامال  اتاق های خانه  از  کرد. هر کدام 
دیگر هماهنگ باشد مثال دکوراسیون آشپزخانه باید 
همخوان  و  یکسان  حالتی  نشیمن  دکوراسیون   با 

داشته باشد.

دکوراسیون

ضرب المثل بیرجندی

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و ۱۰۰ درصد خالص
تنها يك بار امتحان كنید

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: ٨-٣٣٦٩۰٨٤٧-۰٥۱

بیرجند: ۰٩٣۰٤۰۰٨٦۰٣

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

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ن
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 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر با کارگر ماهر 
و کامیون جک ٦ متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما را با یک 
سرویس حمل می کنیم.   09155618308 - جالل نیا  

مدرسه  زبان بیرجند
انگلیسی، آلمانی،  ایتالیایی،  اسپانیایی

www.lanschool.ir
خیابان مدرس ۱٦- پالک ٨٥

تلفن: ٣22٣٧٥٤٩
مشاوره و ثبت نام عصرها

شركـت آريـن بنـای كويـر

آدرس: نبش مدرس ٦٦ - طبقه همکف ساختمان صدف
۰٩۱٥٥٦۱٨٥٨٧ - ۰٩۱٥۱٦٣٦٨٥۱ -۰٣-٥٦2٤٤٧2۱٥-۱٧

تنها دارنده گواهینامه اجرایی کناف ایران Knauf در خراسان جنوبی
مجری و فروشنده کلیه مصالح سقف کاذب کناف ایران شامل تایل گچی

 پانل-  سپری٦۰ *٦۰ - F٤٧  - ٣٦ u - نبشی گالوانیزه و ... 

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  ٣22٥٦٤٦٥ -  ٣22٥٦٤٤٤ ۰٥٦ - ۰٩۱٥٥٦2٩٦٤٨

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری  
و  ساختمان / وانت-کامیونت / داخل و 

خارج از شهر همراه با کارگر مجرب و 
بیمه بار     کاظمی - خرم نژاد

ايزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

۰٩۱٥۱٦٣۰2٣ - ٨٣222٥٤٩٤
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد ٩٨

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

قــالیشويی خــاوران   09151647069-  32255257-32253199  نوگیدری

نمايشگاه تخصصی پرده

           پارسـا
بیرجند - نبش توحید 2٨- ایزدی     ۰٩۱٥٦٧۰٦٣۰۱ - ۰٥٦٣2٤٤٥2٥2

نقـد    اقسـاط

زبرا، سانلیت، ویندو، کرکره فلزی
اجرای سالن های آمفی تئاتر

فروش ویژه اقساطی
با همکاری بانک حکمت ایرانیان ویژه کارمندان محترم ارتش

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

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

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

نمايندگی نوكی

 حمل  اثاثیه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
۰٩۱٥٩٦٣٩۰٦٥

علی آبادی
ضمنا کارگر تنها نیز داریم

حمل اثاثیه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی

اتو سرويس مرتضوی 
تعویض روغن ، پنچرگیری ، باالنس انواع ماشین های ایرانی و خارجی 

با نازل ترین قیمت / با محل مناسب برای پارک ماشین

انتهای غفاری - خیابان بزرگمهر 09194252692- 32447825
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بازدید از بیمارستان روانی

روانی،  بیمارستان  یک  از  بازدید  هنگام  به  مردی 
یک  می فهمید  »شماچطور  پرسید:  پزشک  روان   از 
یا  دارد  نیاز  بیمارستان  در  شدن  بستری  به  بیمار 
آب  از  پر  را  حمام  وان  »ما  گفت:  نه؟«.روانپزشک 
می کنیم و یک قاشق چای خوری، یک فنجان و یک 
 سطل جلوی بیمار می گذاریم و از او می خواهیم که

 وان را خالی کند«
مرد پرسید: »آهان! فهمیدم. آدم عادی باید سطل را 

بردارد چون بزرگ تر است.این طور نیست؟«
و روانپزشک گفت: »نه! آدم عادی در پوش زیر آب 
تان  راستی شما می خواهید تخت  برمی دارد.  را  وان 

کنار پنجره باشد یا پشت به آفتاب؟«
اول: راه حل همیشه در گزینه های پیشنهادی نیست.
گیری، تصمیم  هنگام  در  و  مشکل  حل  در   دوم: 

هدف مان یادمان نرود.
در این داستان، هدف، خالی کردن آب وان است نه 

استفاده از ابزارهای پیشنهادی.
نیستند.  دسترس  در  همیشه  ها  راه حل  همه  سوم: 

کمی باید دنبال بهترین راه حل گشت.
همیشه به دنبال راه سخت نباشیم. 

بسان رود که در شیب صخره
 سر به سنگ میزنه رونده باش امید 

هیچ معجزه اي ز مرده نیست، زنده باش.

خود را ارزان نفروشیم درفروشگاه 
بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند 

قابل قیمت گذاری نیست

ای اشک روان بگو دل افزای مرا
آن باغ و بهار و آن تماشای مرا

چون یاد کنی شبی تو شبهای مرا
اندیشه مکن بی ادبیهای مرا

دل آدمها مثل یک جزیره دور افتادست، اینکه کي 
واسه اولین بار پا به جزیره مي زاره مهم نیست 
مهم اون کسیه که هیچوقت جزیره را ترك نکند

هیچگاه، هیچگاه و هیچگاه خود را دست کم نگیرید
 و تحقیر نکنید، بیاد داشته باشید که خداوند 

پس از ساختن شما به خود تبریک گفت

»اگر خواهان تغییر هستید شما باید خود تغییر باشید.« البته 
این »خود تغییر« را می شود برجسته تر هم کرد: اگر خواهان 

تغییر هستید، شما باید خود خود خود تغییر باشید.
پذیرش چالش در واقع پاسخ به این پرسش است که اصاًل 
چرا می خواهم تغییر کنم؟ آدم هایی که می خواهند تغییر 
کنند، می خواهند از یک وضعیتی به وضعیتی جدید برسند، 
بنابراین خیلی بدیهی به نظر می رسد کسی که شرایط خود 
را از هر نظر ایده آل و بی نقص می داند، نیازی به دستکاری 
و تغییر در خود احساس نکند. دری که موقع باز و بسته 
شدن صدای ناهنجاری می دهد، ما را مجاب می کند تعمیر 
یا روغن کاری اش کنیم اما اگر ما این صدا - صدای تغییر- 
را نشنویم چه؟ مسلماً نیازی به روغن کاری یا تعمیر در 
احساس نخواهیم کرد، یعنی نیازی به تغییر نخواهد بود. 
پس مهم است که ما چه زاویه دیدی نسبت به چالش های 

شخصیتی، ذهنی و بیرونی مان داریم.
 مثاًل آدم هایی که نقاط ضعف، عادت ها و افکار منفی خود 
را نمی بینند یا بد تر از آن، نقاط ضعف خود را به عنوان 
تنها  نه  و  می بینند  خود  افتخارات  کلکسیون  از  بخشی 
شرمنده نیستند بلکه برای داشتن آن چالش ها و ضعف ها 
از دیگران تقاضای مدال و درجه و پاداش می کنند، چندان 
امید نمی رود که بتوانند تغییری در خود ایجاد کنند. تا زمانی 

که ما درك و تصویر ذهنی درستی از اندوخته ها، داشته ها 
و نداشته های درونی و بیرونی مان نداریم احتمااًل در برابر 

تغییر مقاومت خواهیم کرد.
بعضی ها نکاشته می خواهند درو کنند و بچینند

 متأسفانه گاهی ما دچار قیاس های وحشتناکی می شویم. 
وقتی درجه علمی، سوابق دانش، ثروت یا موقعیت کسی را 
می بینیم، گاهی دچار این خطای ذهنی می شویم و گمان 
می کنیم آن آدم ها کاری ندارند و صبح تا شب روی فرش 
قرمز راه می روند یا کت جادویی ای دارند که از جیب های 
آن هر روز موقعیت بر تر اجتماعی، مدال ها، سوابق علمی 
و اعتبارهای مالی بیرون می تراود، در صورتی که ما عمومًا 
به آن عرق ریختن هایی که پشت آن فرش قرمز یا آن 
موقعیت بر تر وجود دارد، بی اعتناییم و به عبارتی، پشت 
ما  که  می ماند  این  مثل  می انگاریم.  هیچ  به  را  صحنه 
تصویر شیک و   تر و تمیز یک سوپراستار را روی فرش 
قرمز افتتاحیه اکران می بینیم اما به حساب نمی آوریم که او 
در آن فیلم چه دشواری هایی را تاب آورده است مثاًل چقدر 
عذاب کشیده و وزن کم کرده یا برعکس نان خامه ای 
خورده و چاق شده تا به آن فرم بدنی دلخواه کارگردان 
برسد. چقدر در گرما یا سرما زحمت کشیده و مشکالت 
را تحمل کرده است تا امروز روی آن فرش قرمز راه برود.

»زمان مفید تغییرات« است
گاهی  نیست.  فراخ  همیشه  تغییرات  برای  ما  فرصت   
زمان تغییر بسیار اندك است، پس زمان عنصر کلیدی و 
مهمی است و نمی شود دست کم گرفت، بنابراین هرچقدر 
»تغییرات در زمان مساعد« اتفاق بیفتد به نتایج بهتری 
مردی  داستان  معنوی  مثنوی  در  موالنا  رسید.  خواهد 
را حکایت می کند که بر سر راه مردم خار کاشته بوده. 
خارهایی که باعث رنجش عابران شده بود و هرچه به 
او تذکر می داده اند که خار ها را از سر راه بردارد او امروز و 
فردا می کرد، غافل از اینکه هر روز و هر سال که می گذرد 
ریشه  بیشتر  خار  درختچه های  آن  و  می شود  ضعیف تر 
می دوانند، زاد و ولد می کنند و عمیق تر به زمین می چسبند.

موالنا در شرح بطنی تر این حکایت می گوید خصلت های 
تاریک و منفی آدمی به آن درختچه های خار می ماند. تا 
زمانی که آن عادت های تاریک در ذهن آدمی ریشه های 
و  از ذهن  به راحتی  را  آنها  ندوانیده اند می توان  محکمی 
زندگی بیرون کشید اما هرچقدر در این باره تعلل کنیم و 
زمان  را از دست بدهیم درافتادن با آن عادت ها و تمناهای 
تاریک دشوار تر خواهد بود. ما همچنان که در سه زمان 
مألوف و آشنا زندگی می کنیم و ذهن مان بین زمان حال 
تغییر هم به سه  برای  آینده در تردد است،  و گذشته و 

مدل از رفت و آمد ایده ها و تصمیم ها و هدف گذاری ها 
کوتاه  گذاری های  هدف  به  نیاز  تغییری  هر  داریم.  نیاز 
برای  که  آدم هایی  دارد.  مدت  بلند  و  مدت  میان  مدت، 
تغییرات، هدف گذاری های بلندمدت ندارند، عماًل افق و 
چشم اندازی ندارند، در حالی که هدف گذاری بلند مدت به 
ما گوشزد می کند که می خواهیم به کجا برویم و به کجا 
برسیم. بسیاری از ما گمان می کنیم داشتن برنامه های مثاًل 
پنج ساله کالن فقط برای یک کشور یا یک سازمان بزرگ 
موجه و ممکن است و نوشتن برنامه بلندمدت شخصی را 
فانتزی و لوس می دانیم.با این حال یک خانواده یا حتی 
و  پنج ساله  برنامه های  خود  برای  می تواند  یک شخص 
ده ساله داشته باشد و چشم اندازی برای آینده خود ترسیم 
هدف گذاری های  کنار  در  و  تغییرات  موج  در  اما  کند. 
بلند مدت به اهداف کوتاه مدت و میان مدت هم نیاز داریم.

اگر هدف گذاری بلندمدت را به مثابه قله یک کوه بدانیم، 
ما  که  است  کوچکی  گام های  مدت  کوتاه  هدف گذاری 
به سمت قله بر می داریم و هدف گذاری میان مدت هم 
اتراقگاه ها و جان پناه ها و ایستگاه هایی است که تا رسیدن 
به آن قله مطلوب به صورت موقت در آنها قرار می گیریم 
بنابراین هر کدام از این هدف گذاری ها در جای خود مهم و 

مطلوب است و نباید دستکم گرفته شود.
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حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن کار زشتی انجام نمی دهد، اما 
منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.  امام حسین )ع(

سبک زندگی

نقشه گنج »تغییر« را بیابید

پر  پارکي   - نظر  دقت   -1 افقي: 
تفریحي 2-  و  سرگرمي  وسایل  از 
معروف - غذاي معروف ایراني - یار 
باطل   - تنومند  اسب   -3 عروس 
ساز   -4 عقیده   و  مرام   - کننده 
خوشبو! - انبار کشتي - آماده - آب 
 - خوشبو  دانه   -5 محلي  لغت  در 
همسن -  روش  6- نماي عمارت 
محکم   شلواري  پارچه   - کمک   -
شاخ  در  کشوري   - پناه  جان    -7
پارچه   -8 قرآن  در  سوره   - آفریقا 
اي با خاصیت ارتجاعي - لکوموتیو 
 -9 آفریقا   جنوب  در  کشوري   -
صداي افسوس - کاغذ معروف اسید  
-  نیمه گرم  10- تکرار حرفی - با 
آید  -  اکسیر 11- خم  شیله مي 
  -12 همه  شامل   - آبادي   - شده 
قوم ایراني - شانه به سر - پایین و 
قعر - کلمه آرزو 13- توبه پذیرنده 
- کافه - زمزمه کننده 14- قیمت 
خوش  درخت   - مشتري  مطلوب 
قامت زینتي - کشور نایروبي  15-
قره ني - شهر تپه تاریخي کول تپه

عمودي: 1- زن شاعره - درخت 
از  یکي   - اثر   - جلودار   -2 انگور 
هاي  دهه  مشهور  کمدین  زوج  دو 

بیست تا پنجاه سینماي امریکا 3- 
ورزشي خشن  گوهري سبزرنگ - 
- کشیدگي 4- امیر - فریاد شادي 
بستني   -5 محصول   - دویدن   -
یخي بدون چوب - ریسمان سوزان 
چراغ - گیاه توخالي 6- منقار کوتاه 
نمد  آمدن 7-   دنیا  به  بافنده -   -
زین - کشوري بر کرانه دریاي سرخ 
- دومین شهر پرجمعیت افغانستان 
8- ناقص نیست - چهارمین شهر 
پرجمعیت سوئیس - در شعر همراه 
قافیه مي آید  9- جاده هموار - یکي 
به  وابسته  تخصصي  سازمانهاي  از 
نجاري  ابزار   - متحد  ملل  سازمان 

10-کارهاي عام المنفعه - فهرست 
- عدد ورزشي 11- نپذیرفتن - ماه 
چهارم سال میالدي - کسي که در 
معرض اتهام باشد 12- نمام پوشش 
-جایگزین  جواني  ویتامین   - خانه 
از  و  است  گوشت  براي  مناسبي 
با  و  مفید  بسیار  هم  غذایي  لحاظ 
ارزش است - به تنهایي 13- سالي 
فروتني   - در  زانوي   - آنیم  در  که 
14- جانور مکنده - واحد سنجش 
دخترانه   نامي   - مایعات  حجم 
15-زاپاس - این وسیله مسافتي را 
که یک خودرو حرکت کرده است، 

نشان مي دهد
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از مجرد بودن تان لذت ببرید

من معتقدم که شبکه های اجتماعی برای افرادی که تازه 
رابطه عاشقانه خود را به اتمام رسانده اند، مانند یک زهر 
عمل عمل می کند. با گشت و گذار در آن، نه تنها به یاد 
عشق گذشته تان می افتید بلکه به رابطه عاشقانه دیگران 

نیز حسادت خواهید کرد.
من معتقدم که شبکه های اجتماعی برای افرادی که تازه 
رابطه عاشقانه خود را به اتمام رسانده اند، مانند یک زهر 
عمل عمل می کند. با گشت و گذار در آن، نه تنها به یاد 
عشق گذشته تان می افتید بلکه به رابطه عاشقانه دیگران 
نیز حسادت خواهید کرد. سعی کنید خودتان را با چیزی 
جز شبکه های اجتماعی سرگرم کنید وگرنه محبورید 
عاشقانه و عکس های  گرانبها، شعرهای  هدیه های 
دونفره را ببینید و دم نزنید.شما تنها فرد مجرد این کره 
خاکی نیستید. سعی کنید با دوستان مجردتان قرار بگذارید 
و کنار آنها خوش بگذرانید. شما مشترکات زیادی با هم 
دارید و مطمئن باشید که بیش از همیشه به شما خوش 
خواهد گذشت.شما نباید تنها به نیمه گمشده خود عشق 
بورزید بلکه افراد زیاد دیگری هستند که محتاج عشق و 
محبت شمایند. چند شاخه گل بخرید و به دیدن پدر و 
مادرتان بروید، به خانه سالمندان سری بزنید یا حتی اگر به 
حیوانات عالقه دارید برای آنها غذا بخرید و سیرشان کنید. 
مجرد بودن به معنی عشق نورزیدن نیست پس عشق 
تان را دریغ نکنید.چه کسی گفته است که گل را تنها باید 
برای عشق زندگی خود خرید؟ این باورهای قدیمی را دور 
بریزید و برای خودتان یک دسته گل بخرید و در تنهایی 
خود از عطر و زیبایی آن لذت ببرید.آیا همیشه دوست 
داشته اید که در باشگاه ورزشی ثبت نام کنید یا تابلوی 
نقاشی خود را بکشید؟ پس همین حاال باید اولین قدم 

را برای فعالیتی که همیشه به دنبالش بوده اید، بر دارید.
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یلمصلاخاندیلوت1

هیبلصدرومرسای2

ملاسممیتمقتنم3

بابترکفبکارو4

سقلامشانانشر5

تیعبرسداسهکی6

گوگنودناربمار7

یساتنیگنسهچات8

ونیچاپلادنببا9

تسهلیلجمادکب10

رهتورملبمسمس11

انواهماینتخت12

باهاریناتبادا13

رگرزراهقدازون14

یرونهللالضفخیش15

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

تجربه کنید.    09158668002

فروش باغ در مرکز خراشاد
 با موقعیت عالی و 500 متر زمین
 با درختان میوه ، سند باغ منزل

 و سه فنجان آب
09155611187- اولیایی

 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

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

یک واحد گلخـانه با مشخصات ذیل به فروش می رسد:
مساحت زمین 3692 مترمربع محصور شده

 دارای سند تک برگ ششدانگ
دارای 2500 متر سازه آماده پالستیک کشی

دو ساعت آب چاه ، آب 1/2 روستایی ، برق 3 فاز، گاز کشی شده 
آدرس: سه راهی فخر آباد

09338396987

دعوت به همکاری
از دارندگان رشته های ذیل برای مسئول فنی 

مرکز توانبخشی دعوت به عمل می آید:
پزشک عمومی، دکترای روانشناسی بالینی یا ارشد 

روانشناسی بالینی، روان پرستاری، کار درمانی یا مدیریت توانبخشی  
32432793 -  09151607915 دهقان مقدم

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

 09155632009
 32340188  - فدائی

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

دعوت به همکاری
برای سالن زیبایی زنانه

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

نیازمندیم.
09391007194 - 32439823

نمونه سواالت آزمون 
استخدامی  دستگاه های 

اجرایی + پاسخنامه
 و جزوه فقط 5000 تومان

09151603992

فست فود فعال با فروش 
باال و موقعیت عالی به فروش 
می رسد یا معاوضه با خودرو

09356214184
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 3 عدد فیش حج تمتع
تاریخ ثبت نام: 86/11/9
فی هر فیش: 10 میلیون

09151613215
توجه                   توجه

خریدار وام بنیاد شهید و جانبازان 
عزیز به باالترین قیمت و ارائه هرگونه 

تضمین درخواستی، بیمه و ... 
09150918784

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

09153613243- شریفی

واگذاری تجهیزات پوشاک زنانه )پرو، 
مانکن، رگال، ویترین و ...( زیر قیمت

09159213658

کارواش بخار با موقعیت و درآمد عالی 
با قیمت مناسب به فروش می رسد.

09358994585

یک باب مغازه گوشی فروشی با لوازم 
 تعمیرات و جانبی به علت تغییر شغل 

به فروش می رسد.  09301153034

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید   09365616023

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

فروش فوری سوپر مارکت فقط 8 
میلیون تومان    09150860499

کلیه لوازم آشپزخانه به صورت یکجا 
به فروش می رسد.»قیمت مقطوع 11 
میلیون« 09152230527 - هادربادی

فروش منزل ویالیی جنوبی 
273 مترمربع   معلم 7، پالک 34
فی: 360     09155620967

به یک فروشنده خانم 
برای کار در پوشاک فروشی نیازمندیم. 
خیابان مدرس، پوشاکو   09155611161

به یک نیروی فعال آقا 
برای کار در سوپرمارکت نیازمندیم.

09152333005

به یک فروشنده خانم آشنا به امور حسابداری 
برای کار در فروشگاه آجیل و خشکبار نیازمندیم.  
09158600800- فروشگاه: 05632225671

به یک آشپز و کمک آشپز آقا 
برای سفره خانه نیازمندیم.

09157565659-60 

بازاریاب با تجربه و ماهر در زمینه فروش 

سنگ نیازمندیم.   031-33802327

به دو نفر خانم برای کار 
در سالن زیبایی نیازمندیم.

32422099 -09157928292 

فروش سالن زیبایی ایرانیان 
نبش معلم 5- قیمت توافقی 

09039676856
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سالمت نیوز: کارشناسان تغذیه همیشه توصیه می کنند به جای شکر از عسل استفاده کنید. عسل حاوی کامفرول و کوئرستین است؛ موادی که از افسردگی 
جلوگیری می کنند.مارچوبه سرشار از فوالت و تریپتوفان است؛ موادی که سطح شان در بدن انسان های افسرده به شدت پایین است. همین دلیل کافی است 
تا مارچوبه در فهرست اصلی خوراکی های شاد باشد. کلسیم موجود در ماست، انتقال دهنده های عصبی شادی آور را آزاد می کند و باعث می شود ما شاد شویم. 

با مصرف این خوراکی ها شاد شوید!  اخبار ورزشی

دانشگاه بیرجند بر سکوی قهرمانی 
مسابقات والیبال »جام فجر« ایستاد

»جام  والیبال  مسابقات  دوره  هفتمین  پرونده  فارس: 
یادواره  ادارات خراسان جنوبی  بانوان کارمندان  فجر« 
زنده یاد محمد عرفی بسته شد. در این مسابقات 9 تیم 
از مراکز آموزشی دانشگاهی، ادارات و سازمان ها از 12 تا 
23 بهمن ماه در سالن ورزشی کارگران بیرجند با یکدیگر 
به رقابت پرداختند.تیم دانشگاه بیرجند متشکل از شعله 
آکار،  عالیه  قاسمی،  فهیمه  کاهنی،  اعظم  قالسی، 
سکینه راستگو، منصوره محمدی، فاطمه کارکن، زبیده 
محمدی و طاهره مجنونی با سرپرستی زهره حسن پور 
فرد بر سکوی نخست ایستاد.تیم والیبال اداره بهزیستی 
نایب قهرمان شد، سپیده کاشانی در جایگاه سوم قرار 

گرفت و جام اخالق به تیم دادگستری اهدا شد.

»طالی سرخ« قهرمان مسابقات 
فوتسال جام فجر زیرکوه شد

هیئت  و  جوانان  و  ورزش  اداره  همکاری  با  فارس: 
فوتبال شهرستان، مسابقات فوتسال جام فجر زیرکوه 
شد.  برگزار  رضایی  مهدی  شهید  استواردوم  یادواره 
با  مسابقات فوتسال جام فجر بخش مرکزی زیرکوه 
شرکت 18 تیم و در 4 گروه در سالن هالل احمر شهر 
حاجی آباد برگزار شد. در بازی رده بندی این مسابقات 
سوم  مقام  به  اسفدن  بر  غلبه  با  آفتاب  کامپیوتر  تیم 
دست یافت و دیدار نهایی این مسابقات نیز که بین 
پس  شد  برگزار  سرخ  طالی  و  احمر  هالل  تیم  دو 
با پیروزی 4  از تساوی یک بر یک در وقت معمول 
پایان  پنالتی به  بر 2 باشگاه طالی سرخ در ضربات 
رسید و این تیم توانست مقام قهرمانی این مسابقات را 
کسب کند.ترحمی خاطرنشان کرد: مسابقات فوتسال 
بمرود در سه  یادواره شهید مهدی رضایی  جام فجر 
بخش مرکزی، زهان و شاسکوه برگزار شد که در این 
مسابقات 40 تیم با حضور 400 ورزشکار و با قضاوت 
داوران برتر شهرستان با هم به رقابت پرداختند.وی با 
بیان اینکه مسابقات فوتسال بخش زهان هنوز به پایان 
نرسیده است از قهرمانی تیم شهدای آبیز در مسابقات 
بخش شاسکوه خبر داد و افزود: در این مسابقات که 
آبیز برگزار شد  در محل سالن ورزشی امام علی )ع( 
تیم های شهدای آبیز،  دهیاری اسفاد و دهیاری استند 

مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

 تکذیب مذاکره افشارزاده و مجیدی
باشگاه خبرنگاران: درحالی که برخی رسانه ها مدعی 
شده اند فرهاد مجیدی مذاکراتی را با بهرام افشارزاده 
خبر  این  اما  است  داشته  استقالل  باشگاه  مدیرعامل 
تکذیب شد.افشارزاده گفت: مذاکره ای طی روزهای 
گذشته با فرهاد مجیدی نداشته ام، از طرفی نیز باید 
بگویم اصال مجیدی در ایران نیست که چنین مسائلی 

را برخی رسانه ها مطرح می کنند. 

مواد غذایی ضروری برای 
افراد باالی 45 سال

 
ناگریز  سن  با  مرتبط  های  بیماری  شهرخبر: 
به  سالم  زندگی  سبک  داشتن  با  اما  هستند 

از مواد مغذی،  همراه یک رژیم غذایی سرشار 
پیشگیری  بیماری ها  این  به  ابتال  از  تواند  می 
کلسترول  کند.  کندتر  را  آنها  روند  یا  و  کرده 
که  است  سن  با  مرتبط  عوارض  از  یکی  باال 
 45 افراد  برای  غذایی  خاص  دستورالعملهای 

آن  به  ابتال  از  جلوگیری  و جهت  باال  به  سال 
پیشنهاد شده است: چای سبز: منجر به کاهش 
وزن می شود و یک آنتی اکسیدان قوی حاوی 
کلسترول  سطح  کاهش  برای  است  فنول  پلی 
بد خون و افزایش سطح کلسترول خوب. بلغور 

جو: فیبر محلول در جو منجر به کاهش سطح 
کلسترول بد خون می شود. مصرف روزانه یک 
بلغور جو به همراه گردو و یک فنجان  فنجان 
زغال اخته راه حل خوبی برای تضمین سالمت 
افزایش  برای  مناسب  مغذی  مواد  است.  قلب 

زیتون:  روغن  مغز:  سالمت  و  حافظه  سطح 
با  مبارزه  به  منجر  که  است  فنول  پلی  از  غنی 
شود ضمن  می  قلب  سالمت  حفظ  و  سرطان 
این که روند پیر شدن مغز را نیز به تاخیر می 
است  کلروژنیک  اسید  حاوی  بادمجان:  اندازد. 
شود  می  آزاد  های  رادیکال  مهار  به  منجر  که 
و یک آنتی اکسیدان قوی به نام »آنتوسیانین« 
دارد که منجر به تقویت حافظه کوتاه مدت می 
شود. مواد غذایی موثر برای کنترل دیابت:  لوبیا: 
کسانی که هر روز به مدت 3 ماه یک فنجان 
پایین  خون  قند  سطح  کنند،  می  مصرف  لوبیا 
منابع  از دیگر  دارند که  به کسانی  تری نسبت 
فیبر استفاده می کنند. مصرف باالی لوبیا خطر 
ابتال به دیابت را 38 درصد کاهش می دهد. تخم 
مرغ: این ماده غذایی برای جلوگیری از نوسانات 
بزرگ در سطح گلوکز و انسولین موثر است. مواد 
غذایی مفید برای جلوگیری از التهاب: زردچوبه: 
یک »ایبوپروفن« طبیعی است و »کورکومین« 
موجود در آن منجر به مهار آنزیم های التهابی و 
کاهش درد مفاصل و تورم ناشی از آن می شود. 
هویج: حاوی ویتامین »آ« و بتاکاروتن است که 
مبارز التهاب قوی به شمار می رود. این سبزی 
همچنین حاوی بتا کریپتوگزانتین است که منجر 
مانند  التهاب  به  مربوط  شرایط  کردن  دفع  به 
کنترل  در  موثر  غذایی  مواد  شود.  می  آرتریت 

فشار خون: چغندر: سرشار از نیترات است؛ یک 
فشار  کاهش  باعث  که  طبیعی  شیمیایی  ماده 
خون و محافظت از قلب می شود. شکالت تیره: 
سرشار از فالونوئیدها است که منجر به کاهش 

سطح فشار خون می شود.  

بهبود وضعیت پوست 
با این مواد غذایی 

همشهری آنالین: توصیه می کنیم در این روزهای 
مانده به عید هر روز کرفس میل کنید تا وضعیت 

پوستتان بهتر شود. این سبزی باعث بهبود جریان 
کمک  باال  فشارخون  کاهش  به  و  شده  خون 
می کند. روغن نارگیل منبع چربی های اشباع شده 
اسیدلوریک  حاوی  همچنین  روغن  این  است. 
ضدویروسی  و  ضدباکتریایی  خاصیت  که  است 

قوی دارد و به این ترتیب با ویروس ها، عفونت ها، 
التهاب و آکنه مقابله می کند. فلفل دلمه ای قرمز 
یا  و  است. مصرف خام  پر خاصیت  و  خوشمزه 
هدیه  پوست  به  را  زیبایی  و  آن سالمت  پخته  
می دهد. این سبزی همچنین حاوی میزان قابل 

توجهی فیبرهای غذایی و ویتامین است. میزان 
باالی کاروتنوئیدهای موجود در آن به پیشگیری 
از بروز چین و چروک و بهبود جریان خون در 

پوست کمک می کند. 

برای افزایش شیر مادر
 این گیاهان را بخورید ! 

برگ  مانند  دارویی  گیاهان  مصرف  شهرخبر: 
گشنیز، تخم رازیانه، اسفناج و حریره بادام و جو 
در افزایش و مغذی کردن شیر مادر موثر است 
گندم، برنج، ذرت، گوشت بره، ماهی تازه، ماش، 
کاهو، اسفناج، بادام و فندق از غذاهای مناسب 
مادر شیرده در دوران شیردهی است. دانه »خار 
سرزمین های  سنتی  طب  در  دیرباز  از  مریم« 
استفاده  مادران  افزایش شیر  به منظور  مختلف 
قاشق  یک  که  ترتیب  بدین  است،  می شده 
چایخوری از دانه ها را در یک لیوان آب به مدت 
10 دقیقه جوشانده و آب حاصل از آن مصرف 
می شود. دانه های کنجد نیز براساس منابع سنتی 
یکی از گیاهان موثر در افزایش ترشح شیر است 
و عالوه بر این، دانه های کنجد به افزایش ارزش 
غذایی شیر مادر نیز کمک می کند.تخم رازیانه 
به  طبیعی  داروهای  معروف ترین  از  دیگر  یکی 

منظور افزایش شیرمادران است.

بهبود وضعیت پوست با این مواد غذایی

سارقان هنگام سرقت کابل های برق دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از دستگیري سارقان کابل های برق در این شهرستان خبر 
داد. سرهنگ واعظی گفت: مأموران انتظامی شهرستان فردوس هنگام گشت زنی در سطح شهر 
به یک دستگاه وانت پیکان که در قسمت تاریکی از خیابان پارک کرده بود مشکوک شدند. وی 
افزود: مأموران با نزدیک شدن به خودرو متوجه شدند که دو سارق هنگام باز کردن کابل های برق 
قصد فرار داشتند که بالفاصله آنان را دستگیر کردند. سرهنگ واعظی تصریح کرد: در این رابطه 
 یک دستگاه خودرو توقیف و با بررسي سوابق متهمان مشخص شد که آنان از سارقان حرفه اي 
سیم و کابل برق بودند که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی 
شدند. وی با اشاره به اینکه تحقیقات در خصوص سایر سرقت های متهمان و بررسی سوابق 
آنان در حال پیگیری است، افزود: تلفن 110 در طول شبانه روز همراه مردم بوده و پل ارتباطي 
شهروندان با نیروي انتظامي مي باشد و براي ایجاد امنیتي پایدار در جامعه با پلیس همکاري کرده 
و هرگونه موارد مشکوک و ضروري را به این مرکز اعالم کنند تا پلیس در کمترین زمان ممکن 

ضمن حضور به موقع در محل حادثه بتواند اقدام قانوني متناسب با  آن موضوع را انجام دهد.

کالهبرداری میلیاردی در نقش تاجر 

تابناک: کالهبردار حرفه ای که تاجران پنج استان کشور را سرکیسه کرده 
بود در جریان اقدامات پلیس قائمشهر بازداشت شد. این مرد با شگرد خاصی 
نقشه  آنها  اعتماد  جلب  از  پس  و  شده  معامله  وارد  هایش  طعمه  با  ابتدا 
فریبکارانه خود را عملی می کرد. اقدامات پلیس برای کشف راز اقدامات این 
مرد جوان با اعالم شکایتی از سوی فروشنده عمده گردو در شهر قائمشهر 
در دستور کار قرار گرفت. این مرد در مراجعه به پلیس ادعا کرده بود که 
در جریان معامله مقدار زیادی گردو از خریدار چند چک دریافت کرده بود 
اما وقتی در موعد مقرر به بانک مراجعه کرد متوجه خالی بودن حساب و 
تقلبی بودن چک ها شد. وقتی اطالعات و مشخصات این مرد برای پلیس 
سراسر کشور مخابره شد اطالعات جدیدی از اقدامات خالفکارانه وی در 4 
استان دیگر نیز به دست آمد.در جریان اقدامات پلیسی مرد شیاد در قائمشهر 

دستگیر شد و به کالهبرداری میلیاردی در 5 استان کشور اعتراف کرد.

کشف 30 کیلو تریاک در فردوس 

 30 کشف  از  فردوس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
کیلو  و 680 گرم تریاک در این شهرستان خبر داد.  
بازرسی  و  ایست  مأموران  گفت:  واعظی  سرهنگ 
گلشن فردوس هنگام کنترل محورهاي عبوري به 
یک دستگاه خودروي پراید 131 مشکوک شدند و 
افزود:  وي  کردند.  هدایت  بازرسي  الین  به  را  آن 
مأموران در بازرسي از خودرو 30 کیلو و 680  گرم 
تریاک که به طرز ماهرانه ای در خودرو جاساز شده 
بود کشف کردند. سرهنگ واعظی تصریح کرد: در 
متهم  دو  و  توقیف  رابطه یک دستگاه خودرو  این 
روانه  قانونی  مراحل  سیر  پرونده جهت  تشکیل  با 

دادسرا شدند.

کامیون بنز با18میلیون ریال خالفی توقیف شد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از توقیف یک دستگاه کامیون 
در  گفت:  رضایی  سرهنگ  داد.  خبر  خالفي  ریال  18میلیون  با  بنز 
راستاي برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز مأموران پلیس راهور 
دستگاه  یک  عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام  نهبندان  شهرستان 
کامیون بنز را به علت عدم رعایت قوانین و مقررات رانندگی متوقف 
کردند. وي افزود: پس از توقف این خودرو و استعالم به دست آمده، 
مشخص شد که این خودرو دارای 18میلیون ریال خالفي معوقه است. 
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه برابر قانون، پلیس از ادامه حرکت 
خودروهاي باالي یک میلیون تومان خالفي جلوگیري خواهد کرد 
توصیه مي شود رانندگان استعالم الزم را از سامانه 1101202020 
در خصوص گواهینامه و خالفي خودرو اخذ کنند تا در هنگام تردد در 

معابر و جاده ها مشکلي برایشان به وجود نیاید . 

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

آدرس : نبش غفاری 4    
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بنگاه قالب بتن        
 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی       

32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

نصــب و تعمیــر
 لباسشویی در منزل

  32315776 - 09151643778  

شهر یاری

مفقودی
 کارت دانشجویی اینجانب فاطمه کرابیه 

به شماره دانشجویی 9217052028 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است



دوشنبه * 26 بهمن 1394 * شماره  3443 
مأموریت فضای رسانه ای دشمن القای 7

ترس و ناامیدی در قلب ملت ایران است

انتخابات  اینکه  بیان  با  کشور  کل  دادستان  تسنیم- 
نظام  آینده  در  زیادی  نقش  رهبری  مجلس خبرگان 
انقالب  پیام های  نرسیدن  برای  دشمن  گفت:  دارد، 
آنها  کار  و مهمترین  به گوش جهانیان تالش کرده 
القای ترس، ناامیدی و شبهه افکنی بر قلب ملت ایران 
مکتب  بانوان  جمع  در  رئیسی  حجت االسالم  است. 
بیش  اظهار کرد: در حال حاضر  بیرجند  نرجس)س( 
از 7 هزار کانال ماهواره ای در فضای خاورمیانه قابل 
دریافت است و بیش از 50 کانال فارسی زبان به دنبال 
القای شبه افکنی و ناامیدی در دل ملت ایران است. 
القا  را  باطل  و  نادرست  پیام های  دشمن  افزود:  وی 
می کند و برای رساندن پیام حق موانع زیادی را ایجاد 
کرده است اما غافل از اینکه پیام انقالب اسالمی ما 

امروزه از مرزها عبور کرده و در دل ها نشسته است.

برخورد با فعالیت های تبلیغاتی زودهنگام 

تسنیم- فرماندار شهرستان بیرجند گفت: فعالیت های 
تبلیغاتی زود هنگام توسط کمیته پیشگیری از جرایم 
برخورد  آنها  با  و  رصد  دقت  به  انتخاباتی  تخلفات  و 
می شود. ناصری در جلسه توجیهی نامزدهای انتخابات 
انتخابیه  اسالمی حوزه  دوره مجلس شورای  دهمین 
فرمانداران  حضور  با  که  خوسف  و  درمیان  بیرجند، 
شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف و نامزدهای 
نمایندگانشان  و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخاباتی 
برگزار شد، تصریح کرد: در تاریخ 27 بهمن ماه اسامی 
نمایندگی مجلس شورای  نامزدهای  نهایی  و  قطعی 
اعالم  کشور  وزارت  به  نگهبان  شورای  از  اسالمی 
می شود و در روز 28 بهمن ماه نیز این اسامی از طریق 
و  شد  خواهد  اعالم  فرمانداری ها  به  کشور  وزارت 
فرمانداری ها در 28 بهمن ماه آگهی اسامی نامزدهای 
دهمین دوره مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه 
بیرجند، درمیان و خوسف را منتشر خواهد کرد. به گفته 
وی نامزدهای انتخاباتی و طرفدارانشان از تاریخ 29 
بهمن ماه تا 24 ساعت قبل از آغاز اخذ رأی، به مدت 
7 روز فرصت تبلیغات دارند. در این جلسه بر رعایت 
اظهار  از  پرهیز  انتخاباتی،  مقررات  و  قوانین  دقیق 
اجرایی،  مسئوالن  و  دولت  علیه  تخریبی  نظرهای 
زمینه سازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات، 
پرهیز از دادن وعده های غیرعملی و غیرقانونی، خرد 
به  احترام  قانونی،  نهادهای  حرمت  رعایت  و  ورزی 
از  جلوگیری  نقد،  در  انصاف  دیگر،  داوطلبین  حقوق 
تبلیغات، استفاده  قانونی  قانون گریزی، رعایت زمان 
از شعارهای ارزشی، اسالمی و عملیاتی و جلوگیری از 

اسراف در تبلیغات توسط فرمانداران تأکید شد.

 فرمانده انتظامی استان با پرستاران 
و کارکنان کلینیگ امام سجاد) ع( دیدار کرد

گروه خبر- صبح روز گذشته سرهنگ مجید شجاع  
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی به مناسبت والدت 
حضرت زینب)س( و روز پرستار با پرستاران و کادر 
درمانی کلینیک امام سجاد )ع( دیدار کرد و با اهدای 

گل روز پرستار را به آنان تبریک گفت.

برگزاری دوره آموزشی برنامه نویسی
 تلفن همراه در خراسان جنوبی 

ایسنا- مدیر دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج 
در خراسان جنوبی گفت: دوره آموزشی برنامه نویسی 
تلفن همراه در خراسان جنوبی برگزار می شود. سعید 
کسرائی نیا اظهار کرد: این دوره آموزشی با همکاری 
برنامه نویسان برتر و برجسته کشور از سوی سازمان 
شد.وی  خواهد  برپا  مختلف  استان های  در  سراج 
تصریح کرد: شرکت کنندگان در این دوره آموزش های 
تبلت  و  بازی موبایل  یا  برنامه  برای طراحی  را  الزم 
آندرویدی فرا خواهند گرفت.وی افزود: مهلت ثبت  نام 
در این دوره آموزشی که ویژه خواهران و برادران بوده 
تا 28 بهمن ماه جاری بوده و عالقه مندان به شرکت 
در این دوره می توانند با شماره های  32220032 - 

09156659916 تماس حاصل کنند.

کتاب امثال و حکم خراسان جنوبی رونمایی شد

مالیی- به مناسب میالد فرخنده حضرت زینب )س( 
و دهه فجر جشنی با حضور محبی مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان و حبیبی معاون حوزه هنری 
این  در  شد.  برگذار  بیرجند  بهمن  سینما  در  کشور 
مراسم از دو خانواده شهید بیرجندی تجلیل و کتابی 
تألیف  با  جنوبی«  خراسان  حکم  و  »امثال  عنوان  با 
حوزه  معاون  شد.  رونمایی  ناصح  و  زنگویی  حسین 
هنری کشور در گفتگو با آوا گفت: کتاب امثال و حکم 
خراسان جنوبی در دو جلد هزار و 600 صفحه ای و در 
قطع وزیری تألیف شده است. حبیبی افزود: این کتاب 
بر مبنای حروف البفا تهیه و تألیف شده است. حسین 
زنگویی مؤلف کتاب امثال و حکم خراسان جنوبی هم 
هویت  احیای  کتاب  این  تألیف  از  هدف  کرد:  اظهار 
فرهنگی استان است. وی خاطرنشان کرد: تألیف این 
کتاب 30سال به طول انجامیده که تمام مثال ها و 

حکایت های استان را بیان می کند.

ذاکران و مداحان استان تجلیل شدند

مهر- مسئول کانون مداحان بیرجند از تجلیل ذاکران 
و مداحان انقالبی در خراسان جنوبی خبر داد. سروری، 
با بیان اینکه مداحان نقش مهمی در پیروزی انقالب 
اسالمی ایفا کرده اند، اظهار کرد: سه نفر از ذاکران و 
مداحان بر تر انقالب در خراسان جنوبی تجلیل شدند. 
وی بیان کرد: مداحی باید در راستای حفظ انقالب و 
پشتیبانی والیت فقیه باشد بنابراین تجلیل از این ذاکران 
با هدف تبیین و فرهنگ سازی این امر مهم انجام شده 
انقالب  در  مداحان  این  اینکه  بیان  با  سروری  است. 
و حفظ دستاورد های آن نقش مهمی را ایفا کرده اند، 
راهپیمایی های  و  تظاهرات  در  مستمر  حضور  افزود: 
در  شرکت  برای  مردم  ترغیب  و  تشویق  انقالب، 
تظاهرات و سخنرانی پیرامون جنایات دشمنان از جمله 

برنامه های این ذاکران در زمان انقالب است.

بررسی »ویژگی های انقالب اسالمی در 
آیینه نگاه مقام معظم رهبری« در اسالمیه

 گروه خبر- به مناسبت دهه فجر، کتاب »ویژگی های
نگاه مقام معظم رهبری«  آیینه  در  انقالب اسالمی 
اسالمیه  مفید  شیخ  عالمه  عمومی  کتابخانه  در 
پیرامون  کتاب،  این  بررسی شد.  فردوس  شهرستان 
امتیازات  ها،  ویژگی  درباره  رهبری  های  دیدگاه 
و  بیانات  قالب  در  اسالمی  انقالب  مشخصات   و 

پیام های ایشان تدوین شده است.

درمان رایگان بیماران مناطق محروم قاینات 

ایرنا- رئیس جمعیت هالل احمر قاینات از اعزام کاروان 
سالمت به مناطق محروم شهرستان خبر داد و گفت: در 
اجرای این طرح 40 نفر که نیاز به خدمات بهداشتی و 

درمانی داشتند، به طور رایگان درمان شدند.

شهردار شوسف منصوب شد

جنوبي،  خراسان  استاندار  سوي  از  حکمي  طي 
از  شهر شوسف  شهردار  عنوان  به  عماني  غالمرضا 

توابع شهرستان نهبندان منصوب شد.

کتابداران استان دوره آموزشی 
اطفای حریق را گذراندند

گروه خبر- دوره آموزشی اطفای حریق به همت واحد 
آموزش و پژوهش اداره کل کتابخانه های عمومی و 
 سازمان آتش نشانی برای کارکنان اداره کل کتابخانه های

عمومی استان در سال جاری برگزار شد. این دوره در 
راستای توانمندسازی کتابداران، برای مقابله با خطرات 

احتمالی از جمله آتش سوزی برگزار شد.

لزوم توجه بیشتر به حقوق پرستاران

در  گفت:  سربیشه  بهداشت  شبکه  معاون  ابراهیمی- 
حوزه بهداشت و درمان با یک سری مشکالت روبرو 
هستیم و با وجودی که اقداماتی نیز صورت گرفته اما 
رضایت کاملی در بحث حقوق پرستاران وجود ندارد. 
عباس پور در مراسم روز پرستار افزود: حوزه پرستاری 
باتوجه به شرایط سخت کاری، نیاز به توجه و حمایت 
بسیاری دارد. فرماندار سربیشه نیز با اشاره به اهمیت 
طرح تعرفه گذاری گفت: امیدواریم با تعرفه گذاری برای 

حقوق پرستاران این افراد به حق خودشان برسند. 

حضور حداکثری برای انتخاب اصلح 
 تکلیفی الهی و اجتماعی است

سپاه  سیاسی  امور  مسئول  مزگی نژاد،  فارس- 
انتخاب  و  اطالعات  امنیت  »کارگاه  در  انصارالرضا)ع( 
با  استان  دانشگاه های  اساتید  بسیج  سازمان  اصلح« 
بیان اینکه آرای انتخابات نشان از اقتدار نظام است بر 
ضرورت شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی و 
خبرگان رهبری تأکید کرد و گفت: حضور حداکثری و 

انتخاب اصلح یک تکلیف الهی و اجتماعی است. 

ابراهیمی- دادستان کل کشور گفت: در این نظام احزاب وگروه های سیاسی می آیند و می روند اما گفتمانی که  در نظام قرار دارد و باقی می ماند، گفتمان 
والیت است. نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان در جمع مردم سربیشه افزود: دشمنان شاید بتوانند نوع حکومت را تغییر بدهند اما بیداری اسالمی 
را نخواهند توانست. آیت ا... رئیسی تصریح کرد: مهمترین مؤلفه قدرت در نظام ما همین مردم متدین ماست و این مؤلفه، قدرت خودش را در 22بهمن به 

همگان نشان داد و همانطور که مردم در راهپیمایی 22بهمن ماه آمدند در 7 اسفند ماه هم باحضوری پرمعناتر و حماسه ساز حضور پیدا خواهند کرد.

مهمترین مؤلفه قدرت در نظام، مردم متدین ماست

کاشت ۱۰ هزار اصله نهال در بیرجند برای نوروز 95 

شهردار بیرجند از نهال کاری 10 هزار اصله در شهر بیرجند برای نوروز 
95 خبر داد و گفت: زیباسازی ورودی شمالی شهر 
به  است.  کار  دستور  در  ایام  این  برای  نیز  بیرجند 
گزارش تسنیم، مدیح در جلسه کمیته هماهنگی امور 
شهرداری های ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان 
از  نوروز  ایام  در  گردشگر  جذب  تداوم  بر  بیرجند 

طریق ارائه خدمات رایگان توسط سازمان اتوبوسرانی تأکید کرد. وی اظهار 
کرد: در اختیار گذاشتن اتوبوس گردشگری از ناحیه شهرداری و آمادگی 
به  بیشتر  و  بهتر  برای خدمت رسانی هر چه  تابعه  مناطق و سازمان های 
مسافران نیز در دستور کار است. وی تصریح کرد: همچنین نصب بنرهای 
و  پاکسازی  نوروزی،  سین  هفت  پیش بینی  نو،  سال  تبریک  و  خیرمقدم 

تنظیف ویژه معابر و میادین شهری از دیگر اقدامات نوروز 95 خواهد بود.

ارسال۳۰۰ اثر به جشنواره مطبوعات خراسان جنوبی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: با پایان مهلت ارسال آثار به سومین 
جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان 300 اثر 
به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که بیشترین تعداد 
آثار مربوط به شهرستان بیرجند است. به گزارش ایسنا، 
محبی اظهار کرد: این جشنواره در دو بخش حرفه ای و 
بخش موضوعی تولیدات تحلیلی مندرج در مطبوعات 

محلی بوده است. وی با بیان اینکه بیشترین تعداد آثار ارسال شده مربوط به 
بخش گزارش این جشنواره است، افزود: ایجاد فضای رقابتی در میان فعاالن 
رسانه ای، کمک به افزایش کیفی آثار منتشر شده در رسانه های محلی، افزایش 
رقابت مؤثر و سازنده در تعالی و توسعه محتوایی مطبوعات استان از جمله 
اهداف برگزاری این جشنواره است. وی یادآور شد: احتمال دارد زمان برگزاری 

اختتامیه جشنواره که قرار بود در 18 اسفند برگزار شود، تغییر یابد.

دو تغییر درحوزه انتخاباتی کاندیداهای مجلس در استان 

 دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی از تغییر حوزه انتخاباتی دو کاندیدای 
مجلس در استان خبر داد. به گزارش مهر، جزندری 
اظهارکرد: یکی از کاندیداهای حوزه انتخابیه بیرجند، 
حوزه  به  را  خود  انتخابیه  حوزه  درمیان،  و  خوسف 
انتخابیه تهران، ری و شمیرانات تغییر داد. سرپرست 
دفتر امور سیاسی و انتخابات خراسان جنوبی عنوان 

کرد: با انجام این تغییر تعداد کاندیداهای حوزه انتخابیه بیرجند، خوسف و 
درمیان به 11 نفر رسید. وی ادامه داد: همچنین یک کاندیدا از حوزه انتخابیه 
شهرستان اشکذر یزد تغییر حوزه به حوزه انتخابیه فردوس، طبس، بشرویه 
و سرایان در خراسان جنوبی داشته است.جزندری عنوان کرد: با انجام این 
تغییر تعداد کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در 

حوزه انتخابیه فردوس به 16 نفر افزایش یافته است.

افتتاح مرکز سنجش الکترونیکی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

با  مشترک  مرز  کیلومتر   460 وجود  با  جنوبی  خراسان  پایدار  امنیت  استاندار، 
افغانستان را زیرساختی مهم برای سرمایه گذاری خارجی و جذب توریسم دانست. 
به گزارش ایرنا، خدمتگزار روز گذشته در دیدار معاون پژوهش های بین المللی 
وزارت خارجه و مدیر اجرایی مؤسسه فرهنگی اکو در بیرجند افزود: آماده پذیرایی 

از هیئت های خارجی برای سرمایه گذاری در توریسم هستیم.
نیز گفت: کنفرانس  المللی وزارت خارجه  بین  معاون پژوهشی مرکز آموزش 
ابریشم سال آینده در مشهد برگزار می شود. مرتضی دامن  منطقه ای جاده 
تبریز و مشهد و مقامات  بیرجند،  با دانشگاه  افزود: مذاکراتی  نیز  پاک جامی 

فرهنگی افغانستان انجام شده تا محور فرهنگی تمدنی هرات، بیرجند و تبریز را 
که از محورهای اصلی جاده ابریشم و محور تاریخی تمدنی است، فعال کنیم.

وی عنوان کرد: در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه مجموعه ای 
بیرجند وجود دارد و مقرر  تاریخ دیپلماسی  از اسناد معروف و  ارزشمند  بسیار 
شد با کمک اساتید دانشگاه بیرجند این اسناد شناسایی و استخراج و در قالب 
مجموعه ای منتشر شود. همچنین تالش می شود نمایشگاهی از این اسناد 
برای نشان دادن نقش مردم این استان در دیپلماسی کشور در آینده دایر شود. 
ابن حسام خوسفی گفت: تالش می کنیم  آرامگاه  از  بازدید  به  اشاره  با  وی 

دیوان خاوران نامه این شاعر و عارف قرن هشتم  را ثبت ملی و جهانی کنیم.
حاج کریم جباری مدیر اجرایی مؤسسه فرهنگی اکو هم در این نشست گفت: 
این مؤسسه آمادگی دارد برنامه هایی را در بیرجند یا تهران در زمینه بزرگداشت 
مفاخر و مشاهیر این منطقه، هنرهای دستی و بومی و نیز میراث معنوی بیرجند 
که از تنوع چشمگیری در کشور و سطح بین المللی برخوردار است، برگزار کند.

امنیت پایدار، زیرساختی مهم برای سرمایه گذاری خارجی

کاظمی فرد- افتتاح مرکز سنجش الکترونیکی اداره کل 
افتتاحکارگاه  جنوبی،  خراسان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
های آموزش فنی و حرفه ای در عشق آباد و افتتاح مرکز 
آموزش فنی و حرفه ای دیهوک از جمله پروژه های اداره 
فجر  مبارک  دهه  در  که  بود  استان  ای  حرفه  فنی  کل 

امسال بهره برداری شد.
مرکز سنجش الکترونیکی استان با حضور مدیر کل دفتر 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فرماندار بیرجند مورد 
 بهره برداری قرار گرفت. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای
 استان در این مراسم گفت: سازمان آموزش فني و حرفه اي

سیاست  و  الکترونیکي  دولت  تحقق  راستاي  در  کشور 
هاي  سند راهبردي مهارت و فناوري به منظور تسریع و 
تسهیل ارایه خدمات به ذي نفعان، تمهیدات الزم را جهت 

برگزاري آزمون هاي الکترونیکي  فراهم نموده است.
خوش آیند اظهار کرد: سامانه یا سیستم مدیریت آزمون 
الکترونیکي قابلیت برگزاري آزمون هاي تستي را با انواع 
سؤاالت که به طور تصادفي از پایگاه داده واحدي دریافت 
مي نماید، دارد. وی افزود: این سامانه با دو سامانه پورتال 
جامع سازمان و بانک ملي سؤال در ارتباط و تبادل داده 
و  آزمون  متقاضیان  اطالعات  که  نحوي  به  باشد،  مي 
هاي  سامانه  از  ترتیب  به  را  شده  بندي  بودجه  سؤاالت 
پورتال جامع سازمان و بانک ملي سؤال دریافت مي نماید.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان افزود: با راه اندازی 
این سامانه که یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای آن 
با کیفیت،  این پس سنجش مهارت  از  هزینه شده است 
امنیت، سرعت، دقت، عدم امکان تقلب به جهت نظارت 
هاي  دوربین  شبکه  طریق  از  دهندگان  آزمون  بر  دقیق 
و  دنیا  روز  فناوري  با  همگامي  سؤاالت،  تنوع  مداربسته، 

در  تسریع  که  پذیرفت  خواهد  صورت  ها  هزینه  کاهش 
و  آموختگان  مهارت  الکترونیکي  هاي  گواهینامه  صدور 
نهایتًا افزایش رضایتمندی آنان را به همراه خواهد داشت.

وي با اشاره به آمار باالي آزمون دهندگان، ذخیره آنالین 
پاسخ ها و تسریع در اعالم نتایج این آزمون ها را از دیگر 
موارد قابل توجه این شیوه جدید برگزاري آزمون  دانست و 
اظهار کرد: در این شیوه به میزان قابل توجهی در استفاده 
از نیروی انسانی و کاغذ صرفه جویی می گردد و موجبات 

افزایش بهره وری فراهم می شود.

افتتاح مرکز آموزش فنی و حرفه ای دیهوک

مرکز آموزش فنی و حرفه ای دیهوک نیز دومین پروژه 
عمرانی  معاون  حضور  با  که  بود  استان  ای  حرفه  فنی 
استاندار،  امام جمعه طبس، معاون استاندار و فرماندار ویژه 
محلی  مسئوالن  از  جمعی  و  دیهوک  جمعه  امام  طبس، 

شهر دیهوک برگزار شد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان در این مراسم 
گفت: آموزش های فنی و حرفه ای دارای اهمیت خاصی 
و  فنی  آموزش  جایگاه  ارتقای  و  است  آموزشی  نظام  در 

حرفه ای به نفع مردم و دوای بسیاری از دردها است. 
در  موفق  کشورهای  تجربیات  به  اشاره  با  آیند  خوش 
توانسته اند  کشورهایی  گفت:  مهارتی  آموزش های  زمینه 
چرخه تولید و اشتغال را خوب جلو ببرند که سیستم فنی و 

حرفه ای خوبی دارند.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای با اشاره به بحث اقتصاد 
مقاومتی و اهمیت آن در شرایط کنونی بیان کرد: در این 
مهمی  جایگاه  می تواند  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مبحث 
داشته باشد و یک پایه مهم اقتصاد مقاومتی آموزش فنی 

و حرفه ای است. وی در ادامه  با بیان اهمیت آموزش های 
فنی و حرفه ای گفت: در گستره وسیعی از انواع آموزش ها، 
آموزش های فنی و حرفه ای و یا آموزش های مهارتی به 
دلیل ابعاد کاربردی و عملی بودنشان در ایجاد، تقویت و 

رشد قابلیت های انسانی سهم قابل توجهی را دارند.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به وجود 
21 مرکز دولتی و 155 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در 
دسترسی  و  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  زیر ساخت  استان، 
هم استانی ها به این نوع آموزش ها را مناسب توصیف 
ارائه 370 حرفه آموزشی در سه خوشه صنعت  از  کرد و 
و  فنی  آموزش  مراکز  در  خدمات  و  کشاورزی  معدن،   و 

حرفه ای استان خبر داد. 
با  نشان کرد:  فنی و حرفه ای  خاطر  آموزش  مدیر کل 
در  کار  نیروی  بیکاری  عامل  مهمترین  اینکه  به  توجه 
نبود  شغلی،  های  فرصت  کمبود  جنوبی  خراسان  استان 
صنایع بزرگ و نبود سرمایه کافی می باشد، بهبود فضای 
اعطای  و  اقتصادی  های  سیاست  ثبات  کار،  و  کسب 
بخش  در  مدت  بلند  و  بهره  کم  اشتغالزایی  تسهیالت 
صنعت و بخش اشتغال خانگی می تواند بهترین استراتژی 

در بهبود وضعیت اشتغال باشد.
خوش آیند یکی از سیاست های فعال اشتغال بازار کار را 
ارائه خدمات مشاوره آموزشی- شغلی دانست که می تواند 
برای  فراوانی  اثرات  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مراکز  در 
کارجویان و ارتقای بهره وری شاغلین به همراه داشته باشد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به پروژه 
این پروژه  مرکز آموزش فنی و حرفه ای دیهوک گفت: 
در سال 90 آغاز و با اعتباری بالغ بر 11200 میلیون ریال 
مورد بهره برداری قرار گرفت. وی با اشاره به حرفه آموزی 

فعال این مرکز گفت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای دو 
منظوره دیهوک در رشته های فناوری اطالعات، طراحی 
و دوخت، صنایع دستی، قالی بافی، برق و مکانیک خودرو 
به خواهران و برادارن این منطقه ارائه خدمت می نماید. 
با اشاره به ظرفیت آموزشی این مرکز گفت:  خوش آیند 
سالیانه بیش از 200 نفر می توانند از خدمات این مرکز 
استفاده نمایند و با کارگاه های موجود قابلیت ارائه بیش از 

50 حرفه آموزشی وجود دارد.

افتتاح کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای در عشق آباد

مراسم افتتاح کارگاه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
عشق آباد نیز از دیگر پروژه های شاخص فنی حرفه ای 
استان بود که  با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
بیرجند  شهرستان  مسئوالن  از  جمعی  و  جنوبی  خراسان 
برگزار شد. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان در 
فنی  آموزش  امروزه سازمان  اضهار کرد:  افتتاحیه  مراسم 
آموزش های  متولی  یگانه  عنوان  به  کشور  حرفه ای  و 
که  می کند  اعالم  کشور،  در  رسمی  غیر  حرفه ای  و  فنی 
خدمات این سازمان به عنوان یکی از راهکارهای مهم در 
اقتصاد مقاومتی«،  اقتصادی و  تحقق شعارهای »حماسه 
می تواند در توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور 

نقش آفرینی نوینی داشته باشد. 
خوش آیند در ادامه ابالغ سیاست های کلی اشتغال از سوی 
های سیاست  ابالغ  العالی(،  رهبری)مدظله  معظم   مقام 
اجرایی اشتغال در دولت تدبیر و امید و طراحی و تدوین 
پر  و  موجب حساس  را  فناوری«  و  مهارت  جامع  »نظام 
اهمیت تر شدن رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور را در عرصه نقش آفرینی در حوزه های مهارتی و 

اشتغال و در تحقق شعار »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و 
مدیریت جهادی« دانست.

ریال  میلیون   1200 از  بیش  افزود:  ادامه  در  آیند  خوش 
جهت ایجاد این کارگاه ها هزینه شده است. 

در  حرفه   20 از  بیش  حاضر  حال  در  داد:  ادامه   وی 
دوزی،  کیف  دستی،  صنایع  دوخت،  طراحی  های  رشته 
اجرا  قابل  مرکز  این  در  جوشکاری  و  رایانه  بافی،   قالی 
در  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  مدیر  باشد.  می 
پایان از اهالی عشق آباد درخواست نمود با مراجعه به این 
مرکز و استفاده از خدمات آموزشی آن زمینه رشد و توسعه 

این منطقه را فراهم آورند.    

جشن انقالب ویژه خانواده آموزش فنی و حرفه ای 
خراسان جنوبی برگزار شد

یکی از برنامه  فرهنگی فنی حرفه ای به مناسبت 37 امین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی جشن بزرگ انقالب ویژه 
با  بود که  استان  خانواده بزرگ آموزش فنی و حرفه ای 

حضور خانواده ها فنی حرفه ای برگزار شد.
استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیر کل  این جشن  در 
فنی  آموزش  حوزه  در  گرفته  انجام  اقدامات  به  اشاره  با 
گرفته  انجام  ارزیابی  اساس  بر  گفت:  استان  ای  حرفه  و 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای رتبه برتر را در ارزیابی 
با همکاری  موضوع  این  و  کرد  93 کسب  سال  عملکرد 
همیاری  و  تالش  از  لذا  پذیرفته،  صورت  همکاران  تمام 

تک تک دوستان تشکر می کنم.
گفتنی است در این برنامه از فرزندان همکاران که به سن 
تکلیف رسیده بودند، دانش آموزان ممتاز و همسران جمعی 

از همکاران قدردانی و تجلیل شد. 

مدیرکل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسالمی، ضریب 
نفوذ مناسبت های مذهبی در خراسان جنوبی را باال دانست. 
به گزارش مهر، رضا معممی مقدم دیروز در همایش استانی 
فرهنگی  شئون  ساماندهی 
مذهبی  های  مناسبت   در 
اظهار کرد: این ستاد به دنبال 
برگزاری مراسم مذهبی همراه 
با محکمات اسالمی و شریعت 
نبوی است. وی با بیان اینکه 
این ستاد حق مناسبت سازی 
و مناسبت سوزی را ندارد، افزود: تعدادی از مبلغان و مداحان 
به دنبال زیاد کردن مراسمات مذهبی هستند ولی نباید به 

هیچ وجه برای عاشورا رقیب سازی کرد. 
مراسم  مهندسی  باز  وظیفه ستاد ساماندهی  گفته وی  به 
به  اشاره  با  وی  است.  دینی  محکمات  اساس  بر  مذهبی 
اینکه خراسان جنوبی از باالترین پشتیبانی و مثبت اندیشی 

مذهبی برخوردار است، بیان کرد: ضریب نفوذ مناسبت های 
مذهبی در خراسان جنوبی در باالترین حد است.

برپایی خیمه های پاسخگویی به شبهات در دانشگاه ها

معممی خواستار برپایی خیمه های پاسخگویی به شبهات 
در دانشگاه ها شد و افزود: هیئت های مذهبی باید بعد از 
مراسمات، ذوق جوانان و نوجوانان را به حوزه های علمیه 
زیاد کنند. وی با بیان اینکه ستاد باید از مداحان حاشیه دار 
افزود: براساس فرمایش  آنها تذکر دهد،  دعوت کند و به 
مقام معظم رهبری که هر کس بر طبل اختالفات بکوبد 
کاری بر خالف مصلحت نظام انجام داده است. افراط گری 

مذهبی در هر نوع چه شیعه و چه سنی خطرناک است. 

دو قطبی شدن جامعه، زمینه نفوذ دشمن را هموار می کند

قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان هم با بیان اینکه دشمن 
به دنبال دوقطبی کردن جامعه است، گفت: تفرقه و دوقطبی 

شدن جامعه راه را برای نفوذ دشمن هموار می کند. 
حجت االسالم رضایی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری 
بر مسأله نفوذ، اظهارکرد: ما به عنوان سنگربانان خط ویژه 
نظام باید به مسأله نفوذ دشمن توجه خاص داشته باشیم. وی 
بابیان اینکه خداوند نیز در قرآن کریم به مسأله نفوذ اشاره 
القا، استحفاظ، والیت و اذالل  افزود: وسوسه،  کرده است، 
از واژگانی است که در قرآن به مسأله نفوذ اشاره دارد. وی 
عنوان کرد: اگر جامعه ای استحکام نداشته باشد دشمن به 
دنبال نفوذ در آن جامعه نخواهد بود. وی با اشاره به اینکه 
ایجاد وحدت و دو قطبی نشدن جامعه بسیار مهم است، افزود: 
اقتصاد در جامعه امروز واقعاً دغدغه است و همه مردم باید 
در راستای اقتصاد مقاومتی گام بردارند. رضایی بابیان اینکه 
اقتصاد مقاومتی را باید در مساجد و هیئت های مذهبی وارد 
کرد، اظهار کرد: راه حل ترویج اقتصاد مقاومتی در جامعه این 
است که ثروت هایمان را صرف کارآفرینی برای جوانان کنیم. 
وی یکی از علل زمینه های نفوذ دشمن را اسباب داخلی و 

نارضایتی از وضع جامعه دانست و تصریح کرد: ربا و مفت 
خوری را باید در جامعه از بین برد و والیت پذیر بود.

برگزاری جلسات مذهبی محتوا محور و جهادی باشد

در  گفت:  همایش  این  در  هم  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
گونه  جهاد  و  محور  محتوا  باید  مذهبی  مجالس  برگزاری 
عمل کنیم. حجت االسالم  لطفیان بابیان اینکه تمامی حوادث 
اگر سوگ  افزود:  دارند،  پیام   و  بعد سوگ، حماسه  تاریخی 
به تنهایی باشد و حماسه نیافریند کارکرد مناسبی ندارد و اگر 
حماسه نیز پیامی را منتقل ندهد مشکل آفرین خواهد بود. وی 
بیان کرد: مجالس نباید تحریک عواطف به تنهایی را داشته 
باشد هرچند اولین قدم در برگزاری مجالس تحریک عواطف 
است. وی بابیان اینکه برگزاری مجالس ستاد باید نسبت به 
معرف دین مودت و ایمان ایجاد کند، اظهار کرد: گاهی مودت 
ایجاد می شود اما ایمانی که انگیزه ای برای دفاع از نظام و 

مقابله با استکبارستیزی به وجود آورد ایجاد نمی شود.

ضریب نفوذ مناسبت های مذهبی در خراسان جنوبی باال است
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امام رضا )ع( : چنانچه در موردی خواستی غضب کنی و برای خدا برخورد 
نمایی، پس متوّجه باش که غضب و خشم خود را در جهت و محدوده 

رضایت و خوشنودی خداوند، اِعمال کن.

11 : 48
17 : 37
23 : 06
4 : 55
6 : 18

مراسم گرامیداشت والدت حضرت زینب )س( و روز پرستار با حضور استاندار، رئیس و 
معاونین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و جمعی از پرستاران استان در محل سالن شهید 

رحیمی دانشگاه علوم پزشکی برگزار و از 90 پرستار نمونه قدردانی شد.
استاندار خراسان جنوبی در این مراسم ضمن تبریک روز پرستار بیان کرد: دولت تدبیر و 
امید در حوزه بهداشت و سالمت بسیار موفق بوده و شاهد شکوفایی این حوزه هستیم. وی 
ادامه داد: با توجه به گستردگی هنوز مشکالتی در دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان ها 
هست و پیگیری خواهد شد تا این مشکالت را در شرایطی که به دلیل مسائل مالی بسیار 
نیازمند توجه هستیم برطرف کنیم. خدمتگزار عنوان کرد: حضرت زینب )س( پرستاری 
افرادی را در عاشورا برعهده گرفت که در شرایط بسیار سختی بودند و بیان مظلومیت 
شهدای عاشورا و حقایقی که دستگاه حاکمیت را رسوا می کند از اعم این شرایط بود و روز 
پرستار روزی است که قدردانی و قدرشناسی در حوزه پرستاری به تقارن میالد حضرت 
زینب )س( صورت می گیرد. به گفته وی هیچ کس به خدمتی که در حوزه پرستاری 
صورت می گیرد تردید ندارد و هرکدام در جای خود نقشی را برعهده دارند که در مسیر 
خدمت به بهترین نحو می توانند انجام دهند. استاندار با اشاره به ویژگی های یک پرستار 
خوب عنوان کرد:  احساس مسئولیت، دلسوزی، تسلط کامل بر انجام وظایف و استفاده 
درست از ابزار و تجهیزاتی که در اختیار دارند و از همه مهم تر صبر، حوصله، شکیبایی 
و بردباری از ویژگی های یک پرستار با تجربه است. خدمتگزار با بیان اینکه اگر صبر، 
حوصله، شکیبایی و تشخیص به موقع صورت نگیرد حیات یک انسان به خطر خواهد 
افتاد و اینجاست که نقش پرستار برای نجات جان یک انسان بسیار موثر است، گفت: کار 
پزشکی و پرستاری کاری بسیار سخت است و گاهی اوقات پرستاران بیداری زیادی را 
تحمل می کنند تا جان یک انسان را نجات دهند و به اثربخشی خدمتی که پرستار انجام 

می دهد باید عنایت ویژه شود.
وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری که فرمودند بیمار به غیر از تحمل رنج 
بیماری نباید رنج دیگری بکشد، تصریح کرد: باید یک ارتباط عاطفی بین بیمار و 
کادر پزشکی برقرار شود چون اگر پرستار نتواند یک روحیه عاطفی با مریض ایجاد 
کند نمی تواند در ادامه معالجه به بیمار کمک کند. خدمتگزار افزود: یکی از کارهایی 

که باید به آن پرداخته شود بحث پژوهش، آموزش و تجهیزات مدرن پزشکی است 
بیان  با  نرود. وی  بین  از  امیدها  انگیزه ها و  باید کاری کرد که  و در حوزه پزشکی 
اینکه پرستاران برای بیمار تشریح کنند که بیمار هم با بیماری می تواند زندگی کند 
و با به وجود آوردن این باور، نشاط و امید را در جامعه فراهم کنند، خاطرنشان کرد: 
پرستاران در گفتار و رفتار با بیماران باید از آموزش های الزم برخوردار باشند و بدانند 
 کار آنها حرفه ای است که به غیر از خودشان هیچکس نمی تواند آن را درک کند.

بدهی ۴۵ میلیارد تومانی سازمان های بیمه گر به دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند

دکتر قائمی، قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز 
در این مراسم ضمن تبریک روز پرستار به اختصار به عملکرد سال جاری این دانشگاه 
اشاره کرد و از بدهی  ۴۵ میلیارد تومانی سازمان های بیمه گر به دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند خبر داد. وی با بیان اینکه برای رفع نیاز بیمارستان ها نیز باید تالش کنیم، افزود: 
این میزان بدهی از ضرردهی دانشگاه بوده اما با تالش، همت و همدلی کارکنان مانع 

عملکرد ما نخواهد شد. 
وی برگزاری اولین همایش نقد عملکرد یکساله ، همایش سی امین سالگرد تاسیس 
دانشگاه، استقرار اورژانس هوایی استان در بیمارستان امام رضا )ع( را از جمله عملکردهای 
یک ساله دانشگاه عنوان کرد. رونمایی از وب سایت دانشگاه علوم پزشکی، برگزاری 
معارفه دانشجویان پزشکی و برپایی بیمارستان صحرایی در روستای تخته جان، نشست 
اساتید دندانپزشکی، همایش بصیرت در روز 9 دی از جمله اقدامات انجام شده دانشگاه 
بوده که دکتر قائمی به آنها اشاره کرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: با 
توجه به پراکندگی استان، اورژانس هوایی نیاز اصلی در حوزه بهداشت و درمان استان 
است. به گفته وی از شهریور تا دی ماه سال جاری در این اورژانس ۴8 پرواز صورت 
گرفته که 68 بیمار توسط اورژانس هوایی جابه جا شده اند که از این تعداد نیز 12 مورد 
زایمان بوده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: همچنین در چند ماه 
گذشته اولین جراحی آنوریسم مغزی در بیرجند انجام شد. قائمی با اشاره به برنامه های 

پیش رو در سال آینده، بیان کرد: راه اندازی ساختمان بیمارستان رازی و بخش های فوق 
تخصصی بیمارستان امام رضا )ع( از جمله برنامه های سال آینده است. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند با اشاره به صدور مجوز دانشکده داروسازی، گفت: در طرح تحول 

سالمت 310 پرستار در بیمارستان های استان به کار گرفتیم. 
قائمی به اخذ ردیف بودجه برای 110 پرستار در بیمارستان های سربیشه، سرایان و درمیان 
اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال حدود 7 میلیارد تومان حق و حقوق این افراد بوده است 
که توسط دانشگاه پرداخت شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خاطرنشان 
کرد: با توجه به پراکندگی خاص استان، بیمارستان ها در برخی از شهرستان ها ضرر ده 
است و مخارج آن ها از درآمدهای دانشگاه تامین می شود که برای حل این مشکالت از 

استاندار تقاضای توجه و کمک داریم.

کمبود 2۵0 نیروی پرستاری در بیمارستان های استان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، نیز در این مراسم گفت: در بیمارستان های 
استان 2۵0 نیروی پرستاری کم داریم تا به حد استاندارد معمول برسیم. دکتر دهقان با 
اشاره به اقدامات صورت گرفته درحیطه پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی، اظهار کرد: 
اکنون 11 بیمارستان فعال در استان داشته که با 890 تخت مصوب و 9۵0 تخت فعال 

مشغول ارائه خدمت هستند. 
وی با بیان اینکه فعالیت پرستاری در سطح استان در امر آموزش و پژوهش و درمان 
گسترده است، افزود: 6 دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی در استان فعال است و هر 

ساله 300 پرستار وارد عرصه خدمت به مردم استان و کشور می شوند.
به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین در حیطه بهداشت 300 
نفر نیروی پرستاری در مرکز بهداشت شهری و روستایی و در حیطه درمان و مراقبت 
تعداد زیادی پرستار فعالیت می کنند. دهقان با بیان اینکه در مجموعه آموزشی و پژوهشی 
دانشکده پرستاری و پیراپزشکی تحقیقات خوبی داشته ایم، عنوان کرد: در حیطه بهداشت 
300 پرستار و در دانشگاه علوم پزشکی 1730 نفر مشغول ارائه خدمت هستند که از این 

تعداد 1210 نفر در بیمارستان ها خدماتی را ارائه می کنند.  

نظام سالمت به عنوان یکی از اولویت های مهم دولت از حالت شعار 
خارج شده است

وی با بیان اینکه بیش از 300 نفر در مراکز بهداشتی و درمانی مشغول به خدمت هستند، 
تصریح کرد: 190 نفر نیز در مراکز فوریت های پزشکی خدمت می کنند و ما در حیطه 
تحصیالت تکمیلی پرستاری به بلوغ خوبی رسیده ایم . معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند، با اشاره به اتفاقات مهم یک ساله در حیطه نظام پرستاری و پزشکی، بیان کرد: 
نظام سالمت از اردیبهشت 92 شروع شده و سالمت به عنوان یکی از اولویت های مهم 
دولت قرار گرفته و از حالت شعار خارج شده است. وی با بیان اینکه با عزم راسخ وزارت 
بهداشت طرح نظام سالمت در حال اجراست، اظهار کرد: این طرح برکات زیادی را در 
حوزه درمان، ارتقای کیفیت و کمیت داشته و خدمات بسیار خوبی را به مردم از هر لحاظ 
داشته است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، با اشاره به جذب قابل توجه 
نیروی کادر پرستاری، بیان کرد: 310 نفر پرستار در قالب قراردادی و شرکتی جذب شده 
که با این حال هنوز کمبود نیرو داریم. دهقان عنوان کرد: 110 نفر کادر جدید در سه 
بیمارستان در استان شروع به کار کردند و برای بیمارستان ولی عصر)عج( و بیمارستان 
طبس نیز تعدادی نیرو جذب شده است. وی با بیان اینکه به عنوان طرح پایلوت 30 نفر 
کمک بهیار به بیمارستان ولی عصر )عج( اضافه شده است، گفت: 680 نیرو در مجموعه 
دانشگاه علوم پزشکی به کار گرفته شده تا در کیفیت خدمت رسانی به بیماران مشکلی 
پیش نیامده و از فرسودگی پرستاران کاسته شود. معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند با بیان اینکه افزایش خوبی در دریافتی حوزه پرستاری داشتیم که همه از این 
طرح ها بهره مند شدند، خاطرنشان کرد: اقداماتی که در آینده پیش رو داریم تدوین 
چارت ستادی و چارت دانشگاه است و یکی از معضالت بیمارستان ها نیز موضوع کمک 
پرستاری است. در پایان این مراسم از 90 پرستار نمونه تجلیل شد که به گفته ارجمندی 
60 پرستار از دانشگاه علوم پزشکی ،20 پرستار از نظام پرستاری استان  و 10 نفر از 
بسیج  پزشکی بوده اند. به گفته مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، یک هزار و 
730 پرستار در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی فعالیت دارند و در سال آینده با راه اندازی 

بیمارستان رازی بیش از ۵00 نفر پرستار دیگر در استان استخدام خواهند شد.

تجلیل از 90 پرستار نمونه استان

نظام سالمت به عنوان یکی از اولویت های مهم دولت از حالت شعار خارج شده است
کاظمی فرد - گروه اجتماعی

مزایده نوبت دوم )اصالحیه(
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 بر اساس 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 14:30( مورخ 94/12/8 

به آدرس بیرجند - میدان ابوذر- شهرداری - واحد حراست تحویل نمایند.

جلسه کمیسیون معامالت و بررسی پیشنهادات: 

راس ساعت 10:00 مورخ 94/12/9 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 عمومی شماره 12 
شرکت کویر تایر

پنجاه  حدود  دارد:  نظر  در  کویرتایر  شرکت 
صورت  به  را  خود  نیاز  بر  مازاد  فلزی  قرقره  تن 
یکجا و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
ازمتقاضیان دعوت می شود ازتاریخ نشرآگهی پس 
ازبازدید اقالم مزبوردرکارخانه و دریافت برگ شرایط 

شرکت در مزایده،پیشنهادکتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه94/12/1 
-کیلومتر 11  بیرجند  نشانی  به  شرکت  این  تدارکات  واحد  به  دربسته  درپاکت 
جاده کرمان تحویل و یا ارسال نمایند. شرکت کویرتایر در رد یا قبول یک یا همه 
پیشنهادات مختار می باشد.     تلفن 056-32255366   

  روابط عمومی شرکت کویر تایر

ثبت نام تمـدید شد

 چاپ A4 سیاه و سفید
 39 تومان 

فروش و طالکوب انواع سررسید       
چاپ و صحافی مهر- معلم 25

09364115838

ملک قابل توجه ادارات و شرکت ها با  معاوضه  یا  فروش 
در بیرجند

2 واحد تجاری هر کدام 15 متر مربع 
مشهد   در  واقع  عالی  موقعیت  با 

میدان 17 شهریور 
مجتمع تجاری اکسون

09309035265 -09151641294


