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محور والیت را گم نکنیم
تأکید فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( به مردم استان : مواظب باشیم

دستورالعمل های مرکز
در استان بومی سازی شود

استاندار در کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کاال و ارز : 

کسانی که در مرکز دستور می دهند از اوضاع و شرایط مرزی استان اطالع دقیقی ندارند باید دستورالعمل ها بومی سازی شود تا مردم ضرر نکنند / صفحه 7

بیانیه جامعه اهل سنت 
استان برای انتخابات

جامعه اهل سنت استان در بیانیه ای که به 
صورت گسترده در فضای مجازی منتشر 
گردیده است ضمن دعوت مردم به حضور 
رهبری  خبرگان  و  مجلس  انتخابات  در 
 کاندیداهای مورد حمایت خود را اعالم کرد . 
در این بیانیه آمده است: ضمن احترام به 
با  کاندیداها  سایر  شایستگی  و  توانمندی 
 رای اکثریت علما ، نخبگان و اندیشمندان  ، 
عنوان  به  رئیسی  ابراهیم  سید  ا...  آیت 
کاندیدای منتخب مجلس خبرگان رهبری 
و آقای دکتر محمد رضا مجیدی به عنوان 
کاندیدای منتخب مجلس شورای اسالمی 

معرفی می گردند .

ابتکار  اخالقی کاندیداهای
حوزه انتخابیه بیرجند 

خبر دید و بازدیدهای یکی از کاندیداهای 
حوزه انتخابیه بیرجند ، درمیان و خوسف به 
سرعت در فضای مجازی منتشر شد . بر 
اساس این خبر محمد رضا مجیدی به همراه 
اعضای ستاد خود به دیدن سایر کاندیداها و 
فعاالن ستادشان رفته و ضمن خدا قوت با 
آنها دیدار کرد . پس از آن در اقدامی اخالقی 
سایر کاندیداها نیز از جمله سید محمد باقر 
عبادی ، حمید آیتی و ابراهیم تقی زاده نیز 
این اقدام ابتکاری و حسنه را انجام داده اند. 

انصراف اکبری مطلق در 
حمایت از ائتالف اصولگرایان 
دهمین  کاندیداهای  از  یکی  انصراف  با 
قاینات  انتخابیه  حوزه  در  مجلس  دوره 
تعداد نامزدهای انتخاباتی به 11 نفر رسید. 
این  کاندیدای  مطلق  اکبری  محمدحسن 
حوزه ، انصرافش از ادامه رقابت در انتخابات 
دهمین دوره مجلس شورای اسالمی را در 
ائتالف  کاندیدای   ، فالحتی  از  حمایت 
اصولگرایان اعالم نمود. همچنین طی چند 
روز گذشته تقی زارع از این حوزه انتخابیه 

نیز از ادامه رقابت انصراف داده بود.

دومین انصراف در حمایت 
از دکتر محمد رضا مجیدی 

روز  چهارمین  در   : تبلیغی  رسانی  اطالع 
دومین   ، اسفند   7 انتخابات  تا  باقیمانده 
کاندیدا در حوزه انتخابیه بیرجند ، درمیان و 
خوسف در حمایت از دکتر مجیدی انصراف 
خود را اعالم کرد . مهندس محمد امین 
به حضور  زاده ضمن دعوت مردم  حاجی 
 . نمود  اعالم  را  خبر  این  انتخابات  در 
 ، دوم  زنگویی  اعظم  خانم  این  از  پیش 
دیگر کاندیدای این حوزه نیز به نفع دکتر 

مجیدی انصراف داده بود .

حضور سفرا در خراسان جنوبی زمینه ساز سرمایه گذاری های خارجی در استان
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سخنرانی و دیدار مردمی جناب آقای 

دکتر محمدرضا مجیدی

 زمان: چهارشنبه 94/12/5 
بعد از نماز مغرب و عشا
مسجد  امام حسین)ع(
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وزیر آموزش و پرورش بر ادامه توزیع شیر در مدارس تاکید کرد و گفت: از محل هدفمندی یارانه ها باید ۴۰۰ میلیارد تومان به توزیع شیر مدارس 
اختصاص یابد که بخشی از این مبلغ تخصیص یافته است. به گزارش مهر، فانی گفت: توزیع شیر در مدارس ادامه دارد و با رئیس سازمان مدیریت 
برای اختصاص بخشی از یارانه مربوط به هدفمندی یارانه ها صحبت کرده ایم. شیری که در مدارس توزیع می شود از استانداردهای الزم برخوردار است.

توزیع شیر در مدارس متوقف نمی شود

 تقدیرآیتا...موحدیازانصرافیها
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز از نامزدهای انصرافی 
به نفع لیست ائتالف اصولگرایان قدردانی می کند. 
همزمان با اعالم لیست نهایی ائتالف اصولگرایان 
در تهران موج انصراف نامزدهای اصولگرای خارج 

از لیست به نفع آن به راه افتاده است. 

برخیاینجانبراتندرومیخوانندولی
بندههیچسخنرانیبیمنطقینداشتهام

نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: خطر 
جمهوری  مقدس  نظام  برای  جدی  خطری  نفوذ، 
اسالمی ایران است.احمد خاتمی افزود: رهبر انقالب 
علیرغم  اما  نخوانید  تندرو  را  متدینین  اند  فرموده 
فرموده رهبرمان، برخی اینجانب را تندرو می خوانند 
در حالی که بنده هیچ سخنرانی بی منطقی تاکنون 
 نداشتم لذا در بحث والیت با کسی معامله نمی کنیم.

 
سردارجزایری:وزارتخارجهبیشازاین

اجازهفتنهگریبهانگلیسندهد

سردار جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره 
به انتظارات ملی از ضرورت قاطعیت دستگاه دیپلماسی 
کشور در قبال دخالت بیگانگان گفت: انگلیسی ها به 
بهانه انتخابات، در امور داخلی ایران مداخله می کنند و 
دستگاه دیپلماسی کشور با آن برخورد نمی کند. این در 
حالی است که در سایر کشورها با دخالت های کمتر از 

این با شدت برخورد می شود.

ایرانازآتشبسدرسوریهحمایتمیکند

در  آتش بس  از  ایران  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
همواره  ایران  گفت:  ظریف  کرد.  حمایت  سوریه 
معتقد بوده که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد.

جانکری:باروسیهبرایآتشبسدر
سوریهبهتوافقرسیدیم

»جان کری« وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرد با 
همتای روسی خود به توافقی موقت برای آتش بس 

در سوریه و ترک مخاصمه دست یافته اند.

ملتایراننیازیبهنصیحتوتوصیه
هیچبازیگرخارجیندارد

جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه در خصوص 
گفت:  ایران  انتخابات  درباره  انگلیس  دخالت های 
دستاورد مهم انقالب اسالمی ایران، استقالل و آزادی 
است و ملت آگاه ایران نیازی به نصیحت و توصیه از 

سوی هیچ بازیگر خارجی ندارد.

ازجامعهمدرسیننخواستمکهاسممرا
درلیستشانقراردهند

اینکه  خصوص  در  مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
من  گفت:  نیست،  اصولگرایان  لیست  در  وی  نام 
همیشه از مسیر روحانیت حمایت کرده ام و در قم 
جامعه مدرسین لیستی ارائه داد و دیگر آقایان خود 
را جدا کردند. بنده از گروهی نخواستم که نامم را 
در لیست قرار دهد همانطور که به جامعه مدرسین 
بود  آنها جامعتین  میثاق  اگر اصولگرایان  و  نگفتم 

باید بر سر عهد و میثاق خود می ماندند.

کاریبهلبخندهایسیاسینداریم

امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایی با تاکید بر اینکه ما به »لبخندهای سیاسی« 
هوایی  پدافند  در  ها  تحریم  گفت:  نداریم،  کاری 
قدم  به  قدم  ما  اینکه  جای  به  داشته؛  تاثیر  خیلی 

برویم جلو، جهشی جلو رفته ایم. 

انگلیسمجلسیمیخواهدکهحاجقاسم
رادرتهرانزمینگیرکند

انگلیس  گفت:  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
به  گوید  می  و  کرده  دخالت  ما  انتخابات  در  االن 
چه کسانی رای ندهیم و به چه کسی رای دهیم. 
انگلیس به فکر تشکیل مجلسی است که از طریق 
آن بتواند قراردادهای استعماری نفتی با ایران امضا 
کند؛ مجلسی که مفت فروشی گاز ما را امضا کند؛ 
تهران  در  را  سلیمانی  قاسم  سردار  که  مجلسی 
زمین گیر و حضور او و دفاع حرم حضرت زینب )س( 
را تعطیل کند. سردار نقدی خاطرنشان کرد: دشمن 
به دنبال این است که مجلس ایران به دست افرادی 
بیفتد که به فکر تعامل با آمریکا هستند تا این گونه 

به خواسته های خودش دست پیدا کند.

گروهخونیمنبهاصالحطلباننمیخورد

ا... موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت  آیت 
مبارز با اشاره به اینکه برخی احزاب و گروه ها نام 
اند  داده  قرار  انتخاباتیشان  های  لیست  در  را  وی 
انقالبی و والیی و اهل  باید بگویم که من  گفت: 
لیست  در  را  بنده  اسم  که  کسانی  هستم،  اصول 
مواضعم چیست.  من  دانند  می  آورند  می  هایشان 
شنیده ام که این اصالح طلبان هم اسم من را در 
لیستشان گذاشته اند. من راضی به زحمتشان نبودم! 
هم آن ها و هم مردم می دانند که من گروه خونی ام 
به این جریان نمی خورد و به این جریان نمی چسبم.

اشتباهاستکههمهرافتنهگربدانیم

والیت  رهروان  فراکسیون  عضو  جاللی  کاظم 
نامزد  انتخابات  برای  که  اصالح طلبانی  گفت: 
را  افراد  این  و صالحیت  نبوده  اغتشاشگر  شده اند 
چندین مرجع تایید کرده اند اشتباه است این افراد را 

اغتشاشگر و فتنه گر بدانیم.

برنامهایبرایتوقفعرضهکارتیبنزیننداریم

 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تشریح برنامه های تامین 
برای  برنامه ای  فعال  گفت:  مردم،  نوروزی  بنزین 
توقف عرضه کارتی بنزین به ویژه برای سال جدید 
و نوروز نداریم. سجادی در گفتگو با مهر، گفت: در 
شرایط فعلی ذخیره سازی بنزین و گازوئیل به منظور 
تامین پایدار و مطمئن این فرآورده نفتی در سطح 
انبارهای نفت کشور آغاز شده است.وی با اعالم اینکه هم اکنون حجم 
ذخیره سازی استراتژیک بنزین در کشور در مدت مشابه سال گذشته افزایش 
یافته است، تصریح کرد: بر این اساس هیچ گونه نگرانی برای تامین سوخت 
نوروزی در روزهای پایانی اسفندماه و ایام نوروز وجود ندارد. وی تاکید کرد: 
پیش بینی می شود در روزهای پایانی اسفند ماه و ایام نوروز متوسط مصرف 

روزانه بنزین کشور با افزایش قابل توجه ای همراه شود. 

توزیعاسکناسهاینوبهزودیدرشعب

شعب  در  نو  اسکناس های  توزیع  برنامه  هم  امسال  مرکزی  بانک   
خواهد  اجرایی  اسفندماه  دوم  نیمه  در  را  بانک ها 
کرد تا پول های تا نخورده در اختیار متقاضیان قرار 
گیرد. به گزارش مهر، کمتر از یک ماه به پایان 
سال جاری و آغاز سال جدید باقی مانده است؛ این 
در حالی است که هر ساله نظام بانکی در این ایام 
خود را برای تامین اسکناس و ارائه خدمات بانکی به مشتریان آماده می 
کند.براساس برنامه ریزی بانک مرکزی، توزیع اسکناس های نو به بازار 
از طریق شعب منتخب و بانک های عامل انجام می شود. ولی ا... سیف 
رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گفت: امسال با برنامه ریزی به 
موقعی که انجام شده است، جای هیچ نگرانی در مورد اسکناس برای 

سال نو وجود ندارد.

پرداختعیدیمستمریبگیرانازامروز

از  بگیران  مستمری  عیدی  پرداخت  آغاز  از  اجتماعی  تامین  مدیرعامل 
گفت:  داد. وی همچنین  خبر  اسفندماه(   ۴( امروز 
در سال آینده ۵ هزار میلیارد ریال به مسکن امید 
کارا  ثبت نام  و  شده  داده  اختصاص  بازنشستگان 
کارت نیز از ۲۰ اسفند آغاز می شود. به گزارش مهر، 
نوربخش همچنین از اختصاص ۱۰ میلیارد تومان 
برای سفرهای زیارتی مشهد و عتبات ۵۰ هزار بازنشسته در سال آینده خبر 
داد.وی در مورد طرح کاراکارت گفت: ثبت نام از مستمری بگیران تامین 
اجتماعی در استان تهران از ۲۰ اسفند آغاز می شود و متقاضیان می توانند 
برای دریافت این کارت برای ثبت نام به شعب بانک رفاه مراجعه کنند و در 
کل کشور نیز بازنشستگاه از طریق سایت و یا بانک ثبت نام خود را انجام 

می دهند. به گفته وی، مبلغ اعتبار این کارت ۴ برابر مستمری است.

مدیرعامل بانک پارسیان با ارائه گزارشی از روند پرداخت 
اعالم  ثامن الحجج  اعتباری  تعاونی  سپرده گذاران  وجوه 
افراد حقوقی، حساب مشترک ها و وکالتی ها  کرد که 
نیز به جمع مشموالن دریافت سپرده اضافه شدند. کورش 
پرویزیان در گفتگو با ایسنا، با بیان این  که کماکان طبق 
بانک مرکزی و جدول زمانی اعالم  ابالغی  نامه  شیوه 
ادامه  الحجج  ثامن  سپرده گذاران  وجوه  پرداخت  شده، 
پرداخت وجوه سپرده گذاران  بر  اظهار کرد: عالوه  دارد، 
در  پارسیان  بانک  ثامن الحجج در شعب  تعاونی  حقیقی 
سقف های تعیین شده که درحال انجام است، سپرده های 
 مشترک و سپرده های اشخاص حقوقی و نیز وکالتی ها 
روز  از  و  تکلیف شده  و  تعیین  جدید  نامه  شیوه  حسب 
سپرده های  پرداخت  ماه  اسفند   اول  با  همزمان  شنبه 
از  زودتر  ریالی  میلیون  یکصد  و  پنجاه  تا سقف  مذکور 

افزود:  وی  است.  شده  آغاز  نیز  قبلی  شده  اعالم  زمان 
بر این اساس با هماهنگی فی مابین مقام قضایی، بانک 
مرکزی و بانک پارسیان و با تغییری که در شیوه نامه و 
زمان بندی قبلی انجام شد روند پرداخت و فرایند تعیین 
تکلیف سپرده گذاران تسریع شده است. بعد از مشکالت 
ایجاد شده برای موسسه ثامن الحجج ،بانک مرکزی و 
مراجع ذیربط در راستای ساماندهی موسسات غیر مجاز 
تصمیم به واگذاری تعهدات این موسسه به بانک پارسیان 
تعیین  طرفین،  بین  شده  انجام  توافقات  طی  و  گرفته 
تکلیف سپرده گذاران ثامن الحجج و پرداخت سپرده های 
آنها طی زمانبندی و سقف های انجام شده از ۱3 بهمن 
مرحله سپرده های  این  در  است.  آغاز شده  امسال  ماه 
تا سقف سه، پنج و ۱۰ میلیون تومان به سپرده گذاران 

پرداخت خواهد شد.

از  یکی  مرکزي،  بانک  اعتبارات  مدیرکل 
اقدامات بانک مرکزي را ساماندهي موسسات 
غیرمجاز دانست و گفت: بانک مرکزي دیگر 
نگران تاثیرگذاري این موسسات در بازار پولي 
کشور نیست. در اصل نگراني هاي زیادي در این 

زمینه با ساماندهي موسسات بزرگ دیگر وجود 
ندارد. میرمحمدصادقي در گفتگو با الف، برنامه 
بانک ها  دارایي هاي  انجماد  از  خروج  را  دیگر 
ذکر کرد و گفت: با توجه به رکود، دارایي هاي 
مطالبات  وصول  اما  شده  منجمد  بانک ها 

بانک ها به آنها در جهت تسهیالت دهي کمک 
مي کند، انجماد دارایي هاي بانک ها هزینه هایي 
براي آنها در پي دارد. وي با تاکید بر اینکه در 
و  راه  وزارت  در  مهر  پرونده مسکن  سال ۹۵ 
بانک مرکزي بسته مي شود، تصریح کرد: مبلغ 

وام را نیز از ۲۵ میلیون تومان به 3۰ میلیون 
تومان افزایش دادیم، در عین حال بانک هاي 
مسکن  خرید  وام  اعطاي  براي  تجاري 
ممنوعیت داشتند که براي ایجاد رونق خرید، 

لغو ممنوعیت اعالم شد. 

گروههایجدیدبهجمعمشموالندریافتوجوهموسسهثامنالحججاضافهشدند

نگراني بابت ساماندهي موسسات نداریم
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ایام  در  گردشگری  اماکن  به  محترم  مسئوالن  لطفا 
تعطیالت بیشتر و بهتر برسند تا هم ما و هم مسافران 
عزیز از زیبایی طبیعت بهترین استفاده را ببریم و خاطره 
جاده،  روشنایی  )تامین  منجمله  باشیم.  داشته  خوشی 
آسفالت مسیر، جانمایی جایگاه سطل زباله و رسیدگی 
به بند دره، بند امیرشاه، آبشار چهارده، پارک جنگلی و ...
915...642
کاله  ارگ  تاریخی  اماکن  فرهنگی  میراث  مسئوالن 
فرنگی-  موزه- باغ شوکت آباد - رحیم آباد و اکبریه را 
برای ایام نوروز آماده کنید تا مسافران از این فضاهای 

تاریخی زیبا دیدن کنند و لذت ببرند.
936...252
لطفا زیبا سازی بلوار غفاری فراموش نشود و در این ایام 
پایانی سال در دستو کار قرار دهید تا انشاا... هر چه زودتر 

شاهد رونق این منطقه باشیم.
935...410
با سالم از مسئوالن محترم بازرسی اتحادیه نانوایان و 
بازرگانی خواهش می کنیم نسبت به دایر بودن نانواییها 
برخی  باشند  داشته  بیشتری  نظارت  صبح  شیفت  در 

نانوایی ها بیشتر صبح ها تعطیل هستند.  
939...584
هرجوری  است  مصمم  رانندگی  و  راهنمایی  ظاهرا 

شده فقط جریمه کند واقعا متشکریم...
912...176

پاسخ مسئوالن به پیام شما

سه شنبه * 4 اسفند 1394 * شماره 3450
3

برای پیروزی و حفظ نظام اسالمی، شهدا خون دادند، ما رأی می دهیم
حسین زاده - هفتم اسفند ماه تنها چند روز دیگر انتخابات 
دو نهاد مهم و تاثیر گذار در نظام جمهوری اسالمی ایران 
یعنی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی 
برگزار می شود و همچون گذشته چشم جهان و جهانیان 
این  به  مان  اسالمی  میهن  دشمنان  و  دوستان  ویژه  به 

رویداد عظیم دوخته شده است. 

 انتظار دشمن برای بی تفاوتی مردم
  و عدم مشارکت حداکثری آنان
 در انتخابات خیالی خام است

و  سی  مانند  به  ما  اسالمی  نظام  دشمنان  میان  این  در 
تفاوتی  بی  انتظار  خود  خام  خیال  به  گذشته  سال  هفت 
همیشه  و  مسلمان  مردم  حداکثری  مشارکت  عدم  و 
می  کشورشان  سرنوشت  تعیین  در  را  ایران  صحنه  در 
دیگر  بار  انشاا...  که  حاصلی  بی  و  بیهوده  انتظار  کشند. 
و  عالیقدر  مراجع  انقالب،  معظم  رهبر  رهنمودهای  با 
حضور پرشور مردم مومن، انقالبی و والیتمدار کشورمان 
به یأس و ناامیدی خواهد انجامید. البته دشمنان در این 
تا  کنند  می  استفاده  ها  حربه  و  ابزارها  تمامی  از  راستا 
اسالمی  نظام  اینحال  با  برسند  شومشان  اهداف  به 
شایسته  و  بهترین  شک  بی  که  مردمی  پشتوانه  به  ما 
برکت  و  پرخیر  حضور  و  هستند  جهان  مردم  ترین 
شهدای  پاک  خون  برکت  به  و  والیت  عظمای  مقام 
پر  غیور  رزمندگان  و  ایثارگران  خودگذشتگی  از  و   عزیز 
را  خود  پیشرفت  به  رو  مسیر  گذشته  از  تر   قدرت 

طی خواهد کرد.
در  حداکثری  و  جانبه  همه  اهمیت حضور  در خصوص   
پای صندوق های رای در انتخابات پیش رو با تنی چند از 

شهروندان بیرجندی گفتگو کردیم. 

باید خودمان برای سرنوشت مان تصمیم 
بگیریم نه بیگانگان در خارج از کشور

تمامی  در  تاکنون  من  اینکه  بیان  با  شهروندان  از  یکی 
انتخابات گذشته شرکت کرده ام و بی تردید در انتخابات 
هفتم اسفند نیز به اتفاق اعضای خانواده شرکت خواهم 
انقالب  معظم  رهبر  و  )ره(  امام  فرمایش  به  کرد، گفت: 
به  رای  ریختن  و  انتخابات  در  شرکت  عظام  مراجع   و 
تکلیف  ادای  و  است  شرعی  تکلیف  یک  ها  صندوق 

هیچگاه از دوش فرد مسلمان برداشته نمی شود. ضمن 
اینکه تمامی هموطنان ما اعم از مسلمان و غیر مسلمان 
خودشان  وطن  به  نسبت  که  تعهدی  لحاظ  به  حداقل 
احساس می کنند در انتخابات شرکت می کنند. زیرا همه 
ما معتقدیم که این کشور و نظام به ما تعلق دارد و این ما 
هستیم که باید برای پیشبرد امور کشور تصمیم بگیریم  
و نگذاریم سرنوشت ما و کشور ما توسط بیگانگان و در 

آن سوی مرزهای کشور رقم بخورد.

 تعهد، التزام به ارزشهای انقالب و پیروی از 
ولی فقیه، مهمترین خصوصیات افراد اصلح

مورد  صالح  نامزدهای  بین  از  اصلح  انتخاب  زاده  حسن 

تایید شورای نگهبان را نیز با اهمیت دانسته و افزود: پس 
از تحقق حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات، انتخاب 
فرد اصلح باید مورد توجه رأی دهندگان قرار گیرد. به نظر 
من تعهد و التزام به ارزشها و آرمان های انقالب اسالمی 
و پیروی از ولی فقیه مهمترین خصوصیت فردی است که 
باید به او رأی داد. در ادامه اشراف به مسایل و مشکالت 

منطقه و داشتن همت و دلسوزی برای پیگیری مطالبات 
به حق مردم در رده بعدی اهمیت قرار دارد. البته حسن 

سابقه و تجربه افراد نیز بسیار حائز اهمیت است. 

 شرکت در انتخابات وظیفه و حق
 هر شهروند ایرانی است

دفاع  رزمندگان هشت سال  از  شهروند دیگری که خود 
مقدس است هم در گفتگو با گزارشگر ما گفت: شرکت 
در انتخابات وظیفه و حق هر شهروند ایرانی است. حق 
انتخاب مدیران و مسئوالن  به این خاطر که ما فرصت 
فرصت  این  از  باید  و  داریم  کشور  امور  تصدی  برای  را 
استفاده کنیم.  تر  افراد الیق تر و شایسته  انتخاب  برای 

از  با  اسالمی  نظام  این  که  لحاظ  این   به  وظیفه  اما 
شکل  واالمقام  شهدای  و  )ره(  امام  های  خودگذشتگی 
گرفته و ما در قبال خون شهدا مسئولیت حفظ و صیانت 
از اصول و ارزشهای این نظام را بردوش داریم. شهدا با 
خون خود این نظام را به پیروزی رسانده و آن را حفظ 
کرده و به دست ما رساندند و حال ما باید با رأی خود و 

با حضور خود در صحنه ها و عرصه های مختلف آن را 
حفظ کرده و به دست صاحب اصلی اش یعنی حضرت 
ولی عصر )عج( برسانیم تا فردا قیامت شرمنده امام )ره( 

و شهدا نباشیم. 

نباید به وعده های آنچنانی نامزدها توجه کرد

برای مجلس  نیز گفت: هم  انتخاب اصلح  نعمتی درباره 
بررسی  اسالمی  شورای  مجلس  برای  هم  و  خبرگان 
رخدادهای  در  آنها  گیری های  و موضع  نامزدها  سوابق 
نظام  در حفظ  دو مجلس  این  است  مهم  مختلف خیلی 
و پیشبرد امور کشور بسیار حیاتی هستند و البته اعضای 
آنها وظیفه انجام کار اجرایی را برعهده ندارد و لذا نباید به 

وعده های آنچنانی برخی نامزدها توجه کرد. 
منتخبین  مستمر  های  پیگیری  و  هوشیاری  که  هرچند 
بسیاری  گشای  گره  تواند  می  مجلس  دو  این  در  مردم 
توطئه های دشمنان  از  بسیاری  نمودن  و خنثی  امور  از 
مجلس  دو  این  به  را  کسانی  چه  اینکه  بنابراین  و   باشد 

می فرستیم هم بسیار مهم و موثر است.

 با بصیرت در انتخابات شرکت کرده و رأی
 خود را نیز با بصیرت به صندوق ها می ریزیم

به  ما  مردم  اینکه  به  اشاره  با  شهروندان  از  دیگر  یکی 
خوبی به اهمیت حضورشان در تمام عرصه ها به ویژه در 
مردم که خودشان  این  اظهار کرد:  اند،  برده  پی  انتخابات 
طول  در  و  اند  رسانده  پیروزی  به  را  اسالمی  انقالب 
 جنگ تحمیلی با تمام وجود از آن حفاظت کرده اند و در 
عرصه های مختلف اعم از راهپیمایی ها و انتخابات و ... 
شرکت داشته اند نیازی به توصیه برای شرکت در انتخابات 
آتی ندارند و این نامزدها و مسئوالن و مدیران هستند که 
این مردم به  باید به وظایفشان در رسیدگی به مشکالت 
خوبی عمل کرده و اگر وعده ای می دهند با تمام قوا در 
راستای تحقق آن گام بردارند و در راه خدمت به مردم تالش 
مضاعف بنمایند. علی آبادی افزود: مردم ما قطعا برای انتخاب 
افراد اصلح نیز حساسیت الزم را دارند و به خوبی می دانند 
که یک انتخاب خوب و از روی آگاهی و تحقیق می تواند 
نظام  آرمانهای  زندگی خودشان و تحقق  اوضاع  بهبود  در 
اسالمی تاثیر گذار باشد و لذا رأی خود را همچون حضورشان 
ها صندوق  به  کامل  آگاهی  و  بصیرت  با  انتخابات   در 

می ریزند و سرنوشت آینده خود و کشور را به بهترین شکل 
ممکن رقم می زنند.

 به عنوان یک رأی اولی بی صبرانه 
منتظر هفتم اسفند هستم

اتفاق  به  که  است  سالی  چند  گفت:  هم  اولی  رأی  یک 
اگرچه  و  روم  می  رأی  های  صندوق  پای  به  والدینم 
که  خوشحالم  بسیار  اما  بدهم  رأی  ام  نتوانسته  تاکنون 
بدهم و بی صبرانه  توانم رأی  انتخابات پیش رو می  در 
لحظه  تا  هستم  اسفندماه  هفتم  روز  رسیدن  فرا  منتظر 
و  خودم  سرنوشت  در  مشارکت  و  دادن  رأی   شیرین 
برنامه ریزی برای اداره کشورم را تجربه کنم. قالیباف با 
تاکید بر ضرورت دقت در انتخاب افراد شایسته تر و اصلح 
برای حضور در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی، 
افزود: درست است که اولین شرکتم در انتخابات را تجربه 
می کنم اما برای نوع انتخابم هم اهمیت زیادی قائلم و 
قطعا با والدین و بزرگترهایم برای انتخاب فرد و افراد اصلح 
مشورت کرده و از تجربیات و راهنمایی های آنان استفاده 

خواهم کرد تا بهترین انتخاب را داشته باشم. 

مسئول امورمبلغان اداره کل تبلیغات خراسان جنوبی از اعزام 320 مبلغ بومی در شهر ها، بخش ها و روستاهای 
استان در ایام فاطمیه خبر داد. حجت االسالم علی کوثری نیا اظهار کرد: این مبلغان به برگزاری نماز جماعت، 

وعظ و خطابه، بیان احکام و تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون شعار سال جاری می پردازند.

۳۲۰ مبلغ به مناطق مختلف خراسان جنوبی اعزام شدند

 جوابیه سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 94/12/2 درباره »ایجاد موزه آب بیرجند ...« 
استان  در  آب  موزه  ایجاد  رساند:  می  استحضار  به 
حال  در  استان  ای  منطقه  آب  سازمان  سوی  از 
پیگیری می باشد که امید است با همکاری مسئوالن 
موزه  این  افتتاح  شاهد  نزدیک  ای  آینده  در  استانی 
راستای  در  استان  فرهنگی  میراث  اداره کل  باشیم. 
سیاستهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری آماده همکاری می باشد.

جوابیه شرکت مخابرات خراسان جنوبی

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
در  رساند:  می  استحضار  به   94/11/25 مورخ  شما 
حال حاضر هیچ انحصاری وجود نداشته و عالوه بر 
فعالیت شرکت مخابرات، چندین شرکت ارائه دهنده 
اینترنت در استان فعال می باشد اگر در برخی از نقاط 
سایر شرکت ها حضور ندارند بستگی به تمایل آنها 
از سوی  مانعی  هیچ  و  باشد  می  گذاری  به سرمایه 

شرکت مخابرات برای این امر وجود ندارد.

برنامه های محوری
صنـایع

 انتظار بر این است که در بلند مدت صنعت به عنوان دومین بخش اقتصادی پس از 
خدمات ، بیشترین اشتغال و ارزش افزوده را به خود اختصاص دهد. اگر چهار بخش 
صنعت ، معدن ، ساختمان و تامین آب و برق و گاز را جزو زیرمجموعه صنعت قلمداد 
کنیم )آن چنان که سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی این تقسیم بندی 
را ارائه داده است( سهم این بخش در ارزش افزوده استان 20 درصد بوده است . 
در سال های اخیر برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز واحدهای صنعتی در قالب 
شهرک ها و نواحی صنعتی ، تالش های موثری صورت گرفته است . ولی ذکر این 
نکته مهم است که این موارد الزم ولی کافی نیست . منطقه روزگاری دارای استعداد 
ایجاد مزارع وسیع چغندر قند بود و کارخانه ای بر همین بنا گردید ، در واقع 
سیاستگذاری برای کاهش تولید چغندرقند به علت مصرف آب زیاد و اصالح الگوی 
کشت و از طرف دیگر عدم توفیق الزم مدیریت های غیر بومی در کاخانه احداث 
شده موجب شد که چغندر تولیدی فعلی منطقه نیز جذب کارخانجات مناطق 
همجوار گردد . در همین شرایط کارخانه تولید کنسانتره زرشک در شهرستان قاین 
ایجاد شد و بخشی از تولیدات کشاورزان را طی مدت محدودی خریداری کرد و 
به علت عدم توفیق در فروش محصول نتوانست ، ادامه فعالیت دهد. موضوع این 
است که ایجاد واحد و بنگاه صنعتی ، حتما باید با یک نگاه اقتصادی دنبال گردد . 
واحدهای صنعتی ایجاد می شوند ، سرمایه گذاری توسعه می یابد ، حمایت های 
دولت و مسئولین وجود دارد ، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری منابع مالی مورد 
 نیاز را تجهیز می کنند ، تا مشکلی از مشکالت اقتصادی تقلیل یابد . اگر این واحدها 
 خود مسئله شوند، کاری نشده است و دلیلی برای حمایت وجود ندارد. فلسفه ایجاد 
این بنگاه ها، خلق ارزش افزوده ، توسعه اشتغال و تسهیل در تامین کاال برای بازار 
رسانی و صادرات است . اگر به این اهداف نرسیم، تمرکز در این بخش به کاهش بهره 
وری منجر می گردد . صنایع دستی منطقه و توسعه آنها به ویژه در قالب ساماندهی 
مشاغل خانگی و کارگاهی موضوع بسیار مهمی برای بهبود وضعیت جاری است . 

منطقه دارای برندهای مشهوری در زمینه تولید فرش دستبافت و پارچه 
بافی و نظایر آن در سطح جهانی است . 

معـادن 
منطقه وسیع استان خراسان جنوبی که بالغ بر 9 درصد سطح کشور را 
به خود اختصاص داده است ، دارای مزیت های طبیعی فراوانی است . شهرستان 
خوسف ، بیرجند و درمیان در قلب این منطقه پهناور قرار گرفته است. از یک سو 
به کویر و از سویی هم مرز کشور افغانستان است. در این سطح پهناور، قطعا گنج 
های پنهان زیادی در قالب معادن شناخته شده و یا شناسایی نشده ای وجود دارد . 
استفاده از این منابع خدادادی به ویژه با استقرار صنایع مورد نیاز برای فرآوری می 
توان بخشی از خال سرمایه گذاری موجود را مرتفع نمود . خام فروشی و استحصال 
مواد معدنی جز به از بین بردن زیرساخت های موجود منتهی نخواهد شد . هر چند 
ایجاد راه آن در منطقه صادرات این محصوالت را اقتصادی تر خواهد نمود . ولی 
تاکید بر این موضوع همچنان در دستور کار مسئولین بایستی قرار داشته باشد 
که باید برنامه مشخصی برای فرآیند استخراج و فرآوری های بعدی آن در جهت 

طراحی حمایت های قانونی ، ارائه دهند . 
ساختمـان

بررسی تحوالت بخش ساختمان در سال 93 نشان می دهد که دلیل اصلی رکود 
بخش ساختمان به کاهش ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی مربوط است . 
بخش ساختمان با سهم قابل توجه در تولید ناخالص داخلی، ارتباط قوی با تعداد 
زیادی از رشته فعالیت های اقتصادی و قرار گرفتن در انتهای زنجیره تولید، دارای 
ظرفیت قابل توجهی برای تاثیرگذاری بر صنایع وابسته و در نتیجه شکل دهی ادوار 
تجاری است.  عالوه بر این، ماهیت تولید در بخش ساختمان به گونه ای است که به 
تعداد زیادی نیروی کار با مهارت های مختلف نیاز دارد که به معنای ظرفیت مناسب 
این بخش برای اشتغالزایی است. با توجه به روند ارزش افزوده بخش ساختمان، 
این  از سال 1391 وارد رکود شده و تا سال 1393  این بخش  می توان گفت که 
رکود تداوم داشته است. روند تشکیل سرمایه ساختمان و ارزش تولید و فروش 
نهاده های ساختمانی نیز به عنوان شاخص های مکمل، رکود بخش ساختمان را در 
این دوره تایید می کند.  در سال 1391 دلیل اصلی رکود بخش ساختمان را می توان 
به کاهش ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی نسبت داد. به نظر می رسد که در 
سال 1393 بخش خصوصی نقشی پررنگ تر در تداوم رکود بخش ساختمان داشته 
است. نشانه های رکود طرف عرضه ساختمان بخش خصوصی را می توان رشد منفی 
تعداد ساختمان های شروع شده و پروانه های ساختمانی صادر شده و علت اصلی 
آن را می توان کاهش حاشیه سود ساخت و ساز در این سال عنوان کرد. طرف 
تقاضای ساختمان بخش خصوصی نیز به دلیل کاهش تقاضای مصرفی و کاهش 
تقاضای سوداگری در رکود بوده است. کاهش تقاضای مصرفی، به دلیل کاهش توان 
مالی خانوارها برای خرید مسکن و کاهش تقاضای سوداگری به دلیل کاهش بازدهی 
مسکن در مقاسیه با دارایی های رقیب، خصوصا نرخ سود بانکی، اتفاق افتاده است.  
بر اساس الیحه بودجه سال 1391، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای عمرانی 
نسبت به سال قبل حدود 10 درصد افزایش یافته است. بنابراین، حتی اگر اعتبارات 
مذکور به طور کامل تخصیص یابد، رشد حقیقی آن نسبت به سال1393 قابل توجه 
نخواهد بود. روند تعداد پروانه های صادر شده در مناطق شهری و همچنین حاشیه 
سود ساخت و ساز، بیانگر آن است که سرمایه گذاران خصوصی چشم انداز مناسبی 
از سودآوری بخش ساختمان در کوتاه مدت ندارند. بنابراین، با فرض شرایط موجود، 
می توان انتظار داشت که رکود ساختمان بخش خصوصی و در مجموع کل بخش 
ساختمان، تداوم یابد . رهایی از وضعیت برای بهبود رفاه عمومی بسیار با اهمیت 
است . هم سرمایه گذاری های نیمه تمام به بهره برداری نرسیده موجی ضرر و زیان 

سرمایه گذاران می گردد و هم نیروی کاری که سال ها با شرایط رونق بازار ساختمان 
خود را آماده فعالیت نموده است ، دچار مشکل بیکاری شده است . از طرف دیگر 
بخش تجارت و بازار که به تامین مصالح و تجهیزات همت گماشته و سرمایه گذاری 
های زیادی را در این جهت انجام داده است ، دچار ضرر و زیان می شود. بهبود 
شرایط ساخت و ساز و رونق بازار تولید ساختمان از برنامه های کلیدی است که در 

منطقه مورد توجه خواهد بود . 
خدمـات 

بخش خدمات طیف وسعی از فعالیت ها را در برمی گیرد . بخش خدمات نقش بسیار 
مهمی در تحرک اقتصادی دارد . غفلت از نقش کلیدی این بخش مهم از اقتصاد به 
زیان مجموعه فعالین بخش های تولیدی صنعتی ، معدنی و کشاورزی است . این 
بخش بزرگ تسهیالت و شرایط الزم را برای گردش صحیح کاال و خدمات در اقتصاد 
به عهده دارد . تعادل کاالیی در این حوزه در قالب بازار عرضه و تقاضای کاالها و 
خدمات در پس از تولید ، بازار عرضه و تقاضای عوامل و نهاده های تولیدی قبل و 
حین تولید در این مجموعه شکل می گیرد . تعادل نرخ سود و کارمزد در قالب  بازار 
پول و سرمایه و تعادل سطح دستمزدها در بازار عرضه و تقاضای نیروی کار در این 
مجموعه بزرگ شکل می گیرد . متاسفانه با برداشت نادرست از فعالیت و نقش 
این حوزه ، سایر بخش ها دچار ضرر و زیان می شود . این بخش با برداشت های 
نادرست به بخش واسطه گری ، داللی و نظایر آن خالصه شده است. عدم برنامه 
ریزی صحیح برای تامین منافع این قشر بزرگ تا جایی ادامه یافته است که به ازای 
 هر 77 نفر اعتقاد بر این است که یک واحد صنفی خرده فروشی ایجاد شده است .
 با این حساب چگونه می توان در این فضا به یک درآمد مکفی با بیش از دوبرابر کار 
معمول دست یافت . ساماندهی فعالیت این قشر در بستر مقررات و ارتقای سطح 
معیشت آنها یک ضرورت انکار ناپذیر است .  کارکرد صحیح شبکه توزیع در جامعه 
نه تنها موجب تسهیل در دسترسی مصرف کنندگان به کاالها و خدمات با نرخی 
شفاف و منصفانه میشود ، بلکه تعادل اقتصادی و بهبود وضعیت دو بخش تولید و 
مصرف نیز در گروی اصالح و تنظیم این شبکه است . این شبکه می تواند موجب 
شکل گیری انتظارات عقالیی و منطقی مصرف کنندگان و تولید کنندگان شود و 
بدین طریق بستر مناسبی برای مصرف و تولید ایجاد نماید . عدم کارکرد مناسب و 
ساختار غیر منطقی نظام توزیع موجب گران تر شدن قیمت کاالها و خدمات ، ایجاد 
نارضایتی و شکل گیری انتظارات غیر عقالیی در تولید کنندگان و مصرف کنندگان 
، ، کاهش قدرت خرید  ، عدم شفافیت  منابع  اتالف   ، نوسانات شدید قیمت   و 

 آشفتگی در کارکرد بازار و شکل گیری شبکه های غیر رسمی توزیع در جامعه می 
شود . شناخت اجزای کارکرد و مشخصات شبکه های توزیع کشور نخستین گام در 
سیاست های اصالحی هستند .  اصناف ، بازاریان ، تجار و کلیه بخشهای وابسته 
شامل شبکه انبارداری ، سردخانه داران و فعالین سایر بخشهای خدماتی و مالی از 

جمله افراد موثر در شبکه توزیع هستند .
حمل و نقـل

از دیرباز توسعه اقتصادي در گرو توسعه بازرگاني بوده و توسعه بازرگاني نیز وابسته 
به پیشرفت تکنولوژي حمل ونقل بوده است. شواهد موجود در داخل کشور وحتي 
درکشوهاي خارجي نشان دهنده این حقیقت است که وجود امکانات حمل و نقل 
کارا در اندازه گیري میزان رفاه اجتماعي اهمیتي قابل توجه دارد. براي مثال در این 
قرن افزایش میزان حمل ونقل که به واحد » تن –کیلومتر« سنجیده مي شود در 
کشورهاي توسعه یافته به شکل چشمگیري بستگي به رشد تولید ناخالص ملي 
داشته و معموالً رشد فعالیت هاي مربوط به حمل و نقل بیشتر از رشد تولید ناخالص 
با معیارهاي اقتصادي  البته توسعه صنعت حمل ونقل همیشه  ملي بوده است. 

اندازه گیري نمي شود وچه بسا دراین قلمرو اولویت هاي استراتژیکي و فرهنگي 
مطرح بوده است، به طوري که درحال حاضر سرمایه گذاري در صنعت حمل ونقل 
درکشورهاي توسعه یافته 20 تا 25 درصد کل سرمایه گذاري ها را تشکیل مي دهد 
و این مقدار درکشورهاي درحال توسعه باید به مراتب بیشتر باشد تا بتوان از سرمایه 
گذاري درسایر زمینه ها بهره مطلوب گرفت. عده اي براین عقیده اند که جهش 
اقتصادي کشورهاي توسعه یافته به دلیل اتخاذ روش هاي صحیح حمل و نقلي بوده 
است . بدین معني که رشد وتوسعه اقتصادي در ایجاد یک سیستم مطلوب حمل 
و نقل حایز اهمیت است و توسعه شبکه حمل ونقل نیز در رشد و توسعه اقتصادي 
هر کشور تأثیر مي گذارد. قطعاً هرگونه بي نظمي و کندي در آن ضررهاي فراواني 
به فرآیند رشد وتوسعه وارد مي کند، لذا زمان و میزان سرمایه گذاري در بخش 
حمل و نقل به طور مستقیم و غیر مستقیم ، روند توسعه را تحت تأثیر قرار خواهد 
داد. آنچه به مسایل حمل و نقل همگام با رشد پایدار تولید وتجارت جهاني اهمیت 
مي بخشد، نقش جامع و قاطع آن درکلیه سطوح زندگي انساني است. بخش حمل 
و نقل با هموار کردن امر مبادله وتجارت، موجبات رشد را هم در سطح ملي و هم 
درسطح جهاني فراهم مي آورد و زمینه هاي امکان دسترسي به رفاه و تسهیالت 
ملي را افزایش مي دهد. در سطوح اقتصادي خرد نیز، بهبود حمل و نقل مستقیمًا 
باعث پایین آمدن قیمت داده هاي کشاورزي و صنعتي شده و به کاهش هزینه هاي 
تولید و توزیع منجر مي گردد و با توسعه فراگیر بازارها، زمینه براي پیدایش رقابت 
سالم افزایش مي یابد و نهایت آن که تحول بنیاني در زیر ساخت هاي حمل و نقل 
به پیشرفت وتوسعه بخش هاي کشاورزي و غیر کشاورزي مناطق روستایي مي 
انجامد. با توجه به نقش و اهمیت حمل و نقل در توسعه اقتصادی و به منظور دلگرمی 
فعالین در این عرصه که قشر بسیار گسترده ای را در شهرها شامل تاکسی داران ، 
اتوبوس داران ، حمل و نقل جاده ای بار و مسافر ، حمل و نقل هوایی و ریلی و دست 
اندرکاران پایانه های مربوطه و شبکه خدمت رسانی به این طیف وسیع ، بایستی 
در قالب تشکل های منسجم ، همواره مورد توجه برنامه ریزان در چارچوب قوانین 

موضوعه تحت حمایت ها و پشتیبانی های الزم قرار بگیرند .
صادرات و اقتصاد مرز

شهرستان بیرجند ، درمیان و خوسف دارای مزیت های فراوانی است . این مزیت 
ها شرایطی را برای استان فراهم نموده است که به اتکای آن می توان خدمات و 
کاالهایی را به خارج مرزهای استان در داخل و خارج از کشور عرضه نماید . مزیت 
مرز طوالنی با کشور افغانستان ، وجود منطقه ویژه اقتصادی ، ظرفیت دانشگاهی و 
توان آموزش برای متقاضیان تحصیالت تکمیلی ، وجود بیمارستان ها و زیرساخت 
های مناسب عرضه خدمات پزشکی و درمانی ، مازاد تولیدات صنعتی و کشاورزی ، 
وجود جاده ترانزیتی ) و راه آهن در حال برنامه ریزی اجرایی ( ، دسترسی به حمل و 
نقل هوایی ، دسترسی به کویر و سایر جاذبه های گردشگری ، صنایع دستی بومی، 
پایانه مرزی تجاری با کشور افغانستان و نظایر آن  از جمله این مواردند .  همواره در 
جهت استفاده از پتانسیل منطقه مرزی در جهت توسعه اقتصاد منطقه بایستی بهره 
جست . انتفاع عشایر منطقه و مرز نشینان از این موضوع باید مورد توجه جدی 

قرار داشته باشد .
اقتصاد مقاومتی

در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه 
ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای، واژه ی جدید » اقتصاد 
مقاومتی « به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان 
مورد بحث قرار گرفته است. این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم 
 رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گردید. در همین دیدار، مقام معظم رهبری 
» اقتصاد مقاومتی « را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور 
 به کارآفرینی نیز دو دلیل » فشار اقتصادی دشمنان « و » آمادگی کشور برای جهش «

 را معرفی نمودند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند: » اقتصاد مقاومتی یعنی 
آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت 
های شدید می تواند تعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد. « با توجه به 
تاکیدات صورت گرفته و عزم جدی دولت اعتدال گرای تدبیر و امید در جهت تامین 
شرایط الزم برای تحقق اقتصاد مقاومتی ، توجه مسئولین شهرستان های بیرجند 
، درمیان و خوسف نیز در انجام فعالیتهای متعدد تاثیر گذار بر حوزه های اقتصادی 

معطوف به شرایطی بدین شرح خواهد بود : 
الف: مقاوم بودن اقتصاد منطقه ب: استفاده از همه  ی ظرفیتهای دولتی و مردمی 
برای توسعه اقتصادی ج: حمایت از تولید ملی و اولویت دادن در مصرف به تولیدات 
بومی د: مدیریت منابع مالی و سرمایه های مالی و فیزیکی موجود ه: مدیریت مصرف 
اقتصاد مقاومتی فقط جنبه نفی نیست؛ این طور نیست که اقتصاد مقاومتی معنایش 
حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهای تدافعی باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتی 
یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان می دهد و اجازه می دهد که حّتی در 
شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند. این یک فکر است، یک 
مطالبه  عمومی است. اقتصاد مقاومتی شعار نیست ، هم دانشگاه   ها، هم دستگاه   های 
دولتی، هم آحاد مردمی که خوشبختانه توانایی و استعداد این کار را دارند، چه از 
لحاظ علمی، چه از لحاظ مالی باید تالش کنند مسئولیت زمان خود و مقطع تاریخی 

حساس خود را بشناسند و به آن عمل کنند . 
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تبلیغاتی  فعالیت  روزهای  آخرین  در   - زاده  رحیم   
انواع  نگریم  می  که  شهر  از  گوشه  هر  به  کاندیداها 
تبلیغات کاندیداهای دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
از پوستر و بنر و پرچم گرفته تا تجمع ستادی و تبلیغات 
میدانی به چشم می خورد اما اینکه مردم در اقصی نقاط 
چه  بیرجند  در  خود  انتخابیه  حوزه  کاندیداهای  از  شهر 

 خواسته هایی دارند سوژه گزارش آواست.
نماینده ای باید به مجلس راه یابد که قدرت 
مطالبه گری حقوق مردم استان را داشته باشد

نمایندگی  برای  را  خاصی  کاندیدای  هنوز  گوید  می 
انتخاب نکرده است و در میان چند نفر مردد مانده است... 
زهرا از مهمترین خصوصیات نماینده مردم را مردمداری 
بعضی  در  متاسفانه  گوید:  می  و  داند  می  نیت   و صدق 
دوره ها افرادی با شعارهای بی مورد گاه اعتماد عمومی 
صفای  و  سادگی  از  میان  این  در  و  گرفته  بازی  به  را 
در  دهد:  می  ادامه  وی  اند.  نموده  استفاده  سوء  مردم 
به مجلس  مردم  از سوی  باید  ای  نماینده  فعلی  شرایط 
را  استان  مردم  حقوق  گری  مطالبه  قدرت  که  یابد  راه 
اجتماعی،  برکات  منشا  مجلس  در  وی  وجود  و  داشته 
یکی  صمیمی  باشد.  استان  برای  فرهنگی  و  اقتصادی 
مهم  اصول  از  یکی  زمینه  این  در  شهروندان  از  دیگر 
گذاری  قانون  و  تحلیل  باالی  قدرت  را   نماینده  برای 
به  با توجه  نمایندگان در مجلس  دانسته و معتقد است: 
تحلیلی که از اوضاع دارند در بطن حاکمیت قانونگذاری 
را  تولید  راه  بر سر  موجود  چالش های  و  موانع  و  کرده 
و شده  یادآور  را  استان  عدیده  مشکالت  وی   بردارند. 

می گوید: با توجه به کاهش نزوالت جوی و به دنبال آن 
امروز دیگر کشاورزی در تمام  خشکسالی های 17ساله، 
استان به خوابی طوالنی فرورفته و این خود منشا ظهور 

مشکالت عدیده ای برای کشاورزان بوده است.
وی ادامه می دهد: در این وضع کشاورزان و روستاییان 
نیز باید مورد عنایت و توجه نماینده و مسئوالن استانی 
باشند و هریک از مدیران باید دغدغه حل مشکل بیکاری و 
ایجاد اشتغال جایگزین در دوران خشکسالی را در روستاها 
داشته باشند. عباسی شهروند دیگری در گفتگو با خبرنگار 
این که کاندیداهای محترم در روزنامه ها و  از  افزود:  ما 
سخنرانی ها برنامه های خود را اعالم می کنند تشکر می 
کنیم این به یک انتخاب درست با آگاهی منجر می شود 

به شرط این که دقیقا بر حرف خود باقی بمانند.

نماینده منتخب باید فارغ از جناح بازی ها 
مسایل مردم استان را پیگیری کند

کارنامه عملی  آوا  با  در گفتگو  از شهروندان  دیگر  یکی 
کاندیداها را منبعی مناسب در جذب آرای مردم دانسته 
و می گوید: نماینده منتخب باید فارغ از جناح بازی ها 
مسایل مردم استان را پیگیری کرده و نه برای خوشایند 
گره  گشایش  راه  در  و  خدا  رضای  برای  که  احزاب 

مشکالت مردم استان و منطقه گام بردارد.
وی ادامه می دهد: متاسفانه گاه عده ای از کاندیداها در 

ماه ها و روزهای انتخابات برای اخذ آرای مردم قولهایی 
به مردم می دهند که یا خارج از توان آنها بوده و یا بعد 
از نشستن بر منصب نمایندگی آنها را فراموش کرده و از 
یاد می برند که البته این رفتار شایسته نمایندگی نبوده 
بودن  مردمی  به  نماینده  خصوصیات  از  وی  نیستند.  و 
فردی  باید  مردم  نماینده  است:  معتقد  و  کرده  اشاره  او 
که  زیرا کسی  باشد  مردم  و  استان  مسایل  به  آشنا  درد 
چگونه باشد  نکرده  درک  منطقه  در  را  مردم   مشکالت 

می توان از او انتظار حل مشکالت مردم را داشت؟

 انتظار ما از نماینده منتخب اینست که
 تمام مردم را با یک چشم بنگرد

کاربین  از ساکنان شمال شهر بیرجند نیز به  کمبود سرانه 
ورزشی، نبود عدالت اجتماعی در زمینه وجود مراکز اداری 
انتظار ما  و بهداشتی در منطقه اشاره کرده و می گوید: 
از نماینده منتخب اینست که تمام مردم را با یک چشم 

بنگرد و  برای حل مشکالت آنان کوشش نماید.
اسناد  زمینه  در  مشکالت  بعضی  وجود  به  اشاره  با  وی 
اکثر  در  گوید:  می  نیز  شهر  شمال  منطقه  در  امالک  و 

باالشهر محسوب  منطقه  عنوان  به  شهرها، شمال شهر 
توجه  عدم  دلیل  به  بیرجند  شهرستان  در  اما  شود  می 
کافی مسئوالن به این منطقه  پیشرفت این منطقه  بسیار 
کند و الکپشتی بوده است به گونه ای که اغلب ساکنان 
محل به دلیل تمرکز امکانات رفاهی و اجتماعی، ورزشی 

و بهداشتی خواستار زندگی در آن سوی شهر هستند.
چهکندی از اهالی  روستای چهکند بیرجند هم می گوید: 
با تبدیل بیرجند به عنوان مرکز استان و تشویق به ساخت 

از  زیادی  جمعیت  شهر  به  نزدیک  روستاهای  در  ساز  و 
وجود  با  اما  اند  شده  سرریز  مناطق  این  به  شهر  مردم 
از حداقل  این مراکز مردم  ساخت و سازهای بسیار در  

امکات رفاهی بی بهره اند. 
الحاق  از  هایی  زمزمه  گاه  هرچند  دهد:  می  ادامه  وی 
عمال  اما  شود  می  شنیده  استان  مرکز  به  روستاها  این 
این  در  اجتماعی  و  بهداشتی  تفریحی،  امکانات ورزشی، 
مناطق صفر است به گونه ای که چهکند با جمعیت بالغ 
بر 6 هزار نفر تنها 2 اتوبوس شهری داشته و اکثر مناطق 

همواره دچار قطعی آب است.
مردم  صدای  که  اینست  منتخب  نماینده  از  ما  انتظار 

شهرک های اقماری یا به گفته مدیران روستاهای حاشیه 
عدالت  برقراری  رسالت  مبنای  بر  و  شنیده  هم  را  شهر 

اجتماعی گام بردارند.

 در منطقه محروم خراسان جنوبی 
 و بیرجند با تعطیلی کشاورزی و 

رکود صنعت، بیکاری بیداد می کند

مشکالت  به  آوا  با  گفتگو  در  نیز  بازار  کسبه  از  یکی 

اقتصادی بعنوان نبض  تپنده شهرها اشاره کرد و افزود: 
تعطیلی  با  بیرجند  و  جنوبی  خراسان  محروم  منطقه  در 
در  و  کند  بیداد می  بیکاری  رکود صنعت،  و  کشاورزی 
و  شده  علت  بر  مزید  نیز  مسکن  بازار  رکود  بین  این 
بسیاری از شاغالن در حرفه های مختلف را خانه نشین 

کرده است.

 نماینده باید مشکالت مردم خراسان جنوبی
  را به گوش دولتمردان رسانده و

 تقاضای نگاه ویژه به منطقه داشته باشد

خراسان  مردم  مشکالت  مجلس،  در  باید  نماینده   
جنوبی و بیرجند را به عنوان یک استان مرزی به گوش 
دولتمردان در ردیف های باالتر رسانده و تقاضای نگاه 
ویژه به منطقه داشته باشد. وی به مشکالت مالیات در 
متاسفانه  گوید:  می  و  کرده  اشاره  شهرستان  و  استان 
به رغم مشکالت مالی و اقتصادی استان، قوانین کلی 
بوده و در این باره برای مناطق محروم تسهیل سازی 
نشده است که امیدواریم نماینده مردم این مهم را نیز 

در مجلس یادآوری و پیگیری نماید. 

 تخریب کاندیداها در فضای مجازی
 در شأن مردم نیست

خصوص  در  بیرجندی  سفیدان  ریش  از  سلطانپور 
از  ای  عده  تخریب  از  انتقاد  با  و  مجازی  فضاهای 
این  گوید:  می  کاندیداها  سایر  به  نسبت  کاندیداها 
رفتار در شان مردم والیتمدار و مذهبی استان نیست و 
کاندیداها باید با رفتار موقرانه خود در این زمینه الگوی 
انجام  از  را  آنان  و  بوده  خود  طرفداران  برای  مناسبی 

چنین اشتباهاتی بر حذر دارند. 
اشاره  استان  در  طالق  آمار  افزایش  به  همچنین  وی 
 کرده و می گوید: تقاضای ما از نماینده منتخب بررسی

و ریشه یابی این معضل است که تنها با تعامل سازنده 
همه ارگانها و نهادها امکان پذیر است. 

و کرده  اشاره  جوانان  اعتیاد  مشکل  به  همچنین   وی 
یک  مواد  کننده  صادر  کشور  با  همجواری  گوید:  می 
امتیاز منفی است که متاسفانه تاکنون قربانیان زیادی از 
پیر و جوان و مرد و زن داشته است. لذا نماینده مردم 
باید جوانان این دیار را به مثابه فرزند خود دانسته و در 

حل این مشکل تمام هم و غم خود را به کار گیرد.

انتظارات مردم بیرجند از کاندیداهای انتخابی مجلس

نمایشگاه نخلهای سرافزار در بیرجند افتتاح شد

تخریب کنندگان محیط زیست رأی ندارند  
کاری - محیط زیست تأثیر شگرفی بر روح و روان 
آدمی دارد. محیط پاک و آراسته و خّرم، زندگی را شاداب 
و معطر می سازد. شنیدن آواز روح بخش پرندگان، ترنم 
لطیف جویباران، آهنگ دلربای چشمه ساران، صفای 
سبز سبزه زاران، نسیم لطیف کوهستان، رقص دلنشین 
درختان و زیبایی شهر و دیار، همه و همه تأثیر اعجاب 
انگیزی بر زندگی انسان دارند.  این روزها که شاهد فعالیت 
های انتخاباتی در شهر و روستاهای کشورمان هستیم، 
گاه می بینیم که برخی از کاندیداها به محیط زیست و 
 درختان و ... آسیب می زنند و منظره شهری را نازیبا 
شعارنویسی  و  پوستر  تراکت،  چسباندن  کنند.  می 
درختان  به  داربست  بستن  و  دیوارها  این  روی   بر 
آسیب هایی را به محیط زیست وارد می کند. به این 
را تضییع می کند و  تبلیغات حقوق شهروندی  روش 

عالوه بر این برای نامزدها هزینه بر است باعث آلودگی 
و نازیبایی منظر شهری نیز می شود که پاکسازی آن 
از  پذیرایی  است.  آفرین  مشکل  نیز  شهرداری  برای 
می  انجام  مصرف  یکبار  ظروف  در  نامزدها  مهمانان 
شود که پراکندگی آنها عالوه بر وارد کردن خسارات 
جبران ناپذیر به محیط زیست موجب افزایش حجم زباله 
های تولیدی شهرستان می شود. ای هموطنان بیایید 
بهم قول بدهیم که به کاندیداهایی که برای کسب آرای 
بیشتر اقدام به آویز و یا الصاق عکس و بنر و پوستر خود 
بر روی درختان ویا دیوار های ساختمانی شهروندان 
می کنند  رای ندهیم.  آنان اعتقادی به محیط زیست 
 و حقوق شهروندی ندارند و بجای تبلیغات در مکان و 
محل های مجاز اعالم شده از حدود خود تجاوز می 
کنند و اینان در صورتیکه به مجلس هم راه یابند توقع 
از  و حقوق شهروندی   زیست  رعایت حقوق محیط 
آنان نمی توان داشت  و از رأی دادن به اینگونه افراد 
خودداری کنید و دوستان خود را هم از این مهم آگاه 
سازیم. ایرانی سر سبز و به دور از آلودگی های زیست 

محیطی  آرزوی ماست.

یادداشت خبرنگار

عکس ماندگار

 شبستان:  در حاشیه برگزاری یادواره سرداران و 520 شهید شهرستان بیرجند نمایشگاه نخلهای سرافراز با حضور فرمانده سپاه انصارالرضا
)علیه السالم(، خانواده های شهدا و مسئوالن نظامی استان افتتاح شد. این نمایشگاه از ۳ اسفند همزمان با یادواره شهدای شهرستان 
بیرجند جنب حسینیه جماران به همت کمیته فرهنگی ستاد یادواره شهدای بیرجند به مدت یک هفته برای بازدید عالقه مندان دائر است.

بـرنـج ام-كــي 

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

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بيرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

برنج سفيد دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شاليزارها
تأييد شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی
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ايزوگام  شفيعی
آسفالت و قيرگونی 
)محوطه و پشت بام(

٠٩١٥١٦٣٠2٣ - ٨٣222٥٤٩٤
صيادشيرازی ،  مجتمع ميرداماد  

واحد ٩٨

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 
و كارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

با تخفيف ويژه قيرگونی
محالتی - بين توحيد و مدرس
09153619297  

ايزوگـــام
 مصطفی هريوندی

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

مرغ بريان شکم پر چلو كباب وزيری   چلو كباب كوبيده   
چلو سلطانی چلو برگ    چلو جوجه كباب  

زرشک پلو با مرغ  سوپ جو    چلو پاچين  
چلو كباب نگينی  چلو مرغ سرخ شده   چلو بختياری  
چلو كباب بلغاری چلو جوجه با استخوان  چلو كباب قفقازی  

قيمه و قورمه  

همراه با در خدمت شما همشهريان عزيز

ک رايگان 
پي

طبخ با برنج درجه يک ايرانی همراه با دورچين كامل و ته چين زعفرانی

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

لوازم خانگی  نقد و اقساط
سرویس چوب، لوازم برقی

خیابان جمهوری ، نبش جمهوری 3

09151632697- یوسفی
32238009

ايزوگام هريوند ی  ) را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد(
فروش و نصب انواع عايق های رطوبتی
نمايندگی ايزوگام آذرگام و آذين بام

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

داربست  مهـدی  
نصب ، رولپالک ، سايبان ، 

خريد و فروش لوازم / بلوار فرودگاه 
سه راه صياد شيرازی

 ٠٩١٥١٦٤2٣-٣٧٧2٣١٩2٦٣     
وسيله كار

قــاليشويی خــاوران   09151647069-  32255257-32253199  نوگیدری

 به اطالع كليه شهروندان محترم می رساند:

ساعت پذيرش بانوان: همه روزه ١٦/٣٠-١٥ 
جمعه ها: ١١/٣٠-١٠     ٩/٣٠- ٨

ساعت پذيرش آقايان: همه روزه ١٩/٣٠-١٨   2١/٣٠-2٠
آدرس: بيرجند، سجادشهر، نبش سرداران شهيد، نرسيده به فلکه اول 

شماره تماس: ٠٩١٥١٦٤2٧٥٦ - ٠٥٦٣2٤١١٨٠١

مجموعه های استخر، سونا، جکوزی، سالن ورزشی و سالن بدنسازی
مجتمع فرهنگی- ورزشی و توانبخشی ايثار 

آماده پذيرش مراجعين محترم می باشد

قاليشويی  بهارستــان )خسرکی(
09155616256-32437388-32437399
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آتشفشان باش

هیچ کاری نیست که از طریق آموزش، امکان پذیر 
نباشد. هیچ وسیله ای به پای آموزش نمی رسد زیرا 
کند،  مبدل  خوب  به  را  بد  اخالق  تواند  می  آموزش 
اصول غلط را نابود و اصول صحیح را جایگزین آن 
سازد و انسان را تا حد فرشته باال برد.                             
کنید می  زندگی  کوهستانی  ای  منطقه  در   اگر 

 کم کم تماشای کوه برای شما عادی خواهد بود. دیگر 
تصویر نقاشی شده یک کوه شما را به وجد نمی آورد. و 
موضوع یک نواخت خواهد بود. با خود می گویید کوه 
کوه است دیگر. هیچ فرقی نمی کند کجا باشد اما نکته 
در همین جاست زیرا یک کوه در میان تمام کوهها 

عادی است. اما یک آتشفشان چطور؟
 آیا یک آتشفشان هم عادی است؟  برای موفق بودن 
باید مانند آتشفشان باشید. آتشفشان یک کوه آرام و بی 
حرکت نیست. بلکه می خروشد و فعال است. غرش 
یک  نیز  شما  اگر  رساند.  می  همه  گوش  به  را  خود 
از یک منظره  باشید دیگر به چشم جزئی  آتشفشان 
جمعیت  یک  از  جزئی  دیگر  شوید.  نمی  نگریسته 
بود.  فرد خواهید  به  منحصر  بلکه شخصیتی  نیستید 

آتشفشان هم یک کوه است. اما کوهی زنده و فعال.

اگر می خواهید بهترین ها
 را دریافت کنید, باید باور داشته باشید

 که  سزاوار بهترین ها هستید.

مردهای واقعی؛ زیباترین دختر دنیا رو دوست ندارند 
اونها دختری رو دوست دارند که بتواند دنیاشون

 را به زیباترین شکل بسازه

آن وقت که بحر کل شود ذات مرا
روشن گردد جمال ذرات مرا

زان می سوزم چو شمع تا در ره عشق
یک وقت شود جمله اوقات مرا

زندگی مثل آب توی لیوانه ترک خورده می ماند 
بخوری تموم میشه نخوری حروم میشه

 از زندگیت لذت ببر چون در هر صورت تموم میشه

کم باش، از کم بودنت نترس اونی 
که اگه کم باشی ولت میکنه همونه
 که اگه زیاد باشی حیفو میلت میکنه.

خالق ترین انسان های روی زمین مثل اینشتین، پیکاسو، 
و استیو جابز، برای رسیدن به ایده های خالقانه ی خود 
منتظر معجزه ننشسته اند. افراد مختلف برای رسیدن به 
راه حل های خالقانه، رویکرد های متفاوتی در پیش می 
گیرند. شما چگونه در مواقع لزوم، پدال خالقیت خود را 

فشار می دهید؟
از  »رمزگشایی  عنوان  با  تازه  رفتاری  پژوهش  یک 
خالقیت«، به جستجوی عادت هایی پرداخته است که 
بیش از بقیه به راه حل های خالقانه ی انقالبی منجر 
می شوند. پژوهش مذکور توسط تیم قدرتمند ردبول و 
انجام  دیتا  وایبرنت  داده ی  تحلیل  مشارکت شرکت  با 

شده است. 
ردبول 500 انسان موفق در طیف گسترده ای از حوزه ها 
را از طریق یک پرسشنامه ی آنالین مورد بررسی قرار 
داده است. 5 نمونه از جالب ترین یافته های این تحقیق 

در زمینه ی خالقیت بیشتر را در ادامه خواهید خواند.

1- مراقب استراتژی های
 »خارج از چارچوب« باشید

شکل  برای  چارچوب  از  خارج  تفکر  اهمیت  مورد  در 
به  بنا  اما  است،  شده  گفته  زیاد  تازه  های  ایده  دهی 
کنندگان  از شرکت  نیمی  از  بیش  انجام شده،  پژوهش 

آنها خواسته می شود  از  اند وقتی  بررسی گفته  این  در 
خالقیت  کنند،  کار  شده«  تعیین  قوانین  چارچوب  »در 
بیشتری از خود بروز داده اند. کسانی که با هدف تحریک 
خالقیت موافق چنین محدودیتی بوده اند از پیشینه های 
 حرفه ای بسیار گسترده ای می آیند، از جمله حوزه های 

کارآفرینی، علم و هنر.

2- چیزهای بیشتری را به شانس بسپارید
دنیای  های  ای  حرفه  و  کارآفرینان  که  است   جالب 
اند،  داشته  مشارکت  پژوهش  این  در  که  کار  و  کسب 
داده  گزارش  بقیه  از  بیشتر  برابر  دو  حدود  احتمالی  با 
»تحقق  رویکرد  جای  به  خالقیتشان  استراتژی  که  اند 
 بخشیدن« به چیزی از پیش تعیین شده، بیشتر با رویکرد 

»اجازه دهید خودش تحقق یابد« همراه بوده است. 
و  مؤسسین  اینکه  با  چیست؟  حرف  این  معنای  اما 
به  برای دستیابی  است  کار ها ممکن  و  مدیران کسب 
ببندند،  کار  به  شفافی  و  دقیق  های  طرح  خود   اهداف 
کارآفرین ها و حرفه ای های کسب و کار بیشتر عالقه 
داشته اند از فرصت هایی که شانس در اختیارشان قرار 
می دهد استفاده کنند تا اینکه روی حل همه ی مسائل از 

طریق »طرح ریزی آگاهانه« اصرار کنند. 
کنندگان  مشارکت  درصد   15 از  کمتر  حقیقت،  در 

برای  واضحی  طرح  قبل  از  اند  گفته  تحقیق  این   در 
اجرا در نظر می گیرند.

3- از رفتن به سراغ طرح 
جایگزین نهراسید

جاست:  بر  پا  خود  جای  سر  هنوز  چرچیل  ی  توصیه 
نکشید«.  تالش  از  دست  هیچگاه  هیچگاه،  »هیچگاه، 
را  ضرر  جلوی  مجبورید  که  رسد  می  فرا  زمانی  اما 
دوباره  و  کنید،  رها  کاره  نیمه  را  مأموریت خود  بگیرید، 
و  کارآفرینان  بروید.  خود  بورد  وایت  تخته ی  سراغ  به 
حرفه ای های دنیای کسب و کار در مواجهه با مشکل 
در فرایندهای خالق خود به جای آنکه »محکم به طرح 
اولیه ی خود بچسبند«، تا سه برابر سریع تر از دیگران به 
سراغ طرح جایگزین خود می روند و سعی می کنند کار 

را روی غلتک بیاندازند.

4- در طبیعت وقت بگذرانید
به نظر می رسد چه خود را فردی دوستدار گردش بدانید 
را روی  مثبت خود  اثر  نه، وقت گذراندن در طبیعت  یا 
درصد   65 حدود  تقریباً  گذاشت.  خواهد  شما  خالقیت 
مشارکت کنندگان در این پژوهش گزارش داده اند وقت 
گذراندن در طبیعت برای فرایند های خالقشان اهمیت 

دارد. پیش زمینه ی حرفه ای این 65 درصد به بیش از 
20 حوزه ی مختلف و محدوده ی سنی آنها به نسل های 

متفاوت بر می گردد.
در  مردان  و  زنان  خالق  های  فرایند  از  صحبت  وقتی 
جنس  دو  میان  زیادی  بزرگ  های  تفاوت  باشد،  میان 
با این حال احتمال استفاده ی زنان  به چشم نمی آید. 
مردان  از  بیشتر  مسائل  برای حل خالقانه ی   از شهود 

گزارش شده است.
به  بیشتر  کار  این  برای  مردان  است که  حالی  در  این   
برای  همچنین  زنان  آورند.  می  روی  تحلیلی  استدالل 
بیشتری  تالش  فرایند  این  در  ریسک  آوردن   پایین 
این فرایند به ریسک  می کنند، در حالی که مردان در 

بیشتر به چشم فرصت نگاه می کنند

5- سریع تر صحبت کنید 
تا مخالف شما، تبدیل به موافق تان شود!

کسی سرسختانه با شما مخالفت می کند و با دلیل و بینیه،  
استدالل های شما را سست و بی اثر می کند؟ کافی است 
که موقع مذاکره و مابحثه با او، ریتم سخن گفتن خود 
را سریع تر کنید، این طوری فرصت الزم برای پردازش 
سخنان خود را از او می گیرید و او دیگر نمی تواند به خوبی 

گذشته، شما را در موضوع ضعف باقی بگذارد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز 

کسانی که کفر ورزیدند و ]مردم را[ از راه خدا باز داشتند ]خدا[ اعمال آنان را تباه 
خواهد کرد. سوره محمد، آیه 1

حدیث روز

همنشینی با سفلگان و افراد پست ناپسند است و همدمی گناهکاران موجب بدبینی 
مردم و از دست دادن اعتماد و اعتبار است. امام حسین )ع(

سبک زندگی

پدال خالقیت را فشار دهید!

افقي: 1- مجموعه اي از روشهاي 
ترشرو   -2 شخصیت   - معالجه 
عصر  شاعر   - شده  کرده  تأکید   -
پوش  ملي  دکولو  نام   -3 غزنوي 
درجه  فرانسه-  بسکتبال  ملي  تیم 
نوعي   -  4 نگري  آینده   - درجه 
دسر میوه اي- تاک - پوست کن 
راستي  ناله-  سوداي  کمیت 5-   -
بنام   -  6 لشکر  طرف  درستي-  و 
از مي  بعد  از عشق - نت  بیمار   -
نیکش  گر-  هدایت   - تکاور   -7
خداحافظي   - زیبایي  ماند 8-  بجا 
خارجي- خوراکي از اسفناج 9- نیش 
سرما- موجودات - شهري در استان 
حرف  وبختیاري 10-  محال  چهار 
تعجب - راحت و آسوده و در رفاه- 
اداره  شیوه  اصطکاک-   -11 قلندر 
مملکت- سنبل کوهي 12 - چغندر 
تصدیق  زراعت-  ماشین  پخته- 
همدم-   -13 مرواریدها  ایتالیایي- 
استان  سرسبز  و  کوچک  شهر 
آذربایجان غربي- اعمالي که در حج 
انجام مي دهند 14- کشور آسیایي- 
مرکز استان مرکزي- خوراکي است 
رقیق 15 - ضربهاي در تکواندو - 
پرده ای که به دنده هاي انتهایي و 
مهره ها میچسبد و قفسه سینه را از 

محوطه شکم جدا مي کند
معروف سده  متفکر   -1 عمودي: 
هجدهم که در اوج دوره روشنگري 
اروپا م یزیست - آواز خواب 2- آرد 
گوشي-  در  وگوي  گفت  بیخته- 
اجازه  کلیله!-  یار   -3 کباب  شهر 
نهر   - خودرو 4  کلید   - شده  داده 
بزرگ - جانور ریز- ضمیر چهارم- 
مرکز   - گلشاه  یار   -5 منفک 
استان صالح الدین عراق- نگهبان 
از  یکي   - زینت  مایه-   -  6 گله 
سرداران ایراني در دربار مأمون 7- 
خواب - یک نوع شیریني و کلوچه 

سنتي لذیذ- چهره 8 - جور - آگاه 
مته   -9 میگرن  عالئم  از  باش- 
ادب  بي  خطاب  اساسي-  برقي- 
ضخامتي  با  پرز  بدون  فرش   -10
 - پیشخانه  پالس-  از  نازکتر 
خداي   -  11 اسفناج  در  ویتامیني 
مصري- پسته دهان گشوده - نیکو 
زائو  قبرس-  پول خرد  روي 12 - 
شمارش  واحد  پرچم-   - ترسان 
ثروتمند   - دید   - پندها  شتر 13- 
 - گندیده  نخي-  اي  پارچه   -14
نام دخترانه-   مقیاس مسافت 15- 

جامعه شناس مشهور قرن نوزدهم
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نکات  قابل تامل درباره فقر

تا  و 2  باشه  توی دستت  النگو  تا  اینه که 2  فقر   *
دندون خراب توی دهنت؛

مهمونت  جلوی  امشب  که  شامی  که  اینه  فقر   *
از شام دیشب و فردا شب خانواده ات بهتر  میذاری 

باشه؛
* فقر اینه که از بابک و افشین و سیاوش و مولوی 
و رودکی و خیام چیزی جز اسم ندونی اما ماجراهای 
آنجلینا جولی و براد پیت و سیر تحولی بریتنی اسپرز 

رو پیگیری کنی؛
ماه   3 در  میپرسه  ازت  کسی  وقتی  که  اینه  فقر   *
اخیر چند تا کتاب خوندی برای پاسخ دادن نیازی به 

شمارش نداشته باشی؛
فاصله  از  لباس خریدن هات  فاصله  که  اینه  فقر   *

مسواک خریدن هات کمتر باشه؛
* فقر اینه که کلی پول بدی و یک عینک دیور تقلبی 
 بخری اما فالن کتاب معروف رو نمی خری تا فایل

پی دی اف ش رو مجانی گیر بیاری؛
* فقر اینه که توی خیابون آشغال بریزی و از تمیزی 

خیابونهای اروپا تعریف کنی؛
* فقر اینه که ماشین 40 میلیون تومانی سوار بشی و 

قوانین رانندگی رو رعایت نکنی؛
* فقر اینه که به زنت بگی کار نکن، ما که احتیاج 

مالی نداریم؛
دموکراسی که  بدی  شعار  جا  همه  که  اینه  فقر   * 
ترست  از  نکنه  جرات  ات  بچه  خونه  تو  خوای،  می 
مورد  عکس  قاب  اتفاق  حسب  بر  که  بگه   بهت 

عالقه ات رو شکسته
از  کوچکتر  ات  خونه  کتابخانه  که  اینه  فقر   *

یخچالت)یخچال هایت( باشه
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مکتیوکسیبدابا1

حاتفممالسلاراد2

رتشنمیلاطوسبم3

ورگمتسقزاراب4

مشیافرژافیار5

یوکدرکاپیتنیف6

تشلپرتنیاروای7

تنیلرگاشزرل8

لرولیسوموباقل9

ایاماولناریوا10

زبیقنهلاهکزی11

ارایهمانتعار12

ناکسارتیهنیجو13

یراوستیاکفاکشب14

ایوجنیماجنبنی15

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

تجربه کنید.    09158668002

رستوران و غذای آماده 
حمید

 به فروش می رسد
به علت مشکالت مالی فی 
60 میلیون مقطوع مجهز به 
سالن پذیرایی و دکور سنتی
بلوار فایده - جنب پرده اطلس

09109313400

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

فست فود فعال با فروش باال 
 و موقعیت عالی به فروش

 می رسد یا معاوضه با خودرو
09356214184

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

فروش فوری 17عدد آالچیق 
6 متری      09151615023

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

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

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

مشاور امالک  فدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید   09365616023

 فروش پیکان وانت یخچال دار 
مدل 89 با تضمین کار  09399854048

به چند نفر خانم و آقا برای کار در رستوران 
نیازمندیم.     09363614774

 32342406 ساعت تماس: فقط 3 تا 5 عصر

به یک آشپز خانم یا آقا برای کار 
در باغ  رستوران  نیازمندیم. 

32450229 -09157285321

 به یک آرماتوربند 
برای همکاری در ساخت مسجد 

نیازمندیم.
09157203004

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

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

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 انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر، سی  دی

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

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

 نبش 17 شهریور 24     09159618050

فروش مغازه کفش فروشی با دکوراسیون 
عالی و کفش های شیک با شرایط عالی 

واقع در بازار    09155623060

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

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

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

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

 09151614735
برادران زنگوئی

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

خریداریم.  
32255221-09156702717

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

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
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سالمت نیوز: محققان اعالم کردند که مصرف دو فنجان قهوه بیشتر در روز، با کاهش قابل توجه خطر بروز التهاب کبدی رابطه دارد. با نوشیدن 
چند لیوان قهوه در روز می توان احتمال بروز برخی از این آسیب ها را کاهش داد. سیروز یا التهاب شدید کبد که درمان خاصی ندارد، می تواند باعث 
مرگ انسان شود، اما شناسایی زودهنگام این آسیب کبدی می تواند به فرد بیمار کمک کند تا از آسیب های بیشتر جلوگیری شود.

کاهش خطر آسیب کبدی با نوشیدن قهوه اخبار ورزشی

کسب 4 مدال در رقابت های 
کیوکوشین کاراته شمال شرق کشور 

به  موفق  طبس  شهرستان  کاراته  کیوکوشین  تیم 
کسب 4 مدال در مسابقات کیوکوشین شمال شرق 
کشور شد. رئیس هیئت کاراته خراسان جنوبی گفت: 
در مسابقات کاراته شمال شرق کشور که در سالن 
شهدای اتوبوسرانی مشهد برگزار شد تیم طبس به 
 4 کسب  به  موفق  جنوبی  خراسان  نماینده  عنوان 

مدال رنگارنگ شد. 
 رامین احمدی پیما افزود: در این مسابقات  در وزن

90- بزرگساالن ولی اخوان قربانی به مقام قهرمانی 
نایب  نظریان  امیر  جوانان   -60 وزن  در  رسید، 
قهرمان شد، در وزن 90- بزرگساالن جمال بانوی 
در جایگاه سوم ایستاد و در وزن 55- نوجوانان نیز 

حامد عبدا... زاده به مقام سوم رسید.

تیم خراسان جنوبی 11 مدال 
رنکارنگ مسابقات کاراته شمال شرق 

کشور را کسب کرد

تیم کاراته خراسان جنوبی موفق به کسب 11 مدال 
رنگارنگ از مسابقات شمال شرق کشور شد. رئیس 
مناسبت  به  گفت:  جنوبی  خراسان  کاراته  هیئت 
دهه مبارک فجر مسابقات کیوکوشین iku  شمال 
در کاشمر  میزبانی خراسان رضوی  به  شرق کشور 
به  موفق  فردوسی  کای  کاراته   11 که  شد  برگزار 
کسب مدال شدند. رامین احمدی پیما افزود: در این 
مسابقات 213 کاراته کا در 23 وزن با یکدیگر رقابت 
کردند که در پایان از تیم خراسان جنوبی در اوزان 
مختلف مهدی یوسفیان و محمد صادق رمضانی به 
مقام قهرمانی رسیدند، محمد جواد اوریا ، ابوالفضل 

میرشب و محمد نوروزی نایب قهرمان شدند.

اعزام عباسپور به مسابقات آزاد و 
رده بندی دسته برتر جوانان کشور

مسابقات  به  بازیکن  عنوان  به  عباسپور  امیرحسین 
آزاد و رده بندی دسته برتر جوانان کشور که از تاریخ 
برگزار  استان قم  میزبانی  به  ماه  اسفند  لغایت 6   4
می شود با مربیگری و سرپرستی محمدرضا عباسپور

 اعزام شد.

راهیابی تیم شرکت گاز خراسان 
جنوبی به جمع تیم های برتر لیگ 

فوتسال کارکنان دولت استان

تیم شرکت گاز استان خراسان جنوبی در مرحله یک 
چهارم نهایی با شکست صدا و سیما به جمع چهار 

تیم برتر لیگ کارکنان دولت راه یافت.

4 سبزی کم کربوهیدرات
 برای دیابتی ها

 
جلوگیری  برای  هوشمند  راه  نیوز:  سالمت 
نوع  دیابت  به  مبتالیان  قند خون در  فوران  از 

است.  کربوهیدرات  کم  سبزیجات  انتخاب  دو، 
سبزیجات غیر نشاسته ای یا کم کربوهیدرات 
حاوی ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر و در عین 
حال کم کالری هستند. اسفناج: این سبزی کم 
کربوهیدرات انتخاب عاقالنه ای برای مبتالیان 

به دیابت نوع دو و حاوی فوالت، بتاکاروتن و 
اند  کرده  اعالم  محققان  است.  »کا«  ویتامین 
که رژیم غذایی سرشار از سبزیجات برگ سبز 
تیره مانند اسفناج خطر ابتال به دیابت را تا حدود 
زیادی کاهش می دهد.گوجه فرنگی: حاوی 

ویتامین »ث« و یک منبع عالی از ویتامین »آ« و 
پتاسیم محسوب می شود. هر فنجان آب گوجه 
فرنگی تنها 32 کیلوکالری دارد. گوجه فرنگی 
حاوی لیکوپن و آنتی اکسیدان های قوی است 
که در برابر بیماری های قلبی، سرطان پروستات 

... محافظت ایجاد می کند. کلم بروکلی:  و 
عالوه بر این که کربوهیدرات کمی دارد، سرشار 
از ویتامین های آ، ث و کا، فیبر و آهن است. 
خیار: یک فنجان خیار خرد شده تنها 5 گرم 
مبتال  و شما در صورتی که  دارد  کربوهیدارت 
نگرانی گونه  هیچ  بدون  باشید،  دیابت   به 

 می توانید مقادیر زیادی از آن را مصرف کنید. 
اضافه  برای  ارزان  راه  یک  کلم  خوردن  کلم: 
غذایی  رژیم  به  ث  و  کا  های  ویتامین  کردن 
فیبر،  ها،  اکسیدان  آنتی  عالوه  به  البته  است 

منگنز و ویتامین ب 6.

خواب و ورزش کافی از احتمال 
سکته قلبی می کاهد 

شهرخبر: محققان بررسی کردند که چه میزان 
پیاده روی، شنا،  خواب و فعالیت فیزیکی مانند 
دوچرخه سواری و ... به سکته قلبی تاثیر می گذارد. 
یافته های تحقیقات نشان می دهد افرادی که به 
صورت متوسط هفت تا هشت ساعت در شب 
می خوابند، 25 درصد کمتر به سکته قلبی دچار 
می شوند.البته افرادی که زیاد می خوابند یعنی 
پیش از هشت ساعت در طول شب می خوابند 
146 درصد بیشتر به سکته قلبی دچار می شوند. 
 افرادی که کمتر از هفت ساعت در طول شب

قلبی  سکته  احتمال  درصد   22 خوابند  می 
بیشتری دارند. داشتن خواب متوسط یعنی هفت 
تا هشت ساعت در روز و انجام ورزش 30 تا 60 
دقیقه ای، سه تا شش بار در هفته  باعث کاهش 

احتمال سکته قلبی می شود. 

فواید گنجاندن سیب زمینی
 در رژیم غذایی کودک

از  دهد  می  نشان  مطالعه  نیوز:  سالمت 
و  پتاسیم  از  غنی  زمینی  سیب  آنجائیکه 

کودک  غذایی  رژیم  در  باید  حتماً  است  فیبر 
زمینی  سیب  محققان،  گفته  شود.به  گنجانده 
کودکان یک  برای  فیبر  و  پتاسیم  منبع خوب 
کننده  تامین  زمینی  است.  سیب  ساله  تا سه 
که  است  کودکان  برای  روزانه  فیبر  درصد   ۸

کلی  سالمت  و  نمو  رشد،  در  مهمی   نقش 
کودک دارد. توجه به این نکته مهم است که 
مصرف تمام سبزیجات، بخصوص سبزیجاتی 
که منبع خوب پتاسیم و فیبر هستند، در رژیم 

غذایی کودک گنجانده شود.

ترفندهای طبیعی برای تسکین 
»آرتریت انگشتان و مچ دست« 

یک  مفاصل  التهاب  یا  آرتریت  آنالین:  قدس 
تحلیل  دلیل  به  ای است که  استحاله  بیماری 
و فرسایش غضروف های بین استخوانی ایجاد 
می شود. گرچه افزایش سن مهم ترین علت این 
بیماری محسوب می شود اما مسائل دیگری از 
جمله ضربه، تصادف، کمبود ریز مغذی ها و بی 
تحرکی نیز می تواند زمینه ساز آن شود.روغن 
زیتون: یکی از ترکیبات فعال در روغن زیتون 
اولئوکانتال نام دارد که عملکرد ضد التهابی آن 
مانع از فعالیت آنزیم های عامل درد می شود. 
افرادی که این روغن را در برنامه غذایی خود 
آرتریت  به  ابتال  معرض  در  کمتر  اند  گنجانده 
رماتوئید قرار دارند. ماساژ مالیم انگشتان و مچ 
دست نیز با این روغن می تواند به تسکین درد 
از  استفاده  سرد:  آب  کمپرس  کند.  می  کمک 
کمپرس سرد روی مفاصل بیمار درمان مناسبی 
برای افرادی است که می خواهند روشی روزانه 
را برای مقابله با آرتریت در پیش گیرند. کمپرس 
برای  گرم روش خوبی  آب  گرم: کمپرس  آب 
تسکین عالیم در زمان های عود درد است. در 
این صورت دستمالی را با آب گرم خیس کنید و 

روی انگشتان و مچ دست بگذارید. 

خواب و ورزش کافی از احتمال سکته قلبی می کاهد

زن کالهبردار پلیس نما بازداشت شد 

 سرهنگ روانبخش، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: 
چند روز پیش ماموران بازرسی اطالع یافتند، زنی که لباس 
این  می کند.  وآمد  رفت  شهر  در سطح  دارد،  تن  به  پلیس 
زن تحت تعقیب پلیس قرار گرفت تا این که ردپای او در 
خانه ای در یکی از محله های شهر به دست آمد و او دستگیر 
و یک بی سیم تقلبی از وی کشف شد.به گزارش جام جم، وی 
اضافه کرد: متهم 26 ساله که دارای تحصیالت دانشگاهی 
است در بازجویی اعتراف کرده شیفته حرفه پلیسی بوده و 
با پوشیدن لباس پلیس و جعل عنوان مامور انتظامی حتی 
اعتماد صاحبخانه اش را جلب و خانه اش را با مبلغ پایین تری 
اجاره کرده و عالوه بر آن زنی را فریب داده و از او 16 میلیون 

تومان کالهبرداری کرده است. 

 خرید لباس مارک با پول سرقت مسلحانه

پنج جوان که به یک کارگاه طالفروشی دستبرد زده بودند، شناسایی 
و دستگیر شدند. متهمان در این سرقت، چهار و نیم کیلو طال به 
تحقیقات  انجام  و  محل  در  ماموران  حضور  با  بودند.  برده  سرقت 
اولیه مشخص شد که سرنشینان دو دستگاه موتورسیکلت با تهدید 
چاقو و سالح گرم، با شلیک گلوله و مجروح کردن یک نفر، اقدام 
به سرقت چهار و نیم کیلوگرم طال و جواهرات کرده اند. دوربین های 
مداربسته پیش بینی شده در محدوده کارگاه طالفروشی مورد بازبینی 
دستگیر  و  شناسایی  سابقه دار  مجرم  چهار  سرانجام  و  گرفت  قرار 
شدند. متهمان در بازجویی ها اعالم کردند که سهم هر کدام از آنها 
از سرقت پنجاه میلیون تومان شده که همه آن را خرج خریدن لباس 
و کفش مارک دار برای خودشان و دوستان شان کرده اند. تحقیقات 

پلیسی درباره این پرونده ادامه دارد. 

دزدی اینترنتی خانم منشی از پزشک 

خرید  به  و  می کرد  سرقت  پزشک  حساب  از  که  منشی  خانم 
رئیس  تابناک،  گزارش  به  شد.  دستگیر  می پرداخت،  اینترنتی 
پلیس فتای فارس گفت: یک پزشک با اعتماد به منشی مطب، 
بود و  اختیار وی قرار داده  را در  اعتباری خود  اطالعات کارت 
با  کرد:  اظهار  زد. وی  رقم  را  ریالی  میلیون   35 همین سرقت 
تالش کارشناسان خانم منشی ردیابی و جرم خود را به گردن 
گرفت و گفت: زمانی که در اینترنت مشغول جست وجو کردن 
هوشمند  همراه  تلفن  گوشی  یک  فروش  تبلیغ  بوده  صفحات 
را  توان خرید آن  این دلیل که  به  اما  را جلب کرده  توجه وی 
مشغول  وی  مطب  در  که  پزشک  از حساب  استفاده  با  نداشته 
تصور  هیچ وقت  که  کرده  اینترنتی  خرید  به  اقدام  بوده  کار  به 

نمی کرده روزی شناسایی شود.

قتل خواهر با شلیک 4 گلوله 

پسر جواني که اواخر دي ماه خواهرش را با شلیک 4 گلوله به قتل رسانده 
پایتخت  در  فرار  روز   40 از  پس  بود  کرده  مجروح  را  خاله اش  دختر  و 
شناسایي و دستگیر شد. با حضور ماموران پلیس در محل جنایت، آنها 
با جسد دختر جواني که بر اثر اصابت 4 تیر جانش را از دست داده بود، 
روبه رو شدند. در تحقیقات از مادر مقتول، زن میانسال مدعي شد پسرش 
مرتکب این جنایت شده، همچنین دختر خاله اش را مجروح کرده است 
که دختر جوان پس از اعزام به بیمارستان زنده ماند. با شناسایي مخفیگاه 
متهم، سرانجام ماموران پلیس موفق شدند او را در یک مجتمع تجاري 
و در داخل دفتر وکالت شناسایي و دستگیر کنند. متهم با اعتراف به قتل 
خواهرش گفت که بعد از تیراندازي با گرفتن یک آژانس به شمال کشور 
فرار کردم. اسلحه را در داخل دریا انداختم و به تهران آمدم که سرانجام 

شناسایي و دستگیر شدم.

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

توجه          توجه 
تاالر عروسی با امکانات بسیار 

خوب و فروش بسیار عالی 
)به دلیل تغییر شغل( به فروش
 می رسد.    09359280927

الستیـک اکبـری
فروش انواع الستیک ایرانی و خارجی

بلوار مسافر -  مقابل پایانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

نقاشی ساختمان انواع نقاشی ساختمان 

پذیرفته می شود. 09159647370 - مرکی

فروشگاه لوله و اتصاالت 
کاظمی 

طرح تعویض شیرآالت قدیمی 
با شیرآالت اهرمی
با کمترین هزینه

صاحب شیر آالت اهرمی 
شوید

فقط تا پایان سال
بین مدرس 35 و 37

09123024066
09151638890

آموزشگاه طراحی دوخت 

راحلـه 
با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور
برای دوره های مقدماتی و پیشرفته

 در رشته های نازک دوزی، ضخیم دوزی
 بچگانه دوزی، الگوسازی، مانتو و شلوار و ... 

 و رشته های رو دوزی سنتی، سرمه دوزی 
ابریشم دوزی، سنگ دوزی و ... هنرجو می پذیرد.

آدرس: نبش مدرس 7
تلفن: 32226200

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر با کارگر ماهر 
و کامیون جک 6 متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما را با یک 
سرویس حمل می کنیم.   09155618308 - جالل نیا  

فروش فوری به دلیل مهاجرت
منزل ویالیی تازه ساز، 90 متر زمین، 
76 متر بنا، دارای امتیازات آب و برق و 
گاز، نما سنگ، کف سرامیک، کابینت، 

کمد دیواری، آبگرمکن و ...
آدرس: حاجی آباد، اول خیابان مقداد 
قیمت: 55 میلیون 09369191230 

 گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(

09904712042

خشک شویی و رنگریزی نارنج
باز و بست پرده رایگان /  پیک رایگان

هر پنج پتو یک پتو رایگان
آدرس: خیابان آوینی، خیابان نارنج

نبش نارنج 13
ساعت کار: 7 صبح الی 14      16 الی 21

09159620974 - 32349241
مدیریت : عسکری نیا

 حمل  اثاثیه  منزل 

با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065

علی آبادی
ضمنا کارگر تنها نیز داریم

32412300- 32412311- مدیریت چمنی قالیشویي گل ابریشم اعالشور و لکه برداری فرش های کرم و تراکم باال تخصص ماست

آدرس : نبش غفاری 4    

 09151606528

32212519  

ایزوگام سلیمانی 
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سالمت نیوز: محققان اعالم کردند که مصرف دو فنجان قهوه بیشتر در روز، با کاهش قابل توجه خطر بروز التهاب کبدی رابطه دارد. با نوشیدن 
چند لیوان قهوه در روز می توان احتمال بروز برخی از این آسیب ها را کاهش داد. سیروز یا التهاب شدید کبد که درمان خاصی ندارد، می تواند باعث 
مرگ انسان شود، اما شناسایی زودهنگام این آسیب کبدی می تواند به فرد بیمار کمک کند تا از آسیب های بیشتر جلوگیری شود.

کاهش خطر آسیب کبدی با نوشیدن قهوه اخبار ورزشی

کسب 4 مدال در رقابت های 
کیوکوشین کاراته شمال شرق کشور 

به  موفق  طبس  شهرستان  کاراته  کیوکوشین  تیم 
کسب 4 مدال در مسابقات کیوکوشین شمال شرق 
کشور شد. رئیس هیئت کاراته خراسان جنوبی گفت: 
در مسابقات کاراته شمال شرق کشور که در سالن 
شهدای اتوبوسرانی مشهد برگزار شد تیم طبس به 
 4 کسب  به  موفق  جنوبی  خراسان  نماینده  عنوان 

مدال رنگارنگ شد. 
 رامین احمدی پیما افزود: در این مسابقات  در وزن

90- بزرگساالن ولی اخوان قربانی به مقام قهرمانی 
نایب  نظریان  امیر  جوانان   -60 وزن  در  رسید، 
قهرمان شد، در وزن 90- بزرگساالن جمال بانوی 
در جایگاه سوم ایستاد و در وزن 55- نوجوانان نیز 

حامد عبدا... زاده به مقام سوم رسید.

تیم خراسان جنوبی 11 مدال 
رنکارنگ مسابقات کاراته شمال شرق 

کشور را کسب کرد

تیم کاراته خراسان جنوبی موفق به کسب 11 مدال 
رنگارنگ از مسابقات شمال شرق کشور شد. رئیس 
مناسبت  به  گفت:  جنوبی  خراسان  کاراته  هیئت 
دهه مبارک فجر مسابقات کیوکوشین iku  شمال 
در کاشمر  میزبانی خراسان رضوی  به  شرق کشور 
به  موفق  فردوسی  کای  کاراته   11 که  شد  برگزار 
کسب مدال شدند. رامین احمدی پیما افزود: در این 
مسابقات 213 کاراته کا در 23 وزن با یکدیگر رقابت 
کردند که در پایان از تیم خراسان جنوبی در اوزان 
مختلف مهدی یوسفیان و محمد صادق رمضانی به 
مقام قهرمانی رسیدند، محمد جواد اوریا ، ابوالفضل 

میرشب و محمد نوروزی نایب قهرمان شدند.

اعزام عباسپور به مسابقات آزاد و 
رده بندی دسته برتر جوانان کشور

مسابقات  به  بازیکن  عنوان  به  عباسپور  امیرحسین 
آزاد و رده بندی دسته برتر جوانان کشور که از تاریخ 
برگزار  استان قم  میزبانی  به  ماه  اسفند  لغایت 6   4
می شود با مربیگری و سرپرستی محمدرضا عباسپور

 اعزام شد.

راهیابی تیم شرکت گاز خراسان 
جنوبی به جمع تیم های برتر لیگ 

فوتسال کارکنان دولت استان

تیم شرکت گاز استان خراسان جنوبی در مرحله یک 
چهارم نهایی با شکست صدا و سیما به جمع چهار 

تیم برتر لیگ کارکنان دولت راه یافت.

4 سبزی کم کربوهیدرات
 برای دیابتی ها

 
جلوگیری  برای  هوشمند  راه  نیوز:  سالمت 
نوع  دیابت  به  مبتالیان  قند خون در  فوران  از 

است.  کربوهیدرات  کم  سبزیجات  انتخاب  دو، 
سبزیجات غیر نشاسته ای یا کم کربوهیدرات 
حاوی ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر و در عین 
حال کم کالری هستند. اسفناج: این سبزی کم 
کربوهیدرات انتخاب عاقالنه ای برای مبتالیان 

به دیابت نوع دو و حاوی فوالت، بتاکاروتن و 
اند  کرده  اعالم  محققان  است.  »کا«  ویتامین 
که رژیم غذایی سرشار از سبزیجات برگ سبز 
تیره مانند اسفناج خطر ابتال به دیابت را تا حدود 
زیادی کاهش می دهد.گوجه فرنگی: حاوی 

ویتامین »ث« و یک منبع عالی از ویتامین »آ« و 
پتاسیم محسوب می شود. هر فنجان آب گوجه 
فرنگی تنها 32 کیلوکالری دارد. گوجه فرنگی 
حاوی لیکوپن و آنتی اکسیدان های قوی است 
که در برابر بیماری های قلبی، سرطان پروستات 

... محافظت ایجاد می کند. کلم بروکلی:  و 
عالوه بر این که کربوهیدرات کمی دارد، سرشار 
از ویتامین های آ، ث و کا، فیبر و آهن است. 
خیار: یک فنجان خیار خرد شده تنها 5 گرم 
مبتال  و شما در صورتی که  دارد  کربوهیدارت 
نگرانی گونه  هیچ  بدون  باشید،  دیابت   به 

 می توانید مقادیر زیادی از آن را مصرف کنید. 
اضافه  برای  ارزان  راه  یک  کلم  خوردن  کلم: 
غذایی  رژیم  به  ث  و  کا  های  ویتامین  کردن 
فیبر،  ها،  اکسیدان  آنتی  عالوه  به  البته  است 

منگنز و ویتامین ب 6.

خواب و ورزش کافی از احتمال 
سکته قلبی می کاهد 

شهرخبر: محققان بررسی کردند که چه میزان 
پیاده روی، شنا،  خواب و فعالیت فیزیکی مانند 
دوچرخه سواری و ... به سکته قلبی تاثیر می گذارد. 
یافته های تحقیقات نشان می دهد افرادی که به 
صورت متوسط هفت تا هشت ساعت در شب 
می خوابند، 25 درصد کمتر به سکته قلبی دچار 
می شوند.البته افرادی که زیاد می خوابند یعنی 
پیش از هشت ساعت در طول شب می خوابند 
146 درصد بیشتر به سکته قلبی دچار می شوند. 
 افرادی که کمتر از هفت ساعت در طول شب

قلبی  سکته  احتمال  درصد   22 خوابند  می 
بیشتری دارند. داشتن خواب متوسط یعنی هفت 
تا هشت ساعت در روز و انجام ورزش 30 تا 60 
دقیقه ای، سه تا شش بار در هفته  باعث کاهش 

احتمال سکته قلبی می شود. 

فواید گنجاندن سیب زمینی
 در رژیم غذایی کودک

از  دهد  می  نشان  مطالعه  نیوز:  سالمت 
و  پتاسیم  از  غنی  زمینی  سیب  آنجائیکه 

کودک  غذایی  رژیم  در  باید  حتماً  است  فیبر 
زمینی  سیب  محققان،  گفته  شود.به  گنجانده 
کودکان یک  برای  فیبر  و  پتاسیم  منبع خوب 
کننده  تامین  زمینی  است.  سیب  ساله  تا سه 
که  است  کودکان  برای  روزانه  فیبر  درصد   ۸

کلی  سالمت  و  نمو  رشد،  در  مهمی   نقش 
کودک دارد. توجه به این نکته مهم است که 
مصرف تمام سبزیجات، بخصوص سبزیجاتی 
که منبع خوب پتاسیم و فیبر هستند، در رژیم 

غذایی کودک گنجانده شود.

ترفندهای طبیعی برای تسکین 
»آرتریت انگشتان و مچ دست« 

یک  مفاصل  التهاب  یا  آرتریت  آنالین:  قدس 
تحلیل  دلیل  به  ای است که  استحاله  بیماری 
و فرسایش غضروف های بین استخوانی ایجاد 
می شود. گرچه افزایش سن مهم ترین علت این 
بیماری محسوب می شود اما مسائل دیگری از 
جمله ضربه، تصادف، کمبود ریز مغذی ها و بی 
تحرکی نیز می تواند زمینه ساز آن شود.روغن 
زیتون: یکی از ترکیبات فعال در روغن زیتون 
اولئوکانتال نام دارد که عملکرد ضد التهابی آن 
مانع از فعالیت آنزیم های عامل درد می شود. 
افرادی که این روغن را در برنامه غذایی خود 
آرتریت  به  ابتال  معرض  در  کمتر  اند  گنجانده 
رماتوئید قرار دارند. ماساژ مالیم انگشتان و مچ 
دست نیز با این روغن می تواند به تسکین درد 
از  استفاده  سرد:  آب  کمپرس  کند.  می  کمک 
کمپرس سرد روی مفاصل بیمار درمان مناسبی 
برای افرادی است که می خواهند روشی روزانه 
را برای مقابله با آرتریت در پیش گیرند. کمپرس 
برای  گرم روش خوبی  آب  گرم: کمپرس  آب 
تسکین عالیم در زمان های عود درد است. در 
این صورت دستمالی را با آب گرم خیس کنید و 

روی انگشتان و مچ دست بگذارید. 

خواب و ورزش کافی از احتمال سکته قلبی می کاهد

زن کالهبردار پلیس نما بازداشت شد 

 سرهنگ روانبخش، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: 
چند روز پیش ماموران بازرسی اطالع یافتند، زنی که لباس 
این  می کند.  وآمد  رفت  شهر  در سطح  دارد،  تن  به  پلیس 
زن تحت تعقیب پلیس قرار گرفت تا این که ردپای او در 
خانه ای در یکی از محله های شهر به دست آمد و او دستگیر 
و یک بی سیم تقلبی از وی کشف شد.به گزارش جام جم، وی 
اضافه کرد: متهم 26 ساله که دارای تحصیالت دانشگاهی 
است در بازجویی اعتراف کرده شیفته حرفه پلیسی بوده و 
با پوشیدن لباس پلیس و جعل عنوان مامور انتظامی حتی 
اعتماد صاحبخانه اش را جلب و خانه اش را با مبلغ پایین تری 
اجاره کرده و عالوه بر آن زنی را فریب داده و از او 16 میلیون 

تومان کالهبرداری کرده است. 

 خرید لباس مارک با پول سرقت مسلحانه

پنج جوان که به یک کارگاه طالفروشی دستبرد زده بودند، شناسایی 
و دستگیر شدند. متهمان در این سرقت، چهار و نیم کیلو طال به 
تحقیقات  انجام  و  محل  در  ماموران  حضور  با  بودند.  برده  سرقت 
اولیه مشخص شد که سرنشینان دو دستگاه موتورسیکلت با تهدید 
چاقو و سالح گرم، با شلیک گلوله و مجروح کردن یک نفر، اقدام 
به سرقت چهار و نیم کیلوگرم طال و جواهرات کرده اند. دوربین های 
مداربسته پیش بینی شده در محدوده کارگاه طالفروشی مورد بازبینی 
دستگیر  و  شناسایی  سابقه دار  مجرم  چهار  سرانجام  و  گرفت  قرار 
شدند. متهمان در بازجویی ها اعالم کردند که سهم هر کدام از آنها 
از سرقت پنجاه میلیون تومان شده که همه آن را خرج خریدن لباس 
و کفش مارک دار برای خودشان و دوستان شان کرده اند. تحقیقات 

پلیسی درباره این پرونده ادامه دارد. 

دزدی اینترنتی خانم منشی از پزشک 

خرید  به  و  می کرد  سرقت  پزشک  حساب  از  که  منشی  خانم 
رئیس  تابناک،  گزارش  به  شد.  دستگیر  می پرداخت،  اینترنتی 
پلیس فتای فارس گفت: یک پزشک با اعتماد به منشی مطب، 
بود و  اختیار وی قرار داده  را در  اعتباری خود  اطالعات کارت 
با  کرد:  اظهار  زد. وی  رقم  را  ریالی  میلیون   35 همین سرقت 
تالش کارشناسان خانم منشی ردیابی و جرم خود را به گردن 
گرفت و گفت: زمانی که در اینترنت مشغول جست وجو کردن 
هوشمند  همراه  تلفن  گوشی  یک  فروش  تبلیغ  بوده  صفحات 
را  توان خرید آن  این دلیل که  به  اما  را جلب کرده  توجه وی 
مشغول  وی  مطب  در  که  پزشک  از حساب  استفاده  با  نداشته 
تصور  هیچ وقت  که  کرده  اینترنتی  خرید  به  اقدام  بوده  کار  به 

نمی کرده روزی شناسایی شود.

قتل خواهر با شلیک 4 گلوله 

پسر جواني که اواخر دي ماه خواهرش را با شلیک 4 گلوله به قتل رسانده 
پایتخت  در  فرار  روز   40 از  پس  بود  کرده  مجروح  را  خاله اش  دختر  و 
شناسایي و دستگیر شد. با حضور ماموران پلیس در محل جنایت، آنها 
با جسد دختر جواني که بر اثر اصابت 4 تیر جانش را از دست داده بود، 
روبه رو شدند. در تحقیقات از مادر مقتول، زن میانسال مدعي شد پسرش 
مرتکب این جنایت شده، همچنین دختر خاله اش را مجروح کرده است 
که دختر جوان پس از اعزام به بیمارستان زنده ماند. با شناسایي مخفیگاه 
متهم، سرانجام ماموران پلیس موفق شدند او را در یک مجتمع تجاري 
و در داخل دفتر وکالت شناسایي و دستگیر کنند. متهم با اعتراف به قتل 
خواهرش گفت که بعد از تیراندازي با گرفتن یک آژانس به شمال کشور 
فرار کردم. اسلحه را در داخل دریا انداختم و به تهران آمدم که سرانجام 

شناسایي و دستگیر شدم.

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

توجه          توجه 
تاالر عروسی با امکانات بسیار 

خوب و فروش بسیار عالی 
)به دلیل تغییر شغل( به فروش
 می رسد.    09359280927

الستیـک اکبـری
فروش انواع الستیک ایرانی و خارجی

بلوار مسافر -  مقابل پایانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

نقاشی ساختمان انواع نقاشی ساختمان 

پذیرفته می شود. 09159647370 - مرکی

فروشگاه لوله و اتصاالت 
کاظمی 

طرح تعویض شیرآالت قدیمی 
با شیرآالت اهرمی
با کمترین هزینه

صاحب شیر آالت اهرمی 
شوید

فقط تا پایان سال
بین مدرس 35 و 37

09123024066
09151638890

آموزشگاه طراحی دوخت 

راحلـه 
با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور
برای دوره های مقدماتی و پیشرفته

 در رشته های نازک دوزی، ضخیم دوزی
 بچگانه دوزی، الگوسازی، مانتو و شلوار و ... 

 و رشته های رو دوزی سنتی، سرمه دوزی 
ابریشم دوزی، سنگ دوزی و ... هنرجو می پذیرد.

آدرس: نبش مدرس 7
تلفن: 32226200

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر با کارگر ماهر 
و کامیون جک 6 متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما را با یک 
سرویس حمل می کنیم.   09155618308 - جالل نیا  

فروش فوری به دلیل مهاجرت
منزل ویالیی تازه ساز، 90 متر زمین، 
76 متر بنا، دارای امتیازات آب و برق و 
گاز، نما سنگ، کف سرامیک، کابینت، 

کمد دیواری، آبگرمکن و ...
آدرس: حاجی آباد، اول خیابان مقداد 
قیمت: 55 میلیون 09369191230 

 گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(

09904712042

خشک شویی و رنگریزی نارنج
باز و بست پرده رایگان /  پیک رایگان

هر پنج پتو یک پتو رایگان
آدرس: خیابان آوینی، خیابان نارنج

نبش نارنج 13
ساعت کار: 7 صبح الی 14      16 الی 21

09159620974 - 32349241
مدیریت : عسکری نیا

 حمل  اثاثیه  منزل 

با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065

علی آبادی
ضمنا کارگر تنها نیز داریم

32412300- 32412311- مدیریت چمنی قالیشویي گل ابریشم اعالشور و لکه برداری فرش های کرم و تراکم باال تخصص ماست

آدرس : نبش غفاری 4    

 09151606528

32212519  

ایزوگام سلیمانی 
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رشد 90 درصدی مددجویان بهره مند از 
آموزش های خانواده در بشرویه

ابتدای  از  گفت:  بشرویه  امداد  کمیته  مدیر  قاسمی- 
سال جاری 2896 نفر در دوره های ویژه نظام جامع 
آموزشی خانواده شرکت داشته اند.  برمک یادآورشد: 
آمار افراد شرکت کننده در این دوره ها در مدت مشابه 
کرد:  تأکید  وی  است.  بوده  نفر   1492 گذشته  سال 
با سال گذشته، رشد 90  مقایسه شرایط سال جاری 
درصدی آمار افراد بهره مند از این دوره ها را نشان 
می دهد. به گفته وی؛ از ابتدای سال جاری تا پایان 
آذرماه، 1410 نفر برای استفاده از خدمات مشاوره ای و 
راهنمایی های مشاوران، به این نهاد مراجعه داشته اند. 

پیشرفت 36 درصدی فاضالب شهری سربیشه

ابراهیمی- مدیر آبفای شهری سربیشه از پیشرفت 36 
درصدی پروژه فاضالب این شهر خبر داد و گفت: با 
توجه به سختی کار و سنگی بودن بستر زمین که باعث 
باالرفتن هزینه ها می شود برای اتمام پروژه به مبلغی 
بالغ بر 400میلیارد ریال نیاز است. خیردوست اضافه کرد: 
همانطور که اشاره شد مبلغ قابل توجهی را برای اتمام 
پروژه نیاز داریم و در صورت تأمین و تخصیص اعتبار به 
موقع، تا سال1398این پروژه به اتمام خواهد رسید. وی 
به سنگی و صخره ای بودن بافت زمین و کم عرض 
بودن معابر سربیشه اشاره کرد و افزود: از دیگر مشکالت 
بافت  و  تأسیسات  زیاد  تراکم  پروژه  این  اجرای  برای 
قدیمی برخی مناطق شهر که امکان استفاده از وسایل 
پیشرفته را برای پیشبرد روند کار می گیرد و احتمال 
و همچنین  برد  می  باال  را  مناطق مسکونی  تخریب 

کمبود اعتبارات را می توان عنوان کرد.

قلعه فورگ و مسجد عیدگاه نوغاب 
هندواالن شهرستان درمیان مرمت شد

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مسئول  ایرنا- 
و  فورگ  قلعه  از  بخشی  گفت:  درمیان  گردشگری 
مسجد عیدگاه »نوغاب هندواالن « این شهرستان با 
اعتبار 190 میلیون ریال مرمت شد. صالحی افزود: ماه 
گذشته یکی از برج های قلعه فورگ در اثر بارندگی 
و زلزله فرو ریخت که بخشی از برج مرمت شد. وی 
 250 به  برجک  این  کامل  مرمت  برای  کرد:  اظهار 
میلیون ریال اعتبار دیگر نیاز داریم و مرمت کامل این 
اثر نیازمند اعتبارات میلیاردی است. به گفته وی برای 
مرمت بخشی از مسجد عیدگاه نوغاب هندواالن این 
و  اعتبار هزینه شده  ریال  میلیون  نیز 90  شهرستان 

تاکنون 30 درصد این اثر تاریخی مرمت شده است.

برگزاری آیین گرامیداشت چهلمین سال 
تأسیس دانشگاه بیرجند، 4 خردادماه 9۵ 

تأسیس  سال  چهلمین  گرامیداشت  مراسم  ناصح- 
شود. می  برگزار  آینده  سال  خرداد  بیرجند  دانشگاه 
در این مراسم که به مناسبت چهلمین سال تأسیس 
حامیان  بنیاد  تأسیس  سالگرد  اولین  و  دانشگاه  این 
مدیران  و  مقامات  شود،  می  برپا  بیرجند  دانشگاه 
کشوری، استانی و دانشگاهی، حامیان آموزش عالی، 
فارغ التحصیالن و مفاخر دانشگاه بیرجند و خراسان 

جنوبی حضور خواهند داشت. 

صدور ۵8 فقره پروانه بهره برداری صنعتی

و  معدن  صنعت،  سازمان  صنایع  امور  معاون  ایرنا- 
 58 امسال  ابتدای  از  گفت:  جنوبی  خراسان  تجارت 
فقره پروانه بهره برداری صنعتی در استان صادر شد 
که از لحاظ اشتغال و سرمایه گذاری به ترتیب رشد 
بیش از سه و 12 برابری داشته است. کریمی افزود: 
میزان سرمایه گذاری این پروانه ها معادل سه هزار و 

332 میلیارد ریال بوده است.

آغاز نخستین سوگواره فاطمیون در استان

از آغاز  ایرنا- سرپرست حوزه هنری خراسان جنوبی 
نخستین سوگواره فاطمیون همزمان با دهه فاطمیه از 
روز گذشته سوم اسفند ماه در استان خبر داد. کریمیان 
سوگواره  برگزاری  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در 
شعر فاطمی با حضور مادران و همسران شهدا، هفته 
فیلم مدافعان حرم به مناسبت سالروز شهادت سردار 
فاطمیون،  تیپ  موسس  و  )فرمانده  توسلی  علیرضا 
نمایشگاه  هیئت،  پوستر  تخصصی  کارگاه  برگزاری 
مقاومت،  و  وحدت  مظهر  )س(  زهرا  پوستر حضرت 
تولید بسته محتوایی فاطمیه )نماهنگ، فیلم، نرم افزار، 
قطعات ادبی، پوستر( و یادواره شهدای فاطمیون به یاد 
سردار شهید علیرضا توسلی معروف به )ابو حامد( از 
جمله برنامه های حوزه هنری استان در ایام فاطمیه 
است. وی ادامه داد: هنرمندان استان با کمک حوزه 
به  را  ای  ویژه  آیین  امسال  اسالمی،  انقالب  هنری 

 عنوان نخستین سوگواره فاطمیون برگزار می کنند.
ساماندهی و بازپیرایی فضای سبز باغ گلشن

گفت:  طبس  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  غالمی- 
 95 نوروز  از  قبل  طبس،  گلشن  باغ  سبز  فضای 
از  افزود:  بهبهانی  شود.  می  بازپیرایی  و  ساماندهی 
باغ  سبز  فضای  های  ویژگی  مهمترین  و  بارزترین 
مناطق  با  سازگار  گیاهان  و  درختان  رویش  گلشن، 
مختلف آب و هوایی می باشد لذا با توجه به اهمیت 
موضوع پروژه ساماندهی و بازپیرایی فضای سبز باغ 
ها،  پاجوش  کولش، حذف  زنی،  علف  شامل  گلشن 
درختان  آبیاری، هرس  اصالح مسیرهای  و  تسطیح 
و درختچه ها، کوددهی )دامی و شیمیایی( به روش 

چال کود قبل از نوروز 95 انجام خواهد پذیرفت. 

آغاز مرحله اول طرح نظارتی ویژه نوروز 9۵

سازمان  بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس  مهربان- 
گفت:  جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
بازار کاال و خدمات ویژه نوروز  پایش  طرح نظارتی 
1395 در خراسان جنوبی آغاز شد. تهوری در جمع 
خبرنگاران  افزود:  با توجه به فرارسیدن ایام پایانی 
انجام سفرهای زیارتی و  سال، تعطیالت نوروزی و 
کاالها  از  بسیاری  برای  تقاضای عمومی   ، سیاحتی 
افزایش می یابد لذا به منظور  و خدمات پر مصرف 
اعمال نظارت بیشتر بر وضعیت بازار توزیع و مصرف 
دار طرح  اولویت  کاالهای  باالخص  خدمات  و  کاال 
نظارتی ویژه نوروز در دو مرحله، مرحله اول از تاریخ 
رسانی،  )اطالع  شامل   94/12/10 لغایت   94/12/1
هماهنگی برگزاری جلسات مرتبط( و مرحله اجرایی 

که از 94/12/11 لغایت 95/1/15 برگزار می شود.

اثر هنرمند بیرجندی با موضوع نماز به 
جشنواره بین المللی فیلم 100 راه یافت

ایکنا- معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسالمی از راه یابی 
اثر سمانه عباس پور، هنرمند بیرجندی با موضوع نماز به 
جشنواره بین المللی فیلم 100 خبر داد. زمزم افزود: فیلم 
زمزمه محبت با محوریت نماز است و با مشارکت و 
حمایت امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تولید شده است. به گفته وی این فیلم داستان زنی را 
به تصویر می کشد که به واسطه بیماری آلزایمر قادر به 
یادآوری سوره و اذکار نماز نیست اما نوه اش به زمزمه 

اذکار نماز در گوش مادربزرگ به او کمک می کند.

صدا و سیما- چهار طرح عمرانی در بیرجند به بهره برداری رسید. این طرح ها شامل راه اندازی سامانه 
جدید ضبط مکالمات هوانوردی و اتصال فرودگاه بین المللی بیرجند به شبکه گاز سراسری، آسفالت 7 
هزار مترمربع از بولوار نیروی انتظامی و جدول و جوی گذاری 500 متر از طول خیابان های اردیبهشت 

و دکتر حسابی بیرجند است. برای اجرای این طرح ها بیش از 10 میلیارد ریال هزینه شد.

بهره برداری از 4 طرح عمرانی در بیرجند

آمادگی ثبت احوال برای ارائه خدمات به رأی دهندگان

مهر- مدیرکل ثبت احوال با اشاره به اجرای تمهیدات ویژه ثبت احوال در 
روز انتخابات گفت: تمامی ادارات ثبت احوال در روز 
انتخابات آماده ارائه خدمات سجلی به رأی دهنگان 
ثبت  ادارات  کرد:  اظهار  حسین  پور  بود.  خواهند 
مورخ ششم  جمعه  و  شنبه  پنج  روزهای  در  احوال 
نسبت  تا  بود  خواهد  دایر  جاری  اسفندماه  هفتم  و 

به تحویل شناسنامه های موجود در ادارات پاسخگویی و به استعالمات 
مسئوالن برگزاری انتخابات، صدور تأییدیه شماره ملی و ... اقدام کند.وی 
همچنین از صدور درخواست های شناسنامه های المثنی در کمترین زمان 
ممکن خبر داد و گفت: درخواست های المثنی شناسنامه نوبت اول و دوم 
ادارات  به  اسفندماه جاری  اول  تاریخ  تا  رأی که  واجد شرایط حق  افراد 

واصل شده، صادر و در کمترین زمان به متقاضیان تحویل می شود.

کاهش هدر رفت آب در روستاهای خراسان جنوبی

آغاز  از  گفت:  روستایی  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت  و سیما-  صدا 
امسال 169 کیلومتر شبکه فرسوده آب در روستاهای 
استان با هزینه 50 میلیارد ریال اصالح و بازسازی 
های  طرح  اجرای  با  افزود:  بسکابادی  است.  شده 
اصالح و تعویض شبکه های فرسوده آب، هدررفت 
آب در شبکه های آبرسانی روستاهای خراسان جنوبی 

4 درصد کاهش یافت. وی اظهار کرد: اصالح 560 کیلومتر شبکه آبرسانی 
روستاها به صورت مشارکتی با مردم و تعویض 10 هزار کنتور معیوب از 
با  اجرای شرکت آب و فاضالب روستایی است که  برنامه های در حال 
اجرای آن، هدررفت آب در روستاها از 29 به 25 درصد کاهش می یابد. به 
گفته وی هم اکنون 6 هزار و 900 کیلومتر شبکه آبرسانی در روستاهای 
استان وجود دارد که هزار و 800 کیلومتر آن، فرسوده و نیازمند اصالح است.

حضور سفرا در خراسان جنوبی 
زمینه ساز سرمایه گذاری های خارجی خواهد بود

در  خارجه  وزارت  نمایندگی  دفتر  رئیس  ایسنا- 
بیرجند، گفت: سفرهای دیپلمات ها و سفرا به استان 
یقین زمینه ساز سرمایه گذاری های خارجی  به قطع 
تجاری  همکاری  توسعه  یا  و  کشورها  این  توسط 
استانی با آنها خواهد شد. ابراهیمی با اشاره به اینکه 

بسیاری از سفرا نسبت به استان عکس العمل مثبت داشته اند، تصریح کرد: 
اکثر سفرا در راستای توسعه همکاری های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری 
اظهار آمادگی کرده که در این راستا گام هایی برداشته شده اما با توجه به 
نتیجه بر بودن آن مقداری زمان بر خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: تعدادی 
از سفرای اروپای و آسیایی برای سفر به استان اعالم آمادگی کرده اند که 

امیدواریم تا پایان سال و اوایل سال آتی این سفرها انجام شود.

خراسان  )ع(  الرضا  انصار  سپاه  فرمانده  مالیی- 
باشیم  مواظب  باید  اینکه  بر  تأکید  با  جنوبي 
پیش  انتخابات  و  نکنیم  گم  را  والیت  محور 
ما  افزود:  برسانیم،  سرانجام  به  خوبی  به  را  رو 
و  نداریم  انتخابات  در  تخریب  قصد  گاه   هیچ 
گروه هایی که از کاندیدای خاص حمایت می کنند 
تنها در سایه قانون فعالیت های خود را دنبال کنند. 

 520 و  سرداران  یادواره  در  غیاثی  هاشم  سردار 
شهید شهرستان بیرجند با قدردانی از ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه در برگزاری این یادواره و تسلیت ایام 
فاطمیه اظهار کرد: از بعضی از مسئوالن استانی و 
شهرستان برای حضور کم رنگشان در این محفل 
امروز   محفل  در  که  مسئوالنی  مندم.  گله  نورانی 

حضور ندارند لیاقت مجلس شهدا را نداشتند.

انتخابات هفتم اسفند سال جاری  با اشاره به  وی 
افزود: مقام معظم رهبری تکلیف همه را به خوبی 
نداریم  ابهامی  هیچ  نهایت  در  ما  و  کردند  روشن 
از  برخی  تأثیر  تحت  و  کنیم  توجهی  بی  اگر  و 
چیز  تقوایی  بی  و  دروغ  جز  به  که  کاندیداهایی 
باید  دیگری تحویل مردم نمی دهند قرار بگیریم 

جوابگوی شهدا در هر دو دنیا باشیم. 

تأکید فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( استان به مردم خراسان جنوبی: 

مواظب باشیم محور والیت را گم نکنیم

مالیی- استاندار گفت: کسانی که در مرکز دستور می دهند 
از اوضاع و شرایط مرزی استان اطالع دقیقی ندارند و باید 

دستور العمل ها بومی سازی شود تا مردم ضرر نکنند.
خدمتگزار رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
در جلسه این کمیسیون گفت: بازرسان شهرها و معبرهای 
افزود:  باشند. وی  را دیده  باید آموزش های الزم  ورودی 
و  مردم  نفع  به  باشد  کمتر  حوزه  این  در  تخلفات  هرچه 
دستگاه های نظارتی است. استاندار ادامه داد: برای برگزاری 
نمایشگاه بهاره حتماً از بازاری ها و اصناف نظرخواهی شود.

درنمایشگاه بهاره، اولویت اصلی تولیدات استانی است

خدمتگزار خاطرنشان کرد: اولویت با تولیدات استانی است 

که در این نمایشگاه شرکت کنند و سازمان صنعت، معدن 
مردم  اساسی  کاالی  نوع  همه  تا  است  موظف  تجارت  و 
گرانی  از  بازار  تنظیم  ضمن  تا  کند  تهیه  نوروز  برای  را 
کاالها جلوگیری شود. وی افزود: مرکبات توقیف شده در 
حداقل زمان باید تعیین تکلیف شود تا بیت المال و مال 
مردم در انبارها فاسد نشود و مجبور به معدوم سازی آنها 
نشویم.استاندار خاطرنشان کرد: دستگاه هایی اجرایی باید 
به سرعت جواب استعالمات را بدهند تا محموله توقیفی 

معدوم نشود و حقی از مردم ضایع نشود.
رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز تأکید کرد: اگر 
محموله ای قابل عرضه باشد و به علت تأخیر در جواب  یا 
ناهماهنگی دستگاه ها معدوم شود مدیر دستگاه باید جوابگو 

العمل های صادر شده  به دستور  اشاره  باشد. خدمتگزاربا 
از مرکز تأکید کرد: کسانی که در مرکز دستور می دهند 
از اوضاع و شرایط مرزی استان اطالع دقیقی ندارند پس 
باید دستور العمل ها بومی سازی شود تا مردم ضرر نکنند.

نمایشگاه تخصصی تولیدات استانی
 سال آینده در بیرجند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: کاالهای 
بر  نظارت کامل  و  استان تحت کنترل هستند  در  دخانی 
250عامل فروش داریم. شهرکی درباره شرکت های پخش 
انبارها کد  این  تمام  افزود:  نیز  فروشان  انبارهای عمده  و 

دارند و کدگذاری پوشاک فروشی ها هم انجام شده است.

 به گفته وی در اسفند ماه دو نمایشگاه برگزار می شود 
و  در این نمایشگاه ها اولویت با هم استانی ها و کاالهای 

تولیدی استان است.

اعالم آمادگی 250غرفه در بازار برای تخفیفات ویژه نوروز 

شهرکی افزود: مقرر شده در این نمایشگاه کاالهای مرغوب 
به مردم عرضه شود و بازرسی ها هم تا پایان 15 فروردین 
انجام می شود. وی تصریح کرد: در اسفند ماه حدود 250 
واحد صنف خود اظهاری کردند تا تخفیف های ویژه ای 
به مردم  داده شود.  وی از برگزاری  نمایشگاه تخصصی 
تولیدات استانی خبر داد و افزود: سال آینده در این نمایشگاه 

تولیدات استان عرضه خواهد شد.

دستورالعمل های مرکز، در استان بومی سازی شود 

در کارگروه ساماندهی واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی استان مطرح شد:

 اعالم آمادگی فقط چهار دستگاه برای واگذاری پروژهای عمرانی به بخش خصوصی
مالیی- استاندار گفت: در گذشته بسیاری از طرح ها بدون 
ها  از سال  بعد  اکنون  و  آغاز شد  ریزی مشخص  برنامه 

قادر به اتمام آن نیستیم. خدمتگزار در کارگروه ساماندهی 
عنوان  خصوصی  بخش  به  عمرانی  های  طرح  واگذاری 
آب  فرهنگی،  میراث  دستگاه  چهار  فقط  تاکنون  کرد: 
منطقه ای، اداره کل ورزش و جوانان و راه و شهرسازی 
بخش  به  واگذاری  برای  را  خود  عمرانی  های  طرح 
اند. وی افزود: تمام دستگاه های  خصوصی اعالم کرده 
خود  مجموعه  مدیران  با  الزم  بررسی  انجام  با  اجرایی 
قابل  های  پروژه  با  ارتباط  در  و  کنند  برگزار  را  جلساتی 

واگذاری آن دستگاه به نتیجه برسند.
در  واگذاری  قابل  های  طرح  کرد:  خاطرنشان  استاندار 
مرحله نخست توسط دستگاه ها مشخص می شود و بعد 
از تأیید استانداری برای تصمیم نهایی به سازمان برنامه 
و بودجه ارسال شود. وی از تالش برای واگذاری پروژه 
کرد:  اظهار  و  داد  خبر  خصوصی  بخش  به  استان  های 
سال های گذشته بسیاری از پروژه ها بدون برنامه ریزی 
مشخص و معین آغاز شد و اکنون بعد از سال ها قادر به 

به بخش خصوصی  واگذاری آن  با  نیستیم که  اتمام آن 
بسیاری از مشکالت رفع می شود. خدمتگزار تأکید کرد: 
خدمت  خصوصی  بخش  به  ها  پروژه  واگذاری  از  هدف 
اگر  و  است  دولت  به  کمک  و  مردم  به  درست  رسانی  
خوبی  به  را  کار  نتواند  ای  پروژه  متقاضی  دولتی  بخش 

انجام دهد پروژه به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. 
استاندار از مدیران استان  خواست دستور العمل های صادر 

شده را حتمًا بخوانند و با آگاهی در جلسات حضور یابند.

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

فروشگاه الستیک اسدزاده
 بورس تایر ایرانی و خارجی 

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

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

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 139460308001003806 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 آقای محمدرضا ایمانی نسب فرزند بهرام به شناسنامه161صادره از درمیان کد ملی 
5239482128 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 87/70 متر مربع قسمتی از پالک 1248 فرعی از 1402 اصلی بخش 2 حوزه ثبتی بیرجند 
از محل مالکیت غالمرضا کیوان کار 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: 94/12/4    تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/12/19     رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

 32412211-32412789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 
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دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

با تکنولوژی ضد چروك      
09903189181 /  14 00 324۵ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود

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
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