
پنجشنبه 6  اسفند  1394     16 جمادی االول 1437      25  فوریه  2016      سال نوزدهم       شماره  3452          200 تومانچهارشنبه 2  دی  1394     11 ربیع االول 1437      23  دسامبر  2015      سال نوزدهم       شماره  3399          200 تومان

یک رأی، یک سرنوشت،
 یک ملت! 
* هرم پور

 لحظه ها سرنوشت سازند. انگار برای یک اتفاق 
البته که  به خدمت است و  آماده  بزرگ همه چیز 
اینگونه است و اینگونه بوده است. حماسه ها برای 
مردم ما، جزئی از حقیقت زندگی هستند؛ حقیقت 
برای  انتخاب  حقیقت  و  استقالل  حقیقت  آزادگی، 
تعیین سرنوشت. صبح فردا، طلوع خورشید با رزم 
دشمنان  بدخواهی  با  سرزمین  این  زنان  و  مردان 
آغاز خواهد شد و خورشید با غبطه به حضوری پر 

ایمان، غروب خواهد کرد.  ) ادامه در صفحه 2 (

کاندیداهای انتخابات یادداشت
مجلس خبرگان رهبری 

حوزه انتخابیه خراسان جنوبی

آیت ا... سید ابراهیم 
السادات رئیسی

آیت ا... محمد ابراهیم  
ربانی مهموئی

کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسالمی حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف ) تا ساعت 20 چهارشنبه (

سید جعفر محمودی محمد رضا مجیدی سید محمد باقر عبادی علی رضایی غالمحسین توکلی ابراهیم تقی زاده روح اله ایزدخواه حمید آیتی 

کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسالمی حوزه انتخابیه طبس، فردوس، بشرویه و سرایان ) تا ساعت 20 چهارشنبه (
سیدهاشم طبسي محمدعلي عبدا... زاده جواد شیباني روح ا... دوست حسیني مهدي زماني محمدرضا  امیرحسنخاني حسین ابراهیمي حسین آهنین جگر

مجید نصیرایي  سید محمدمهدي مهاجریان مقدم سیدمجتبي عراقي زاده

کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسالمی حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه ) تا ساعت 20 چهارشنبه (
مهدي مودي مهدي مومني حسین رضا نخعي محمد حسین زارعي مهدي محمدي نظر افظلي )افضلی( فاطمه باراني محمد اسمعیل اعزازي

 مصطفي نخعي مراد هاشم زهي

کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسالمی حوزه انتخابیه قائن و زیرکوه ) تا ساعت 20 چهارشنبه (
فرهاد فالحتي محمد علي قوي  محمد حسین احمد زاده فرد علي اسماعیلي مهدي بلوطي محمد رضا عرب پور محسن علوي قایني

جواد هروي

فردا ؛ روز حماسه 

اطالعیه آیت ا... ربانی 
آیت ا... محمد ابراهیم ربانی در پیامی که برای روزنامه 
ارسال شده است با توجه به بیانیه درج شده در روزنامه 
روز گذشته متن ذیل را جهت تنویر افکار عمومی 
درج  عینا  مطبوعات  قانون  برابر  که  نمودند   ارسال 
می گردد : من دست و بازوی همه آنهایی که به نظام 
مقدس جمهوری اسالمی به هر نحو ممکن خدمت 
 می کنند می بوسم و از همه احزاب و گروه هایی 
 که برای گرم کردن تنور انتخابات به میدان آمده اند 
تشکر می کنم و از اینکه روزنامه وزین آوای خراسان 
جنوبی سهوا از واژه نامتناسب »برائت« در انعکاس 
اعالمیه اینجانب استفاده کرده است متاسفم و مجددا 
فرزندان  همکاری  از  را  خود  امتنان  و  سپاس  ابراز 
عزیز و نور چشمانم که در اجرای فرمان مقام معظم 
مجددا  اند  گذاشته  انتخابات  میدان  به  پا  رهبری 

سپاسگزاری می کنم.

مسئوالن و کاندیداها کمک کنند مردم در فضایی آرام و اخالقی
 و بدون تخریب برای انتخاب اصلح تصمیم بگیرند

رهبر معظم انقالب :صفحه 3

از ترفندهای 
دشمن ، ایجاد 

دوقطبی دروغین
در جامعه است 

ملت ایران مجلسی می خواهد 
که عالج درد مردم را بشناسد

رهبر معظم انقالب اسالمی گفتند: انتخابات در کشور 
ما قد برافراشتن ملی است. حضرت آیت ا... خامنه ای  
در آستانه  ایام برگزاری انتخابات، ادامه دادند: ملت با 
انتخابات، در برابر دشمن سینه سپر می کند و عرض 
اندام می کند. وقتی دشمن مشاهده می کند که بعد از 
37 سال، با این همه فشار و تحریم های ظالمانه و 
تبلیغات غرض آلود و خسارت بار نتوانسته است مانع 
از بیعت مردم با نظام شود، عظمت انقالب در چشم 

او هیبت پیدا می کند. ) ادامه در صفحه 2 (

جناب آقای سید جمال الدین حسینی
مدیر عامل محترم موسسه فرهنگی هنری ماهور

بدینوسیله از تالش ها و جدیت جناب عالی و هنرمندان محترم 
در برگزاری موفق )شب های طنز بیرجند2( که مورد استقبال 

شایسته همشهریان عزیز قرار گرفت، صمیمانه قدردانی می گردد.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی
انجمن هنرهای نمایشی خراسان جنوبی

آقایان حاج سید علی خیریه و حاج سید حسین خیریه
 مدیرعاملین محترم ستاره کیان و مرغ مادر جنوب خراسان

انتخاب شما را به عنوان 
کارآفرین برتر کشوری در بخش کشاورزی 

که موید تالش مستمر و خستگی ناپذیر شما بزرگواران می باشد
 تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از خداوند منان خواستاریم.

شرکت جوجه با برکت - مرغ مادر آزاده

بقای ابدی از آن اوست
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز     مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

به یاد آن مهربان پدر که وجودش فخر زندگی مان بود 
و فقدانش حسرت ابدی 

دوازدهمین سالگرد هجران همسری دلسوز و پدری فداکار و نمونه

 شادروان خوش محمد بهداد 
را گرامی می داریم. روحش شاد و یادش ماندگار

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان غالمرضا بازرگان
را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان محترم می رساند: 

مراسم تشییع و خاکسپاری 
امروز پنجشنبه 94/12/6 ساعت 2 بعدازظهر
 از محل غسالخانه بیرجند انجام می شود. 

ضمناً جلسه بزرگداشت سومین روز درگذشت آن مرحوم 
 شنبه 94/12/8 از ساعت 16 الی 17 در محل

هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( منعقد می گردد.
خانواده های: بازرگان ، بهدانی و سایر بستگان

»پدرم نیست ولی خاطره هایش باقیست
یاد آن قلب پر از مهر و صفایش باقیست
مرگ پایان کسی نیست که عاشق باشد
پدرم رفت ولی عشق و دعایش باقیست«

به بهانه گرامیداشت یازدهمین سالگرد غروب غم انگیز 

زنده یاد محمد احتشام 
که بودنش فخر زندگی مان بود و فقدانش حسرت ابدی.

خانواده  احتشام

به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسری مهربان، مادری دلسوز و خواهری مهربان مرحومه مغفوره 

حاجیه فاطمه مرکی )همسر حاج محمد مرکی(
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 94/12/6 از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر در محل 

مسجد محمد رسول ا... )ص( واقع در خیابان غفاری- خیابان جرجانی )بین غفاری 26 و 28( 
برگزار می گردد. حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن عزیز و تسلی خاطر بازماندگان 

و تشکر اینجانبان خواهد بود. 

خانواده های: مرکی ، فروتن تنها و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 مادری مهربان، همسری دلسوز و خواهری عزیز

 مرحومه حاجیه سکینه سبزواری
»بازنشسته بیمارستان امام رضا )ع(« 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 94/12/6 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر
 در محل مسجد امام حسین )ع( »واقع در خیابان پاسداران«

 برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب امتنان می باشد. 
خانواده های: حاجیانی ، سبزواری و سایرفامیل وابسته

یاد بود ایام
به مناسبت  اولین  سالگرد  درگذشت 

عزیزان مان شادروان 

حاج محمد حسین جمیع
 و شادروان حاج علی عبیری

 جلسه یادبودی فردا جمعه 94/12/7 از ساعت 10/15 الی 11 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی(
 برگزار می گردد، گام های با صفایتان را ارج می نهیم 

خانواده های: جمیع و عبیری

کسب افتخار ثبت اختراع دستگاه جمع آوری ، رطوبت زنی، 
ضدعفونی  و شعله افکنی اتوماتیک سالن های پرورش دام و طیور 
توسط  جناب عالی که گام مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی می باشد، به شما 

و صنعت دام و طیور کشور تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

هیئت مدیره شرکت جوجه تن طالی خراسان جنوبی

جناب آقای بهروز آزاده
مدیرعامل محترم شرکت جوجه با برکت 

بیانیه انتخاباتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی 

خراسان جنوبی در آستانه انتخابات پیش رو

در آستانه نوروز باستانی و در بهار سی و هشتمین سالگرد انقالب اسالمی، بار دیگر مردم 
و کشور در معرض آزمونی دیگر و انتخابی سرنوشت ساز برای تجدید پیمان با آرمان های 
بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی )ره( و لبیک مجدد به فرمان 

مقام معظم رهبری در ادامه حماسه ملی - سیاسی قرار گرفته اند.
حال که در سایه حمایت و رهنمود های داهیانه مقام عظمای والیت و راهبری ریاست 

محترم جمهوری اسالمی ایران جناب آقای دکتر روحانی و تالش سرداران دیپلماسی کشور 
غالب تحریم های ظالمانه و تهدیدات نظامی از میهن عزیزمان ایران رفع شده و در این برهه 

خاص که تالش مضاعف مدیران و زمامداران نظام در سمت و سوی توسعه و گذر 
از دوران رکود اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم و بازگشـت شأن و جایگاه ایرانی در 
جهان را طلب می نمـاید، اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی ضمن 

ارج نهادن به ایثار و حضور تمامی دلسوزان استان و کشور و نظام که در کسوت نامزدی 
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسالمی
ادای تکلیف نموده اند از تمامی مردم شریـف استان خراسان جنوبی به ویژه تجار، 

بازرگانان،کسبه، کارآفرینان، صنعتگران ، معدن کاران و کشــاورزان عـزیز و همیشه در 
صحنه درخواست دارد تا با حـضور شایسته و حداکثری خود و با انتخاب نمایندگان متعهد، 

اصلح وکاردان، زمینه تصمیم سازی های بایسته را برای دوران پسا تحریم فراهم آورند.

قالی سلیمان         فرش تبریز
) اقساط 16 ماهه بدون کارمزد   بدون پیش پرداخت(

) اقساط 20 ماهه با کارمزد 4 درصد(
فقط تا پایان اسفند ماه

بیرجند - خیابان مدرس- حدفاصل 23 و 25 
فروشگاه قالی سلیمان   32430096 - برزگانی

قابل توجه فرهنگیان محترم
 استان خراسان جنوبی

که بیانگر تخصص و شایستگی شماست، تبریک عرض نموده 
و توفیق مضاعف شما را در امر خدمت رسانی از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

خانواده سید علی خاتمی و همسر

جناب آقای محمد جاللی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 معاون بیمارستان تامین اجتماعی 
حضرت ابوالفضل العباس )ع( 

قابل توجه کلیه ارگان ها، ادارات، 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 ما کیفیت را فدای قیمت نمی کنیم

مراسم تشییع شادروان

حاج غالمرضا بازرگان
پیرغالم اباعبدا... الحسین )ع( و سرپرست فقید هیئت صاحب الزمانی)عج(

امروز پنجشنبه 94/12/6 ساعت 14 از محل غسالخانه »بهشت متقین«  
برگزار می گردد. ضمنا مراسم سومین روز رحلت آن فقید سعید شنبه 94/12/8 

از ساعت 16 الی 17 در محل  هیئت حسینی برگزار می شود. حضورتان را ارج می نهیم

شورای سرپرستی هیئت صاحب الزمانی)عج(- موسسه خیریه حضرت مهدی )عج(

        هوالحی القیوم

یک واحد آپارتمان واقع در بلوار شهید فکوری مشهد برای معاوضه با منزل ویالیی 
در بیرجند محدوده غفاری، معلم، پاسداران و مدرس تا سقف 300 میلیون تومان

09151654316

 

 

 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
 سازمان اموال و امالک 

 اداره کل اموال و امالک خراسان جنوبی 
 

،سبلم و سودآورجهت سزمبیه گذاری مطمئناستثنبیی یک فزصت   
 

(اقساط دوسالً بدون کارمسد  بصورت وقد و اقساط با شرایط استثىایی )ری مسکووی و تجا فروش زمیه  
 

مسایدي عمومیاز طریق برگساری   
 

شرح در صفحه آخر
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تسنیم : رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که ارائه کارت خرید منتفی شده است، گفت: از یک جهت با آن موافق هستم زیرا مردم برای خرید نباید 
منتظر کارت اعتباری خرید شوند و از سوی دیگر اعالم نکردیم که به همه این کارت را می دهیم. سیف افزود: مردم در مراجعه به بانک ها می توانند در مورد کارت 
اعتباری اقدام کنند و دستورالعملی که بانک مرکزی به بانک ها ابالغ کرده اجازه صدور این کارت را داده است و می توانند بانک ها براساس این دستورالعمل اقدام کنند.

طرح خرید اعتباری کاالی ایرانی متوقف و منتفی نشده است

یادداشت

یک رأی، یک سرنوشت، یک ملت! 

 )ادامه از صفحه اول( فردا هر رأی، تأییدی دوباره بر حقیقت 
 و حقانیت این انقالب خواهد بود. هر رأی، قطره ای 
از اقیانوس محبت بی پایان این مردم به نظام خواهد 
بود و سیلی محکمی بر دهان یاوه گویانی خواهد 
بود که در شناخت مردم همیشه دچار اشتباهند. فردا 
هر کس به انتخاب خود و به مدد شناخت و سلیقه 
و عالقه اش، به یک نامزد انتخابات خبرگان و چهار 
داد.  خواهد  رأی  استان  در  مجلس  انتخابات  نامزد 
فردا، چشم های زیادی خلق این حماسه بزرگ را 
نظاره خواهند کرد. فردا، آغازی دوباره بر پایان یک 
دوره تالش، یک دوره کوشش و روزهای متمادی 
پیگیری و انجام وظیفه خواهد بود. فردا باز خواهیم 
دید مردم چگونه معلمان کالس دلباختگی به وطن 

و پاسداری از حرمت خون شهدا خواهند شد.
به  باشیم،  داشته  ایمان  هایمان  انتخاب  به    
که  منتخبی  آن  به  و  باشیم  امیدوار  هایمان  نیت 
و  بار سخت  دیارمان  و  در شهر  یکشنبه،  یا  شنبه 
بر  را  یا مجلس  نمایندگی خبرگان  فرسای  طاقت 
و  طیف  هر  از  کنیم.  اعتماد  گرفت  خواهد  دوش 
جناحی باشد، از هر گروه و با هر سلیقه سیاسی که 
باشد. دایره حرمت، دایره رأی مردم است و حفظ 
و صیانت از آن، واجب. انقالب سی و هفت سال 
و  صیانت  هایشان  انتخاب  و  مردم  رأی  از  است 
پاسداری می کنند و  مردم سی و هفت سال است 

این امانت داری را با حضورشان پاس داشته اند. 
انقالب  برای  و  نظام  برای  آنچه  هم  فردا   
مردم  حضور  ثمر،  از  سرشار  و  است  ساز  حماسه 
انقالبی  قدرت  کشیدن  رخ  به  و  دادن  رأی  برای 
از  انتقام  زمانه  حضور،  فرصت  فردا  است.  شان 
فردا  هاست.  سرنوشت  انتخاب  روزگار  و  دشمن 
این  و عشق  های محبت  کرانه  بر  باز  خدا  دست 
ای  آینده  روشن،  افقی  و  خواهد شد  کشیده   ملت 
 سرشار از موفقیت و راهی پر از دستاوردهای بزرگ تر 

رخ خواهد نمود. فردا روز بزرگ خداست.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

  درخواست برای واردات خودروهای ارزان قیمت 
 

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: سطح قیمتی 
بنابراین  باالست  وارداتی  خودروهای  از  بسیاری 
بازار  شدن  رقابتی  باعث  نتوانسته  خودرو  واردات 
ایسنا،  با  گفتگو  در  جعفری  شود.  ایران  خودروی 
اظهار کرد: یکی از مهمترین دالیل وضعیت فعلی 
صنعت خودروی ایران، وجود انحصار در این بازار 
است. وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که بیشتر شرکتهای 
واردکننده، خودروهایی با قیمت باال وارد می کنند و واردکننده ای در راستای 
واردات خودروهای با سطح قیمتی پایین اقدام نکرده است. وی افزود: این 
وضعیت در حالی است که مطمئنا خودروهای ارزان قیمتی متناسب با 
شرایط و استانداردهای حاکم بر بازار خودروی ایران در جهان تولید می شود 

و واردکنندگان باید نسبت به واردات این خودروها اقدام کنند. 

  چگونگی و زمان پرداخت حق التدریس 
معوق فرهنگیان اعالم شد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش چگونگی و زمان پرداخت حق التدریس 
معوق فرهنگیان را اعالم کرد. سیدمحمد بطحایی 
این پرسش که  به  پاسخ  با فارس، در  در گفتگو 
»آیا حق التدریس معوق فرهنگیان تا پایان سال 
اعتباری  اسفندماه  در  که  امیدواریم  داشت:  اظهار  می شود؟«،  پرداخت 
افزود:  یابد. بطحایی  اختصاص  این خصوص  در  پرورش  و  آموزش  به 
امیدواریم که تا قبل از سال جدید، بخشی از مطالبات حق التدریس معوق 
را پرداخت کنیم. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت  فرهنگیان 
آموزش و پرورش گفت: این مطالبات مربوط به مهر 94 تاکنون است که 

در صورت تأمین اعتبارات پرداخت خواهد شد.

 اعطای وام بدون ضامن به بازنشستگان 

میلیون   3 تا  دو  تسهیالت  گفت:  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
تأمین  مستمری بگیران  و  بازنشستگان  تومانی 
اجتماعی بزودی آغاز می شود. به گزارش جام جم، 
سید تقی نوربخش با اشاره به اینکه سازمان تامین 
اجتماعی 2 میلیون و 700 هزار نفر بیمه شده دارد، 
برای  ریال  میلیارد  افزود: در مرحله نخست 400 
تسهیالت بازنشستگان در نظر گرفته شده بود که حدود 200 هزار نفر 
از این وام ها استفاده کردند. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در 
مرحله دوم 300 میلیارد ریال اختصاص یافته است که پیش بینی می شود 
حدود 150 هزار بازنشسته و مستمری بگیر از این تسهیالت استفاده کنند.  
نوربخش ادامه داد: متقاضیان دریافت این تسهیالت می توانند با مراجعه 

به شعبات سراسر کشور نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که چندی پیش خبر 
داده  بازنشستگان کشوری  به  را  افزایش حقوق  خوب 
بود، اعالم کرد: حقوق این افراد از سال آینده به شکل 
پلکانی افزایش می یابد. طراحی های الزم برای این 
امر انجام شده است. به گزارش ایرنا، علی ربیعی وزیر 
 15 حذف  شایعه  درباره  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
میلیون نفر از یارانه بگیران گفت: این موضوع شایعه 
بهره  برای  انتخابات  به  نزدیک  روزهای  در  که  است 
کوچکترین  و  شود  می  مطرح  سیاسی  های  برداری 
وجود  موضوعی  چنین  مبنای  بر  دولت  در  سندی 
پایان سال جاری  تا  باید  افرادی که  تعداد  ندارد. وی 
میلیون   6 را  شدند  می  نقدی حذف  یارانه  دریافت  از 
دلیل  به  گفت:  و  کرد  ذکر  مجلس  مصوبه  اساس  بر 
بانک  به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اینکه 

این  اقتصادی  وضعیت  خصوص  در  کاملی  اطالعات 
افراد دسترسی نداشت، نصف این تعداد را حذف کرد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، در سال جاری 
دریافت  تعداد  به  کودک  هزار   100 و  میلیون  یک 
تاکید  ربیعی  شد.  اضافه  کشور  نقدی  یارانه  کنندگان 
کرد: با وجود کاهش قیمت نفت، پرداخت یارانه نقدی 
در دولت یازدهم همچنان ادامه دارد و شایعه حذف 15 
میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی فقط یک تبلیغ غیر 
اخالقی از سوی برخی از افراد است.وی ضمن اشاره 
اینکه  و  آینده  هفته  از  غذایی  امنیت  بسته  توزیع  به 
به شکل هدفمندتر  بسته  این  توسعه  برنامه ششم  در 
توزیع می شود، گفت: به غیر از زدودن فقر غذایی باید 
در جهت فقر آموزشی اقدام کنیم. هم اکنون 9میلیون 

نفر در کشور بیسواد مطلق هستند.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: زائران تمتع 
95 می توانند هزینه اعزام خود را از یکشنبه 
را  خود  اولیه  نام  ثبت  و  پرداخت  آینده  هفته 
باشگاه  با  اوحدی در گفتگو  انجام دهند.سعید 
پرداخت  زمان  اعالم  به  اشاره  با  خبرنگاران؛ 

وجوه تمتع 95 اظهار داشت: بر اساس مصوبه 
رهبری،  معظم  مقام  بعثه  هماهنگی  شورای 
سازمان حج و زیارت به منظور آمادگی زائران 
برای اعزام به تمتع 95 باید برنامه ریزی های 
خود را انجام دهد. وی در ادامه افزود: بر همین 

اساس از متقاضیانی که دارای فیش اولویت تا 
تاریخ 20 خرداد سال 1385 هستند درخواست 
می شود تا از روز یکشنبه هفته آینده )9 اسفند( 
با مراجعه به شعب بانک ملی نسبت به پرداخت 
5 میلیون تومان ودیعه به صورت علی الحساب 

اقدام کنند.وی گفت: اگر تمهیدات الزم از جمله 
قراردادهای آشپزخانه، مسکن ، چگونگی اعزام 
و  گیرد  صورت  روادید  صدور  نحوه  و  زائران 
تفاهم نامه مذکور به امضا برسد، قسط دوم در 

اردیبهشت سال 95 دریافت خواهد شد. 

حقوق بازنشستگان کشوری پلکانی اضافه می شود ؛ تکذیب حذف 15میلیون یارانه بگیر

اعالم زمان ثبت نام اولیه تمتع ۹۵ 

از ترفندهای دشمن ، ایجاد دوقطبی 
دروغین در جامعه است

خاطرنشان  انقالب  معظم  رهبر  اول(  صفحه  از  )ادامه 
کردند: یکی از ترفندهای دشمن در انتخابات که در 
اینجا تکرار می کنند ایجاد دوقطبی دروغینی مانند 
نه  ملت  است.  دولتی«  »ضد  و  »دولتی«  مجلس 
مجلس دولتی می خواهد نه ضد دولتی؛ ملت، مجلس 
شجاع و متدینی می خواهد که با وظایفش آشنا باشد 
و مرعوب آمریکا نباشد. ایشان افزودند: ملت ایران 
مجلسی می خواهد که عالج درد مردم را بشناسد. 
ترفند  فریب  متعهد و شجاعی که  متدین،  مجلس 
به عزت و استقالل  را نخورد. مجلسی که  دشمن 
اهمیت دهد و مقابل طمع قدرت هایی که دست شان 
بایستد.  برگردند  می خواهند  و  شده  کوتاه  ایران  از 
مجلسی که دولت را موظف به اقتصاد درون زا کند. 
باید مراقب  این که »همه  بر  تاکید  با  انقالب  رهبر 
برای  دشمن  می بینید  وقتی  افزودند:  باشند«  نفوذ 
ایجاد دودستگی از شما تعریف می کند بی درنگ ابراز 
تفرقه  کنید. شما که می دانید دشمن قصد  بیزاری 
دارد، نگذارید. امام گفتند وقتی دشمن از شما تعریف 
می کند، ببینید چه اشتباهی کرده اید. برگردیم به کالم 
امام. ایشان ادامه دادند: آمریکا بعد از مذاکرات یک 
نقشه برای منطقه دارد و یک نقشه برای ایران؛ این 
برای ما روشن شده. برای داخل، دشمن از نفوذی ها 
استفاده می کند. نفوذی حتماً این نیست که از دشمن 
پول گرفته باشد. امام فرمودند گاهی حرف دشمن با 
چند واسطه از دهان آدم موجه شنیده می شود. ایشان 
هم چنین با تاکید بر این که »از ادبیات سیاسی دشمن 
استفاده نکنیم« یادآور شدند: دشمنان انقالب از روز 
اول تعبیر »تندرو« و »میانه رو« را استفاده کردند. از 
نظر آن ها از همه تندروتر، امام بزرگوار بود؛ امروز هم 

بنده  حقیر را از همه تندروتر می دانند.

  اظهارات وزیر دادگستری در رابطه
 با نرخ دیه ۹5

وزیر دادگستری در رابطه با نرخ جدید دیه سال 95 
حجت  ایسنا،  گزارش  به  کرد.  ارائه  را  توضیحاتی 
االسالم پورمحمدی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
اگر  در سال 95 هستیم.  دیه  نرخ  بررسی  حال  در 
کاالهایی که نرخ دیه را تعیین می کنند گران شود 
قطعاً میزان دیه سال 95 نیز افزایش خواهد داشت. 

 مردم نگران افزایش نرخ جرایم نباشند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینکه 
مردم نباید هیچ نگرانی نسبت به افزایش نرخ جرایم 
راهنمایی و رانندگی داشته باشند، گفت: افزایش نرخ 
جرایم به عنوان یک عامل بازدارنده نقش مهمی در 
کاهش حوادث و ارتقای سالمت مردم دارد. سردار 
مهری درباره افزایش نرخ جرایم رانندگی از نیمه دوم 
اسفندماه اظهار کرد: افرادی باید نگران افزایش نرخ 

جرایم باشند که تخلف می کنند. 

خدمات بیل مکانیکی زنجیـری و پیکـور
معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و غیره
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول

چون مقرر گردیده در پرونده اجرایی کالسه 930127 ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 34356 مترمربع باقیمانده 
پالک یک فرعی از 159 اصلی بخش 3 بیرجند واقع در محدوده روستای محمدیه بخش مرکزی شهرستان خوسف با فاصله حدود یک کیلومتر 
زیر مزرعه تحقیقاتی زعفران و وصل به رودخانه شاهرود )با این توصیف که حسب نظریه کارشناس منتخب کشاورزی: زمین با بافت خاک خوب 
با قابلیت کشاورزی و عمق مناسب با آبرفت رسی و شنی می باشد. فعال در این زمین کشت و زرع دیم انجام می شود و کشت و زرع آبی نیز در 
این زمین قابل انجام است ولی از منبع آب فاصله داشته  و ضمناً از چاه موتورهای مجاور سهمیه آب ندارد.( که به مبلغ ششصد و هفده میلیون و 
هشتصد هزار ریال کارشناسی شده در قبال قسمتی از بدهی محکوم علیه به مبلغ 2/251/000/000 ریال در حق آقای نظر علی نظری و مبلغ 
112/550/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده در مورخ 94/12/22 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام دادگستری 
شهرستان  خوسف 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 موظف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده 
توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب 
سپرده واریز ننمایند و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده تجدید خواهد شد و خریدار 
حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. لذا متقاضیان در 
صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا  واقع در دادگستری شهرستان خوسف مراجعه و ا مورد مزایده بازدید به عمل آورند. 

هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.    مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9300161

بدینوسیله به خانم اقدس فکوری فرزند غالم حسین  به شناسنامه شماره 24 و شماره ملی 4591928012 صادره بیرجند 
به نشانی بیرجند، سجادشهر، امامت 2، نسترن 5 پالک 2 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 910/11541118- 1393/5/21 عهده پست بانک 
شعبه بیرجند راجع به وصول مبلغ 40/000/000 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 اظهار بستانکار بوده و بر 
طبق گزارش مامور اجرا امکان ابالغ واقعی اجرائیه در آدرس معرفی شده از سوی بستانکار به نشانی بیرجند، سجادشهر، امامت 2، نسترن 
5 پالک 2 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: ۹4/12/6          غالمرضا دادی - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی ابالغ مفاد صورت مجلس افرازی

پیرو آگهی دعوت به افراز به شماره 301/94/17758 - 1394/09/08 منتشره در روزنامه آوای خراسان جنوبی به شماره 
3382-1394/09/09 بدینوسیله به استناد ماده 6 - آیین نامه قانون افراز نقشه و صورت مجلس افرازی پالک باقیمانده 369 فرعی از 
345- اصلی بخش 2 بیرجند جهت اطالع کلیه مالکین مشاعی آگهی و ابالغ می شود تا چنانچه معترض می باشند وفق مقررات ماده 
2 قانون افراز و فروش امالک مشاع اعتراض خود را ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به دادگاه صالحه تسلیم و رسید آن را به این 

اداره تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر قانونی سند مالکیت به نام متقاضی طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد شد. 
صورت مجلس افرازی پالک 36۹ فرعی از 34۵ اصلی بخش 2 بیرجند

احتراماً در اجرای دستور شماره 17222-94/09/01 ریاست محترم اداره متبوع ذیل تقاضای خانم کنیز بیدختی فرزند غالم مبنی بر 
افراز حصه مشاعی نامبرده از ششدانگ پالک 369 فرعی از 345 اصلی بخش 2 بیرجند که سند مالکیت مشاعی آن به نام نامبرده در 
جریان ثبت می باشد و آگهی افراز نوبت اول آن در روزنامه شماره 3382 - 1394/09/09 آوای خراسان جنوبی منتشر و در وقت مقرر در 
متن آگهی اینجانبان سید هادی هاشمی و سعید شاملو به عنوان نماینده و نقشه بردار در معیت متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت  و 
پس از استقرار در محل و تطبیق حدود و مشخصات مندرج در صورتجلسه تحدید حدود با وضع موجود محل و اینکه مورد تقاضای افراز 
داخل در محدوده ثبتی سند مالکیت می باشد. ابتدا نقشه بردار نسبت به برداشت قطعه افرازی اقدام و سپس نقشه مربوطه طی شماره 
301/94/19714 - 1394/10/06 به شهرداری منطقه دو بیرجند ارسال و طی 
نامه وارده به شماره 4342-94/11/19 از جانب مرجع مذکور مراتب افراز تایید 
و عودت گردیده است که پس از طی مراحل فوق و موافقت مراجع ذیصالح  با 

افراز حدود و مشخصات قطعه افرازی و باقیمانده به شرح ذیل می باشد:
به  مسکونی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  افرازی:  قطعه  الف: مشخصات 
مساحت 179/34 مترمربع پالک 2566 فرعی از 369 فرعی از 345 اصلی 
بخش دو بیرجند با حدود شماالً : در دو قسمت اول به طول 40//2 متر دوم به 
طول 10/30 متر مرزی است به پالک 370 فرعی شرقاً: به طول 9/40 متر پی 
دیواریست به جوی عام جنوبا:ً در دو قسمت اول به طول 11/70 متر دوم به 
طول 3/50 متر پی دیوارست به کوچه غرباً: به طول 15/10 متر پی دیوارست 

به خیابان 18 متری مجزی شده از پالک 369 فرعی.  حقوق ارتفاقی ندارد
ب- مشخصات قطعات باقیمانده

با افراز و مجزی شدن قطعه زمین فوق الذکر دو قطعه زمین به شرح ذیل 
از پالک باقیمانده است: 1- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 134/30 
مترمربع پالک 2567 فرعی با حدود شماال: به طول 13/71 متر پی دیواریست 
به پالک 370 فرعی شرقا: به طول 11/62 متر پی دیواریست به خیابان جنوباً: 
به طول 11/09 متر پی دیواریست به پالک 839 فرعی غربا: به طول 10/24 
متر پی دیواریست به راه عام2- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 88/45 
مترمربع پالک 2568 فرعی با حدود شماالً: به طول 6/49 متر پی دیواریست به 
پالک 839 فرعی شرقاً به طول 27/77 متر پی دیواریست به خیابان )فاقد حد 

جنوب( غربا:ً به طول 27/30 متر پی دیواریست به راه عام.  
سید هادی هاشمی نماینده ثبت    سعید شاملو نقشه بردار ثبت     مالک
نظریه رئیس ثبت: با افراز به شرح صورت مجلس و نقشه افرازی موافقت می 

شود لذا وفق ماده 6 آیین نامه قانون افراز اقدام گردد. 

  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

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

 32412211-3241278۹
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

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: ۵۵ میلیون   0۹36۹1۹1230 

از آقای سید  پیرو درج اعالم حمایت  اصالحیه : 
روز  روزنامه  آخر  صفحه  در  عبادی  باقر   محمد 
چهارشنبه مورخ  5 / 12 / 94  عنوان جمعی برای 

تمامی عناوین حامیان صحیح می باشد . 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

من یک بیرجندی هستم در تهران زندگی می کنم 
انجمن  جلسات  در  را  استان  بزرگان  از  بسیاری  و 
گذشته  روز  ام.  دیده  تهران  مقیم  های  بیرجندی 
عکس یکی از جلسات دوره ای انجمن را در فضای 
مجازی دیدم با برچسب های توهین آمیز به تعدادی 
حال  به  بخورم  تاسف  اوال  خواستم  همشهریانم.  از 
تخریب  قصد  کار  این  با  خود  به حساب  که  افرادی 
بقیه را دارند و دوما جمع بیرجندی های مقیم تهران 
به  جمعی فراجناحی است که فقط برای فکر کردن 
توسعه بیرجند عزیز تشکیل شده و همه افراد از تمام 
گرایشات در آن در کنار هم فقط برای اعتالی بیرجند 
می نشینند اما افرادی که متاسفانه همین قدر هم درک 
ندارند و حتی یکبار هم برای توسعه استان به اینگونه 
جمع ها نرفته اند و نمی دانند،  این جمع همشهریان 
را بازیچه امیال سیاسی خود قرار می دهند. واسفا برای 

این افراد و تفکری که آنها را هدایت می کند.
910...019 
سپاس فراوان از سازمان آتش نشانی که در همه جا 
و همه موارد با ما همراه بود خصوصا در حادثه اخیر 

در شهر بیرجند دست مریزاد خداقوت- یک شهروند
939...085
فردا همه ما مردم پای صندوق های رأی حضور پیدا 
کرده و آینده نظام مان رابیمه می کنیم. باشد که کور 
شود هر آن که نمی تواند عزت ایران اسالمی را ببیند.
936...315
بفرمایند،  توضیح  لطفا  سیاسی  کارشناسان  آقایان 
اصالح طلب را می گویند تندرو، اصولگرا را می گویند 
افراطی حاال چند نفر میانه رو هم که می آیند هزار 
برچسب به ایشان می زنند به خدا آدم گیج می شه 
اینکه آدم هست و برچسب آدمیت دارد یک وقت از 

نظر آقایون عیبی نداشته باشه؟
930...212
اداری  سایت  مهر  مسکن  واحدهای  سند  باسالم. 
از سکونت  از 3 سال  بیش  از گذشت  بعد  معصومیه 
اعضا در آن، پس از مراجعات مکرر به شهرداری، هنوز 
آماده نیست. بدلیل عدم هماهنگی سه نهاد آتشنشانی، 
اتحادیه و شهرداری باهم، و این امر باعث ایجاد دغدغه 
برای اهالی خصوصا در زمینه خرید و فروش واحدها 
با  ذیربط  مسئوالن  است  خواهشمند  لذا  است،  شده 
همکاری و اتفاق نظر با هم در جهت رفع این مشکل، 

اقدام کنند باتشکر. جمعی از اهالی سایت اداری
915...836
دست  انتخابات  امر  در  که  هایی  دستگاه  تمامی  از 
به  توصیه  نشریات  داخل  همش  و  هستند  اندرکار 
رعایت قانون برای کاندیداها را می کنند تشکر می 
تبلیغات  اندک  فرصت  به  توجه  با  کنم  فکر  اما  کنم 
برای جلوگیری از دلخوری کاندیداها کمی بیش از حد 
نسبت به اقدامات فراقانونی سکوت کرده اید. اگر یک 
شهروند عادی هم این تخلفات را انجام بدهد همینطور 

برخورد می شود؟ لطفا حساس تر باشید.
936...770

پاسخ مسئوالن به پیام شما

پنجشنبه * 6 اسفند 1394 * شماره 3452
3

فردا ؛ روز حماسه 
مسئوالن و کاندیداها کمک کنند مردم در فضایی آرام و اخالقی و بدون تخریب تصمیم بگیرند 

مالیی- اینک جمهوری اسالمی ایران 37ساله شده است  
انقالبی شناخته شده در دنیا و محبوب در جهان اسالم.

آنها  دارند  ویژه  عنایت  ایران  به  جهان  مستضعف  مردم 
دموکراسی  دارند.  اسالمی  جمهوری  به  خاصی  نگاه 
و  زند  می  را  اول  حرف  ما  کشور  در  ساالری  مردم   و 
کشوری  و  استانی  مسئوالن  برای  مردم  های  خواسته 
این موضوع  است و خوشبختانه  ای  ویژه  اهمیت  دارای 
به خوبی برای مردم روشن شده است. انتخابات مسئوالن 
ارشد کشوری  توسط مردم و تصمیم گیری در مهمترین 
امور کشور نشان دهنده اهمیت دادن به حق مردم است.

مردم ساالری در ایران زبانزد است
 

7 اسفند ماه سال جاری یکی دیگر از سرنوشت ساز ترین 
شوری  و  شعور  با  مردم  که  است  ایران  تاریخ  روزهای 
که دارند باز هم حماسه می آفرینند و ایران را در جهان 
همزمان  علت  به  دوره  این  انتخابات  کنند.  می  سربلند 
شدن با دو موضوع مهم اصالت نظام جمهوری اسالمی 
ایران را نشان می دهد. در آستانه 7 اسفند 1394دهمین 
دوره  پنجمین  و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
در  و  ایم  گرفته  قرار  رهبری،  خبرگان  مجلس  انتخابات 
استان خراسان جنوبی شور و هیجان خاصی در خیابان ها 

و مکان های تبلیغاتی دیده می شود.

شور و شعور انتخاباتی در شهر

وقتی در خیابان ها قدم می زنی و نگاهی گذرا به دفاتر و 
ستادهای تبلیغی می اندازی کسانی را می بینی که اگرچه 
ها  مکان  این  در  اما  اند  نرسیده  دادن  رأی  به سن  حتی 
حضور دارند و این نشان دهنده عمق دموکراسی در ایران 
اسالمی است که به هر سن، جنس، مذهب و اعتقاداتی 
اهمیت می دهد و این انتخابات هم برای ما و هم برای 
دوستان و دشمنان ما مهم است و بسیاری از آنها چشم 
آن  برای  غربی  کشورهای  از  خیلی  دارند.  آن  نتیجه  به 
 که جلوی پیشرفت مردم را بگیرند کارهای زیادی انجام 
های  شبکه  همیشه  چون  میان  این  در  دهند   می 
ماهواره ای فارسی زبان تالش می کنند حضور مردم را 
سایه  در  که  تالشی  دهند.  جلوه  اهمیت  کم  و  کمرنگ 
حضور شکوهمند مردم همواره با شکست مواجه شده است. 

 توجه  نامزدهای انتخاباتی به جوانان

انتخاباتی مجلس شورای اسالمی و خبرگان  نامزدهای 
هر  و  قائل هستند  جوانان  برای  زیادی  اهمیت  رهبری 
به مردم  را  با شیوه های خاص، خود  از کاندیداها  یک 
معرفی می کنند. در یکی از معابر طرفداران یک نامزد 
می  مردم  استقبال  به  چای  و  نرگس  گل  با  مجلس، 
را  خود  نظر  مورد  نامزد  تبلیغی  های  برگه  با  و  روند  

معرفی می کنند در این میان بازار عکس سلفی گرفتن 
مردم  با  هم  ما  است.  داغ  هم  انتخاباتی  نامزدهای  با 
شهر گفتگو کردیم و از آنها پرسیدیم از نماینده مجلس 
شورای اسالمی و خبرگان رهبری چه انتظاری دارند و 

به چه مولفه هایی در انتخاب خود توجه می نمایید ؟

 به حامیان تخریب گران و شایعه سازان
 رأی نمی دهیم 

باید  گوید:  می  بیرجندی  شهروند  یک  جعفری  محمد 
بخورد. وی  مردم  درد  به  که  کنیم  انتخاب  ای  نماینده 
اخالقی  بد  کاندیداها  بین  روزها  این  اینقدر  گوید  می 
بدهم  رأی  کسی  به  ام  داده  قول  خود  به  که  ام  دیده 
که اخالق را رعایت کند. محمد می گوید: با خود عهد 

بسته ام به کاندیدایی که هنوز به مجلس نرفته، چوب 
خط بداخالقی های سیاسی اش پر شده رأی ندهم چرا 
که اینگونه افراد در فضای مشارکتی مجلس جز هزینه 
درست کردن برای نظام و انقالب کاری نخواهند کرد. 
گوید:  می  انقالب  رهبر  های  دیدگاه  به  اشاره  با  وی 
متاسفانه از یک سو برخی کاندیداها دم از والیتمداری 
و اخالق مداری می زنند اما در عمل وقتی اطرافیانشان 
بدترین رفتارها را انجام می دهند حتی حاضر به اعالم 
خبرگان  انتخابات  فضای  وی  نیستند.  ایشان  از  برائت 
شورای  مجلس  نامزدهای  رقابت  از  بهتر  مراتب  به  را 
نه  برای  کمپینی  دوستانم  با  افزود:  و  دانست  اسالمی 

تمامی  از  و  ایم  انداخته  راه  گر  تخریب  کاندیداهای  به 
که  موضوع  این  رصد  با  ام  خواسته  آشنایانم  و  دوستان 
امواج تخریب نامزدها از کجا هدایت و ارسال می شود به 

کاندیدای حامی این جریانات رأی ندهیم.

کاندیدای من باید رزومه خوبی داشته باشد

زهره حسینی دیگر هم استانی مان که به شدت طرفدار 
اسالمی شورای  مجلس  نمایندگان  نامزدهای  از   یکی 
می باشد در خصوص انتظاراتش از یک نماینده می گوید: 
من کاندیدایی را انتخاب می کنم که سواد باالیی داشته 
باشد و با رزومه ای که دارد بتواند به مردم استان خدمت 
مجلس  کرسی  بر  نشستن  اینکه  به  اشاره  با  وی  کند. 
نماینده  افزود:  است  مردم  به  تعهدی  اسالمی  شورای 

باید برای مناطق محروم فکر اساسی بکند و با  مجلس 
پافشاری مسئوالن کشوری را متقاعد کند که این استان 
وقتی  کرد:  خاطرنشان  حسینی  دارد.  ویژه  توجه  به  نیاز 
برای گوش دادن سخنرانی نامزد انتخاباتی خود به بعضی 
از مجالس می رفتیم دریافتم خیلی از مردم از مسئوالن 
کشوری و استانی گالیه مند هستند و نماینده مجلس باید 
این گالیه مندی را به گوش مسئوالن کشوری برساند.
رزومه  نماینده حتما  انتخاب  برای  مردم  تاکید کرد:  وی 
کاری و سوابق آن کاندیدا را مطالعه کنند و به سخنان 
و وعده وعیدهایی که در حوزه کاری یک نماینده نیست 
توجه نکنند. وی گفت من بر اساس بررسی دقیق تصمیم 

و  شایعات  به  خود  تصمیم  در  شک  بدون  و  گیرم  می 
تخریب های سازمان یافته توجه نخواهم کرد.

 نماینده مجلس صدای درد مردم و کمبودهای 
یک زندگی معمولی را به گوش مسئوالن برساند

به سراغ یکی دیگر از هم استانی ها رفتم. حمید احراری  
از روستاهای اطراف که برای  جوانی 20ساله اهل یکی 

کار به بیرجند آمده است.
با  داری؟  مجلس  نماینده  از  انتظاری  چه  پرسیدم  وقتی 
بغضی در گلو از وعده ها و قولهای بی پشتوانه و بی ثمر 
که برخی مسئوالن می دهند گفت. او گله داشت از این 
کنند  زندگی می  بدترین وضع  در  استان  مرزنشینان  که 
حاشیه  در  که  کسانی  و  ندارد  توجهی  آنها  به  کسی  اما 

 مرزها زندگی می کنند کمبودهای زندگی و دردهایشان را 
اشاره  با  احراری  برساند.  مسئوالن  گوش  به  تواند  نمی 
بدهند  انجام  کاری  هر  بخواهند  اگر  مسئوالن  اینکه  به 
کم  قشر  فکر  به  باید  مجلس  نماینده  افزود:  توانند،  می 
به  را  مرزنشینان  دردهای  صدای  و  باشد  استان  درآمد 
مردم  حق  و  برساند  استانی  و  کشوری  مسئوالن  گوش 

را به آنها بدهند. 

کاندیدهایی که االن به روستاها می روند
بعد از انتخابشان باز هم سراغی از 

روستایی ها خواهند گرفت؟

این جوان 20 ساله از آینده خود گفت: چگونه می توان 
در این بازار آشفته بیکاری با وجود فارغ التحصیالن بسیار 
با  دانشگاهی و این هزینه های باال، زندگی کرد. حمید 
آن  در  مرز که  زده حاشیه  روستای خشکسالی  به  اشاره 
زندگی می کرد، تاکید کرد: کاندیدایی که نماینده مجلس 
وظیفه  چه  که  داند  می  آیا  شود  می  اسالمی  شورای 

سنگینی را بر عهده می گیرد؟ 
آیا می تواند با امکانات و قدرتی که در دست می گیرد 
االن  که  کاندیدهایی  آیا  بدهد؟  آنها  به  را  مردم  حق 
سراغی  هم  باز  انتخابشان  از  بعد  روند  می  روستاها  به 
را  جنوبی  خراسان  وی  گرفت؟  خواهند  ها  روستایی  از 
استانی محروم از نظر اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: 
آینده  های  نماینده  کمک  به  باید  هم  استانی  مسئوالن 

بروند تا استان را توسعه دهند.

 اصالح طلبان و اصولگرایان
 مردم را قربانی اختالفات خود نکنند

رضا مهربان دیگر جوان هم استانی نیز گفت: حزب های 
اصولگرا و اصالح طلب نباید با اختالفات فکری که دارند 
وارد  خدشه  اسالم  و  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  به 
کنند. نماینده مجلس شورای اسالمی و نماینده خبرگان 
رهبری باید برای ایران تالش کند تا هیچ کسی نظر بد 

به ایران نداشته باشد. 
رهبر  از  پشتیبانی  و  ملی  امنیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
معظم یکی از مهمتری موضوعات است افزود: مسئوالن 
وی  نکنند.  خارجی  مشکالت  فدای  را  داخلی  مشکالت 
تاکید کرد: با تحریم ها هم می توان زندگی با عزت و 
سربلندی داشته باشیم و نماینده مجلس وظیفه اش دفاع 

از حق و حقوق مردم است. 

 مسئوالن باید کمک کنند تا مردم
 در فضایی آرام تصمیم بگیرند

وی افزود : مسئوالن و کاندیداها باید کمک کنند تا مردم 
در فضایی آرام و اخالقی و بدون تخریب تصمیم بگیرند 
چرا که در زمانی که شایعات و گروه های تخریب ذهن 
دور  عقالنی  انتخاب  از  انسان  کنند  می  درگیر  را  مردم 
استانی های خود  به هم  خواهد شد. وی در توصیه ای 
انتخاباتی  های  بداخالقی  فضای  رود  می  انتظار  گفت: 
به  توجه  با  آخر  های  شب  در  که  چرا  شود  تر  گسترده 
اینکه فرصت دفاع و تکذیب باقی نمی ماند برخی افراد 
کاندیداها  تخریب  و  پردازی  دروغ  به  گسترده  شکل   به 
مناسبی  کار  و  ساز  اینکار  برای  باید  که  پردازند  می 
صورت  الزم  های  برخورد  افراد  اینگونه  با  و  اندیشیده 
باز  استان  مردم  است  مسلم  که  آنچه  گفت:  وی  گیرد. 
انتخابات پیشتاز  با حضور حداکثری خود در حماسه  هم 

خواهند بود و باز برنده رقابت مشارکت خواهند گردید.

و  در صحنه  همیشه  شناس،  لحظه  و  بصیر  مردم  از  بیانیه ای،  با صدور  جنوبی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  خبر-  گروه 
والیت مدار استان دعوت کرد تا در روز جمعه 7 اسفند 1394، با حضور آگاهانه، دشمن شکن و حماسی خویش در پای صندوق های رأی، 
حماسه 22 بهمن را تکمیل کنند. گفتنی است برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی از جمله استاندار، فرماندار بیرجند، خانه مطبوعات، 

بسیج روزنامه آوای خراسان جنوبی و ... نیز طی بیانیه های جداگانه از مردم خراسان جنوبی خواستند در این حماسه باشکوه شرکت کنند.

حضور پرشور مردم در انتخابات 7 اسفند، تکمیل حماسه 22 بهمن است

جوابیه شرکت مخابرات خراسان جنوبی

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 94/11/25 به استحضار می رساند: سایت نوکند 
جزو پروژه فاز 5 سیار است که تجهیزات آن تامین 

شده و انشاا... بزودی راه اندازی خواهد شد.

جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 94/11/13 درباره »رسیدگی به بیدخت ...« به 
استحضار می رساند: محل مورد نظر خارج از محدوده 

خدماتی شهر می باشد.

جناب آقای سید محمد رضا  اصغری
درگذشت تاسف بار عموی بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحوم علو درجات الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم. 

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

اتوبـار پرستـو 
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و  انتخابات  روزهای  پرالتهاب  فضای  در  مخالف  تحمل 
پایبندی به قانون از جمله ارزشهای اخالق انتخاباتی است 
که این روزها متاسفانه اندکی رنگ باخته است و با نزدیک 
شدن به آخرین دقایق وقت تبلیغات کاندیداها ناهنجاریها 
و بداخالقی ها نمودارتر می شود. یک کارشناس مسائل 
با  گفتگو  در  بیرجند  اسبق شهرستان  فرماندار  و  سیاسی 
وی  است،  پرداخته  رفتارها  قبیل  این  واکاوی  به  تابناک 
با بیان این که مهمترین وظیفه ی مسئوالن در برگزاری 
شرایط  و  ها  زمینه  آوردن  فراهم  باشکوه،  انتخابات  یک 
الزم برای برگزاری انتخابات سالم و جلوگیری و برخورد 
با تخلفات قانونی در قبل، حین برگزاری تا پایان شمارش 
آرا و اعالم نتایج قطعی است، گفت: بحمد ا... با سازوکار 
آن  انتظار  که  تعهدی  و  قانون  در  بینی شده  پیش  های 
کشور  وزارت  در  انتخابات  برگزاری  محترم  مسئولین  از 
از  اعم  ناظرین  هوشیاری  و  دقت  همچنین  و  رود  می 
نمایندگان شورای نگهبان، هیئت های اجرایی و نمایندگان 
کاندیداهای محترم در سر صندوق ها، بی شک مردم عزیز 

ما، انتخاباتی سالم و پرشور را تجربه خواهند کرد.

هر گاه توطئه دشمنان نظام بیشتر شده است، 
مردم پرشمارتر در صحنه دفاع از ارزشها و 

اصول انقالبشان حاضر شده اند

حضور  که  است  واضح  پر  اظهارکرد:  نداف،  زاده  قاسم 
یکپارچه مردم در انتخابات قطع نظر از این که به کدام 
دهند،  رأی  خود  ی  انتخابیه  حوزه  کاندیداهای  از  یک 
باعث اقتدار و عظمت نظام و نمایش بیعت با رهبری بر 
سر تحقق آرمان های  انقالب است. مضاف بر اینکه از 
ویژگی های عناصر انقالبی و ارزشی و از شاخصه های 
دلسوزی برای آینده ی نظام، اهتمام ورزیدن به انتخاب 
از  شده  تایید صالحیت  کاندیداهای  میان  از  اصلح  فرد 
طول  در  که  پذیرفت  باید  است.  نگهبان  شورای  سوی 
انقالب اسالمی هر گاه توطئه دشمنان نظام بیشتر شده 
ارزشها و  از  است، مردم پر شمار تر در صحنه ی دفاع 

اصول انقالبشان حاضر شده اند.

 برای برگزاری یک انتخابات سالم
  هر کس به فراخور نقش و مسئولیتی

 که دارد، بایستی کوشش کند

هر کس  سالم  انتخابات  یک  برگزاری  برای  گفت:  وی 

کوشش  بایستی  دارد،  که  مسئولیتی  و  نقش  فراخور  به 
خود را بنماید. وزارت کشور، شورای نگهبان، کاندیداها، 
در  همه  و...  انتظامی  نیروهای  انتخاباتی،  ستادهای 
مردم  اسالمی  نظام  یک  تراز  در  انتخاباتی  برگزاری 
شرعی  ی  وظیفه  به  عمل  انشاا...  که  مسئولند  ساالر 

و قانونی خود خواهند نمود. 

 به جای گل زدن به دروازه خودی،
مردم را در انتخاب اصلح یاری کنیم

به  آن  انتخاباتی رعایت  رقابت های  آنچه در گرما گرم 
می  ضروری  انقالبی  و  ارزشی  نیروهای  سوی  از  ویژه 
سلیقه  به  احترام  و  تحمل  بدانیم  که  است  آن  نماید 

هایی  خودی  طرد  و  تحقیر  از  جستن  دوری  و  یکدیگر 
در  نظام  با  سو  هم  اما  متفاوت  سیاسی  ی  باسلیقه  که 
رقابت های انتخاباتی شرکت کرده اند دور از عقالنیت 
اگر  است.  عزیز  رهبری  منویات  با  مغایر  و  مصلحت  و 
اصول گرایی را وفادار بودن به مبانی امام )ره(، اطاعت 
و  حفظ  جهت  در  تالش  و  العالی(  رهبری)مدظله  از 
تقویت ارزشهایی که ما را در انقالب اسالمی به پیروزی 
خودی  دروازه  به  زدن  گل  جای  به  کنیم،  معنا  رساند، 
و  آرام  فضایی  آوردن  فراهم  با  تا  کنیم  تالش  بایستی 
در  را  شهرمان  عزیز  مردم  اخالقی  بد  و  تنش  از  دور 

انتخاب اصلح یاری کنیم. 
قاسم زاده نداف با بیان اینکه برای جلو گیری از اغتشاش 
موضوع  ترین  مهم  خواهان  بد  احتمالی  استفاده  سوء  و 
محترم ضمن  کاندیداهای  گفت:  است،  قانون  به  التزام 
رعایت قوانین و تاکید به رعایت آن از سوی ستادهایشان 
تا  کنند  مدیریت  را  وهوادارانشان  ستادها  رفتار  بایستی 
سلبی  اقدامات  و  سرانه  خود  رفتارهای  ناکرده  خدای 
هوادارانشان زمینه ی تقابل و اغتشاش و  برهم خوردن 
وسبب  نیاورده  فراهم  را  اجتماعی  و  روانی  آرامش 

سوءاستفاده ی بد خواهان نشود.
وی ادامه داد: با توجه به فضای پس از برجام وهشدارهای 

و  مردم  هوشیاری  بر  مبنی  انقالب  فرزانه  رهبر  مکرر 
مسئوالن برای جلوگیری از سوءاستفاده و نفوذ دشمنان، به 
نظر می رسد ترکیب سیاسی و توان تخصصی مطلوبتری 
مورد  گذشته  به  نسبت  اسالمی  شورای  مجلس  برای 
انتظار رهبری و مردم  هست تا با تدوین قوانین کارآمد 
تر و نظارت هوشمندانه تر بر عملکرد نهاد های سیاسی 
واجرایی کشور، منافذ احتمالی نفوذ دشمن را سد و راه 
توسعه همه جانبه مبتنی بر استراتژی »اقتصاد مقاومتی« 
را پیگیری نمایند. وی با بیان اینکه هرچند نظارت عالیه 
برای  را  راه  زیادی  حدود  تا  نگهبان  محترم  شورای  ی 

ورود عناصر نامطلوب به مجلس شورای اسامی سد کرده 
است معذلک از آنجایی که ماهیت دشمن، دشمنی ورزیدن 
منحرف  هدف  به  نظام  ساختار  به  نفوذ  برای  سماجت  و 
 ساختن انقالب از مسیر اصلی و استحاله ی تدریجی آن 
با  تا  باید همگی تالش کنیم  می باشد، خاطرنشان کرد: 
انتخاب افراد متدین، متعهد به اصول انقالب و متخصص و 
مصمم به تحصیل منافع ملی، مانع ورود نفوذی های دشمن 

به ساختار قانون گذاری و تصمیم گیری کشور شویم.

 اصولگرایان با درصد کمتری، همچنان
  اکثریت کرسی های نمایندگی را 

به خود اختصاص خواهند داد

وی در پاسخ به سوال عملکرد مجلس گذشته را چگونه 
ارزیابی و مجلس آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟ به 
نظر شما چه جناحی بیشترین کرسی های مجلس را کسب 
خواهد کرد، گفت: به نظر من مجلس نهم در بعد نظارتی 
درون  اختالفات  به  توجه  با  و  نداشته  مطلوبی  عملکرد 
گفتمانی جناح اکثریت مجلس تا حدودی ظرفیت سوزی 
شد. اما این بدان معنا نیست که مجلس گذشته نمره ی 
 قبولی را نمی گیرد. در خصوص مجلس آینده نیز به نظر 
می رسد اصولگرایان با درصد کمتری، همچنان اکثریت 

کرسی های نمایندگی را به خود اختصاص خواهند داد.

حضور یکپارچه مردم در انتخابات باعث اقتدار و عظمت نظام و نمایش بیعت با رهبری بر سر تحقق آرمان های  انقالب است

به جای گل زدن به دروازه خودی، تالش کنیم مردم را در انتخاب اصلح یاری کنیم

آمادگی کامل شرکت مخابرات برای برگزاری انتخابات با شکوه هفتم اسفند

اثرات روانی طالق  برکودکان

طالق و جدایی والدین از عمده ترین علل بیماری روانی 
ترس  شدند،  جدا  هم  از  زوجین  وقتی  است.  کودکان 
از  ناشی  واهمه ای  و  سرپرستی  بی  احساس  از  ناشی 
آینده ای مبهم برای او پدید می آید که روان او را جدا 
آزرده می کند؛ عقده های غیرقابل تحمل، نگرش توام با 
نفرت نسبت به والدین، احساس از دست دادن امنیت 
ذکرند.  قابل  خصوص  این  در  که  است  عوارضی  از 
جدایی والدین از یکدیگر کودک را به اختالل عاطفی 
دچار می کند، حالت افسردگی، انزواجویی، تخیل رویا در 
بیداری برای او پدید می آورد. در مواردی قدرت اراده و 
او را چنان پریشان  او می گیرد و در کل  از  را  اندیشه 
می کند که اثرات شوم آن مادام العمر با کودکان است.
اضطراب  خانواده  اعضای  تمام  برای  طالق  تجربه 
نشان دهنده  طالق  از  پس  کودکان  رفتار  و  زاست 

این اضطراب است و پس از طالق میزان اختالالت 
عاطفی و رفتاری در کودکان باال می رود. 

همچنین عواقب و پیامدهای طالق یا تأثیر طالق در 
به  را می توان  اجتماعی کودکان  پدیده های روانی و 

طور اختصار چنین برشمرد:
*بزهکاری کودکان و نوجوانان، ناسازگاری ها و رفتارهای 
ضد اجتماعی. *فحشا به ویژه در نتیجه فقر و ناآگاهی. 
کودکان  از  استفاده  و  کودکان  مردان،  زنان،  *اعتیاد 
غیرمجاز.  فعالیت های  دیگر  و  مخدر  مواد  توزیع  در 
*پرخاشگری و ناسازگاری کودکان و نوجوانان، فرار از 
منزل و ولگردی آنان. *کاهش میل به ازدواج در دیگر 
افراد خانواده به ویژه بچه های طالق. *اهمال و مسامحه 
والدین در تحکیم و تربیت فرزندان و آسیب  دیدن روانی 
و اجتماعی. * بچه های طالق با گذشت چندین سال 
نمی توانند ثبات هیجانی و عاطفی خود را به دست آورند. 
از آنجا که هسته مرکزی شخصیت افراد به نظر بسیاری 
شکل  کودکی  دوران  در  روان شناسی  پژوهشگران  از 
دچار  موارد  از  بسیاری  در  کودکان  این گونه  می گیرد، 
اختالالت شخصیتی خواهند شد. * فرزندان طالق در 
آینده اکثرا افسرده،گوشه گیر و منزوی هستند و اتکای به 
نفس آنان نیز به شدت کم می شود. * فرزندان طالق 
آینده ای قوی را برای خود تصور نمی کنند و اطمینان 
آینده  از دست می دهند و در  خود را به ارکان زندگی 
نسبت به افراد پیرامون خود و مقیاس باالتر اجتماع، به 

نوعی بی اعتنایی و بی توجهی کشیده می شوند. 
 مهدی دولتخواه-کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 اداره مشاوره معاونت اجتماعی خراسان جنوبی

روانشناسی و خانواده

مضرات استفاده از کاالی قاچاق

مجوز  اخذ  بدون  که  است  محصولی  قاچاق  کاالی 
کشور  به  نامناسب  شرایط  در  بهداشت،  وزارت  از 
از کیفیت مناسبی برخوردار   وارد شده است و اغلب 
نمی باشد. بر روی کاالهای قاچاق کنترل های الزم 
شرایط  تولید،  نحوه  رفته،  کار  به  اولیه  مواد  نظر  از 
است.  نگرفته  صورت  نقل  و  حمل  و  نگهداری 
محصوالت آرایشی و بهداشتی قاچاق فاقد برگه آنالیز 
 و اطالعات مربوط به میزان و اجزای تشکیل دهنده 
مجاز  غیر  های  رنگ  از  استفاده  امکان  باشند.  می 
حساسیت زا و مضر برای سالمتی در این محصوالت 
میکروبی،  های  آلودگی  احتمال  است.  زیاد  بسیار 
دفع  سموم  باقیمانده  مانند  شیمیایی  های  آلودگی 
از رشد  نباتی، مواد رادیو اکتیو و سموم ناشی   آفات 
زیاد  بسیار  محصوالت  این  در  ها  کپک  و  ها  قارچ 
تقلبی  آرایشی  لوازم  در  که  مجازی  غیر  مواد  است. 
بسیار  توانند  می  شوند،  می  استفاده  غیرمجاز  و 
و  باشند  کشنده  گاهی  و  زا  سرطان  خطرناک، 
تاریخ گذشته هستند. به  یا  اغلب آن ها مواد سمی 
دالیل گفته شده کاالهای قاچاق، غیر مجاز و غیر 
از جمله عوارض عمده ی  باشند.  قابل مصرف می 
آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی  لوازم  از   استفاده 
خارش  و  تورم  قرمزی،  و  حساسیت  به  توان  می 
پوست، شکنندگی و ریزش مو، عفونت های پوست 
ها،  لب  ریزی  پوسته  کبدی،  های  آسیب  مو،  و 
پیری  مجاز،  غیر  روغنی  مواد  وجود  علت  به  آکنه 
اشاره  پوست  روی  چروک  و  چین  ایجاد  و  زودرس 
کرد. برخی ترکیبات شیمیایی استفاده شده در مواد 
 آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی مانند پارابن ها و 
ارتباط  که  هستند  زایی  سرطان  مواد  ها  فتاالت 
ویژه  به  سرطانی  های  سلول  رشد  با  مستقیمی 
تومورهای سرطان سینه دارند. سرب به کار رفته در 
اکثر مواد آرایشی قاچاق به ویژه رژ لب ها در دراز مدت 
سبب کاهش یادگیری و دشواری در زبان آموزی و 
اختالالت رفتاری در افراد به ویژه کودکان می شود. 
در زنان باردار سرب به راحتی از جفت عبور کرده و 
 وارد مغز جنین شده و از رشد و تکامل آن جلوگیری 
می کند. میزان ماده سمی آفالتوکسین B در مواد 
آرایشی غیر مجاز بیشتر از حد مجاز است. این ماده از 
قوی ترین عوامل سرطان است و به راحتی از پوست 
جذب شده و منجر به صدمات جدی کبدی می شود.

 روابط عمومی معاونت غذا ودارو 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

توصیه های بهداشتی

برگزاری  مجری  های  سازمان  هماهنگی  با  مختلف  مانورهای  برگزاری  و  شده  اندیشیده  تمهیدات  با  شهریاری- 
انتخابات، بستر ارتباطی استان جهت برگزاری هرچه با شکوهتر انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان 
رهبری در روز هفتم اسفند ماه  94 فراهم می باشد. الزم به ذکر است همکاران مخابراتی در سراسر استان به منظور 
اطمینان از پایداری ارتباطات در حال آماده باش بوده و به صورت مداوم وضعیت شبکه ارتباطی استان را رصد می کنند.

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی
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مرغ بریان شکم پر چلو کباب وزیری   چلو کباب کوبیده   
چلو سلطانی چلو برگ    چلو جوجه کباب  

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

قیمه و قورمه  

همراه با در خدمت شما همشهریان عزیز

ک رایگان 
پی

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

آدرس: حدفاصل غفاری 34 و میدان ولی عصر)عج(  32404043

صبح جمعه هر هفته      ساعت توزیع: 6:30 الی 10 صبح
ضمنا کلیه سفارشات شله برای مراسم زیارت عاشورای ادارات و همشهریان عزیز پذیرفته می شود.

آدرس: نبش عدل 18    تلفن سفارشات: 32204431-09155610366 رمضانی

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

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

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

نمایندگی نوکی

قـالیشویی خــاوران   09151647069-  32255257-32253199  نوگیدری

ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

09151630283 - 32225494
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد 98

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

بـرنـج ام-کــي 

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها یك بار امتحان کنید

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: 8-051-3369084٧

بیرجند: 09304008603

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

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

مرکز فروش پنجـره و شیشه شکرانی

فرش هامـون
فروش ویژه فرش و مبل با اقساط 

بلند مدت، بدون سود و بدون 
پیش پرداخت با تخفیف ویژه

خیابان مطهری 21/1
32228253 -09155620٧3٧

خشك شویی و رنگریزی نارنج
باز و بست پرده رایگان /  پیك رایگان

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

نبش نارنج 13
ساعت کار: ٧ صبح الی 14      16 الی 21

091596209٧4 - 32349241
مدیریت : عسکری نیا



پنجشنبه *  6  اسفند  1394 * شماره 3452 

هر عملی كه از روی خشم باشد 
محكوم به شكست است

به  شكار  برای  درباريانش  با  همراه  پادشاهی  روزی 
داشت  تشنگی  و  بود  گرم  خيلی  هوا  رفتند.  جنگل 

پادشاه و يارانش را از پا در می آورد. 
پادشاه  از ساعتها جستجو جويبار كوچكی ديدند.  بعد 
شاهين شكاريش را به زمين گذاشت، و جام طاليی را 
در جويبار زد و خواست آب بنوشد اما شاهين به جام زد 

و آب بر روی زمين ريخت.
خيلی  پادشاه  افتاد،  اتفاق  همين  هم  دوم  بار  برای 
عصبانی شد و فكر كرد اگر جلوی شاهين را نگيرم، 
تواند  نمی  جهانگشا  پادشاه  گفت:  خواهند  درباريان 
با شمشير به  بار  اين  از پس يک شاهين برآيد. پس 

شاهين ضربه ای زد. 
پس از مرگ شاهين پادشاه مسير آب را دنبال كرد و 
ديد كه ماری بسيار سمی در آب مرده و آب مسموم 

است. او از كشتن شاهين بسيار متاثر گشت. 
از  يكی  بر  ساخت.  شاهين  از  طاليی  ای  مجسمه 
بالهايش نوشتند: يک دوست هميشه دوست شماست 
حتی اگر كارهايش شما را برنجاند. روی بال ديگرش 
نوشتند: هر عملی كه از روی خشم باشد محكوم به 

شكست است.

اسب اصيل هيچ گاه به ديگر اسب ها در طی 
مسابقه نگاه نمی كند بلكه تمام توجه خود
 را روی سريع تر دويدن معطوف می كند

عـظـمت نـصـيب كـسانی می شود
كـه در اشـتياق رسـيدن 

بـه هـدف هـای عالـی مـی سـوزنـد

يا رب مكن از لطف پريشان ما را
هر چند كه هست جرم و عصيان ما را

ذات تو غنی بوده و ما محتاجيم
محتاج بغير خود مگردان ما را

شكستن دل،به شكستن استخوان دنده
 می ماند؛از بيرون همه چيز روبه راه است،

اما هر نفس، درد ا ست كه می كشی

برای داشتن ظاهری زيبا، وقت
 و هزينۀ زيادی صرف می كردند
 اما برای داشتن ذهنی زيبا، هيچ

»شادی« تنها يک كلمه چهار حرفی است! اين را همه 
انسان های  كنيد  نگاه  تر  دقيق  وقتی  اما  می دانيد  شما 
به همين كلمه  دنبال رسيدن  به  را می بينيد كه  زيادی 

چهار حرفی هستند
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، انسان هايی كه 
همه به دنبال شاد بودن هستند؛ نظر شما درباره خودتان 

چيست ؟ آيا شما هم جزو اين گروه هستيد؟ 
ليست  را  شادی هايتان  و  خوشبختی ها  حال  به  تا  آيا 
مهمترين  كه  بدانيد  را  نكته  اين  است  بهتر  كرده ايد؟ 
است  اين  خوب،  احساس  يک  داشتن  بازدارنده  عامل 
محتويات همه  شما  است،  نيمه پر  تا  ليوانی  اگر   كه 

 آن را خالی كنيد.
1- جسمتان را به روحتان معرفی كنید

جالب است كه اين نكته را بدانيد كه می توانيد شاديتان را 
با عيان كردن آن بيشتر كنيد. با ديدن يک فيلم جالب، 
عكس العمل های متفاوتی از مردم می توان ديد اما آنها كه 
جسمشان را نيز درگير فيلم می كنند نسبت به افرادی كه 
احساساتشان را مهار می كنند لذت بيشتری از ديدن فيلم 
بپريد،  پايين  و  باال  داريد،  خوبی  احساس  می برند.وقتی 
بچرخيد يا حركت كنيد. اين اعمال برخالف آنچه كه به 

نظر می آيد به هيچ عنوان احمقانه نيستند.

2-  بیشتر بخشنده باشید!
داشتن رفتار مصالحه آميز با ديگران می تواند به شما در، 
كند.  كمک  ناتوانی  و  نگرانی  احساس  كاهش  و  درک 
درصد   ۲۵ تا  می تواند  حتی  ديگران  خطای  بخشيدن 
استرس هايتان را كاهش دهد. بنابراين چطور به خود اجازه 
می دهيد كه عصبانی شويد و به ديگران پرخاش كنيد؟ 
بياوريد  به خاطر  را  رفتارهای خوب ديگران  كنيد  سعی 
بنابراين  كنيد.  توجه  عذرخواهی شان  درخواست  به  و 
را  او  بگيريد  تصميم  شديد  ترديد  دچار  فكرتان  در  اگر 
 ببخشيد؛ با اين كار به خود نيز هديه ای بزرگ می دهيد؛ 

احساس شادی در زندگی!
3-  افكار و اندیشه های مثبت داشته باشید

بعضی ها می گويند اتفاقات خوب، برای بهترين ها می افتد. 
اما بعضی ديگر می گويند: بعضی از مردم قادرند بهترين 
چيزهايی كه اتفاق می افتد را برای خود پيش بياورند.اين 
كليد خوشبختی است. اولين راه اين است كه افكارتان 
را روی كاغذ بياوريد. چراكه اين رفتار خيلی زود برطبق 
عادت وارد زندگی تان می شود. بدانيد كه هر انسانی برای 
ايجاد خوشبختی و شادی موردنظرش قدرتی قابل توجه 
از  كه  آنچه  به  نه  می دهد  ارزش  دارد  آنچه  به  او  دارد. 

دست داده است.

4-از گذشته درس بگیرید
بهتر است به اين نكته دقت كنيد كه براساس تحقيقات 
انجام شده، در سال ۱۹۷۰ ميالدی جمعيت زنان بيشتر 
از جمعيت مردان خود را شاد می دانستند. اما امروزه اين 
گزارش برعكس شده است. فكر می كنيد چه اتفاقی برای 

زنان افتاده است؟ 
كارهای  با وجود  بوده اند  زنان مجبور  اخير  در دهه های 
خانه و اداره كردن امورات زندگی، به كار در بيرون از خانه 
نيز بپردازند، درواقع اين سريع ترين راه برای غمگين بودن 

و اضطراب و نگرانی آنهاست.ا
گر شما هم جزو اين گروه باشيد بايد بدانيد كه تالش 
برای رسيدن به يک هدف می تواند نتيجه معكوس هم 
داشته باشد. يعنی اگر از عهده همه كارها بر نياييد و خود 
را مقصر بدانيد در واقع هميشه با احساسی از نااميدی و 
برای  كه تالش  كنيد  باور  می كنيد.بايد  زندگی  ناراحتی 
احساس رضايت و شادی دائمی يک روياست. اگر فكر 
كنيد بايستی در تمام مدت شاد باشيد اين توقع در واقع 
كه  است  بهتر  نتيجه  در  كرد.  خواهد  بيچاره  را  شما 

توقعاتتان را هماهنگ كنيد.
5-  تعادل خود را حفظ كنید

زندگی،  از  رضايت  و  خوب  احساس  يک  »داشتن 

خوشبختی است« اين توصيف روانشناسان از خوشبختی 
شاد  اگر  فكركنيد:  ساده  جمله  اين  پايه های  به  است. 
احساس  قطعا  كنيد  انتخاب  را  معنی  بدون   بودن 
احساس  اگر همين  اما  از درون خالی هستيد  كنيد  می 
همراه فكركردن به اهداف عالی باشد در واقع اين تهی 

بودن و بی ميلی را از بين می برد.
6-  سعی نكنید كه خوشحالی را بخرید

اگر شما بخواهيد از وضعيت مالی بد خود را نجات دهيد 
نشان  تحقيقات  اما  كند.  به شما كمک می  خيلی  پول 
به  ماديات هستند نسبت  داده است، كسانی كه در پی 
كسانی كه مادی گرا نيستند، بيشتر احساس ناراحتی دارند 
و از خانواده، دوستان و حتی سالمتی شان ناراضی هستند.

7-  در یک وضعیت نمانید
مطالعاتی وجود دارد كه نشان می دهد صدها نفر با تجربه 
تغييردادن محيط زنگی و كارشان، بعد از چندماه احساس 
بهتری نسبت به زندگی پيدا كرده اند و همچنين از خود 

رضايت بيشتری داشته اند.
باعث كمرنگ  تغيير مكان  دارد، كه  احتمال وجود  يک 
شدن گذشته ما می شود، درواقع اين تجربه عالقه مندی 
جديد و سرگرمی ماندگاری را ايجاد می كند و ممكن است 

شما را به كشف كارهای ديگر نيز هدايت كند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز 

و نشانه ای ]ديگر[ برای آنها شب است كه روز را ]مانند پوست[ از آن برمی كنيم و 
بناگاه آنان در تاريكی فرو می روند. سوره يس, آيه 3۷

حدیث روز

از دنيا بپرهيزيد ، قسم به آن كس كه جان من در كف اوست كه دنيا ازهاروت و 
ماروت ساحرتر است .پيامبر )ص(

سبک زندگی

7 راهکار ساده برای شاد بودن و کسب انرژی بیشتر

                        

538249167
746851239
921367548
815924673
397186425
462573981
653498712
179632854
284715396

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج 
در کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک 

عبارت ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در 
سال 1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای 
نخستین بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این 

سرگرمی به محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در 
سال 2008 در فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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چند  راه مفید برای شاد شدن فوری

۱. در خانه تان تاب ببنديد. هيچ چيز مفرح تر از داشتن 
يک تاب در حياط خانه نيست. دوستان، همسايه ها و 
با شما  بيايند و بخواهند  حتی غريبه ها ممكن است 
بازی كنند. يک روز مادری با دو بچه كوچكش وارد 
خانه ما شدند. نمی توانستند من را ببينند اما من صدای 
زن را شنيدم كه به بچه هايش می گفت، »نگاه كنيد 
اينجا خانه همان زنی است كه تاب دارد. اون خيلی زن 

باحاليه!«
۲. سنت های خودتان را داشته باشيد. چرا بايد  سبزی 
پلو با ماهی شب عيد كنار همه اعضای خانواده را فقط 
يكبار در سال بخوريد؟ همه هميشه می گويند، »بيشتر 
از اينها بايد دور هم جمع شويم و از اين مراسم ها داشته 
باشيم.« ما خودمان سه بار در سال همچنين مراسمی 
می گيريم و سبزی پلو با ماهی را با همه متعلقاتش 
كه شب عيد درست می كنيم، آماده می كنيم و كنار 
هم جمع می شويم و شبی خوب و خاطره انگيز برای 

خودمان درست می كنيم.
3. شيرينی ای شكالتی درست كنيد و بی دليل  آنها را 
به يک غريبه هديه كنيد. وقتی از منطقه امن خودتان 
بيرون برويد می توانيد ارزشمندترين لحظات زندگی را 
برای خودتان بسازيد. خاطره انگيزترين هديه هميشه 
غير منتظره ترين آنهاست. وقتی يک ظرف شيرينی 
شكالتی به كسی هديه كنيد، لبخندی كه روی لبهای 
فرد مقابل می نشيند واقعاً شگفت انگيز است. آنجاست 
كه می توانيد كلی با آن غريبه حرف بزنيد و بخنديد 

و لحظاتی را بسازيد كه هيچكدامتان فراموشتان نشود.
4. خودتان را مسخره كنيد و بخنديد. دفعه بعد كه كاری 
خجالت آور انجام داديد آن را پنهان نكنيد. آن را برای 
دوستان و اعضای خانواده تعريف كنيد و با هم دقايقی را 

بخنديد و شاد باشيد.

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

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

خشکشویی صـدف
شستشوی انواع پرده،

 پتو، روفرشی و ...
رنگرزی انواع لباس

شستشوی انواع مبل و صندلی 
اداری در محل

باز و بست پرده رایگان
خیابان آوینی ، نبش صدف 6

 09155632009
 32340188  - فدائی

فست فود فعال با فروش باال 
 و موقعیت عالی به فروش

 می رسد یا معاوضه با خودرو
09356214184

آغاز فروش ویژه نوروز
فلش 8: 10000 تومان

 فلش 16: 16000 
رم 8: 8000

رم 16: 14000
گیرنده دیجیتال: 59000

دستگاه بازی پلی استیشن: 59000
بین مطهری 2 و 4 - نمایندگی سروش

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

فروش فوری 17عدد آالچیق 
6 متری      09151615023

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

نهالستان  علیزاده  عرضه  نهال با 
نازل ترین قیمت / نرسیده به پمپ شعله
09157236551-2 09151602995 

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید   09365616023

نقاشی ساختمان انواع نقاشی ساختمان 

پذیرفته می شود. 09159647370 - مرکی

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

سمساری خزاعی
خرید و فروش کلیه لوازم منزل 

و اداری و ... مبل ، فرش ، یخچال و ... 
با باالترین قیمت خریداریم.

09156633937

به یک نفر نیروی مرد با حداقل مدرک کارشناسی 
شیمی گرایش پلیمر یا کاربردی برای کار در واحد 

کنترل کیفیت  نیازمندیم.  
7-32255026 -056  داخلی 101

به چند اکیپ نصاب حرفه ای کاغذ دیواری
 با دستمزد باال نیازمندیم.

09124030407

به تعدادی نیروی جوشکار برق 
و نصاب نرده استیل نیازمندیم.

09158073207
به یک آشپز خانم یا آقا برای کار 

در باغ  رستوران  نیازمندیم. 
32450229 -09157285321

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 

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

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298

به چند نفر همکار خانم برای 
کار در رستوران نیازمندیم.

09155616181
32432355

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

  بیرجند ، مطهری 9  
  بهرامی کیا   32231060

خودرو فرسوده شما را خریداریم
سواری - وانت - نیسان 

 مینی بوس - کامیون - اتوبوس
09153620261

نقاشی ساختمان پالستیک ، روغنی 
اکرولیک  خیابان غفاری - نسرین 11

 قطعه دوم  09159617909 - تنگلی

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

پروانه بهره برداری اینجانب محدثه رضایی فرزند 

محمد علی به شماره 00115ک ب 92مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فروش و پخش درب های داخلی 
 HDF و CNC ،مالمینه ،MDF ، ساختمان

ضد سرقت ، ترک ، چینی ، ایرانی
با قیمت عالی 

    09155610014 - محمدی 

بازاریاب در بخش تاسیسات با روابط عمومی 
باال ، حقوق و پورسانت عالی نیازمندیم.
32340290 -09365613063

تعمیرات تخصصی رکتی فایر
32311719 - 09151632362

به چند نفر خانم و آقا برای کار در 
رستوران نیازمندیم.  09363614774 
ساعت تماس: فقط 3 تا 5 عصر 32342406
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سالمت نیوز: ویتامین D به جذب کلسیم و فسفر از روده کمک کرده و موجب به کارگیری این مواد معدنی در ساختمان استخوان ها و دندان ها می شود. به 
هر دلیلی که فردی از نور آفتاب محروم شود، دچار کمبود ویتامین می شود. سن باالی 50 سال، چاقی و دور بودن از نور آفتاب از مهم ترین علل ایجاد کمبود 
ویتامین D است. عالیم شایع کمبود ویتامین D، شامل بی حوصلگی، احساس ضعف و زود خسته شدن، دردهای استخوانی، مشکالت روده ای و... است.

از آفتاب فرار نکنید اخبار ورزشی

دانشگاه بیرجند قهرمان مسابقات 
فوتسال لیگ دسته یک استان شد

فوتسال  مسابقات  دوره  هفدهمین  پرونده   : فارس 
با  جنوبی  خراسان  ادارات  کارکنان  فجر«  »جام 
و  یک  دسته  لیگ  در  بیرجند  دانشگاه  قهرمانی 
سکونشینی آموزش و پرورش در لیگ دسته دو بعد 
از انجام 216 بازی بسته شد. مسئول روابط عمومی 
خراسان  همگانی  ورزش  هیئت  فرهنگی  امور  و 
جنوبی اظهار داشت: تعداد 42 تیم فوتسال از ادارات 
دو  و  یک  دسته  لیگ  دو  در  استان  سازمان های  و 
دادگستری  ورزشی  سالن  در  وحدت  هفته  آغاز  با 
رقابت  به  یکدیگر  با  دوره ای  صورت  به  بیرجند 
یک  دسته  لیگ  در  کرد:  تصریح  چاجی،  پرداختند. 
لیگ  در  و  رفتند  هم  مصاف  به  تیم   20 مسابقات 
هم  مقابل  در  تیم   22 نیز  رقابت ها  این  دو  دسته 
صف آرایی کردند.وی یادآور شد: در فینال مسابقات 
دسته یک این دوره از رقابت ها تیم دانشگاه بیرجند 
بر  و  داد  شکست  را  گاز  شرکت   2 بر   4 نتیجه  با 
سکوی قهرمانی ایستاد، شرکت گاز نایب قهرمانی 
بازی رده بندی دانشگاه علوم  را تصاحب کرد و در 
پزشکی از سد حریف گذشت و در جایگاه سوم قرار 
گرفت.وی خاطرنشان کرد: در بازی فینال دسته 2 
تیم  استان  ادارات  فجر«  »جام  فوتسال  مسابقات 
آموزش و پرورش با نتیجه یک بر صفر به سختی از 
سد تیم تیپ انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی گذشت 
تیم  گفت:  چاجی  کرد.  خود  آن  از  را  قهرمانی  و 
انصارالرضا)ع( نایب قهرمانی را بدست آورد و نیروی 
ایستاد.  سوم  جایگاه  در  نیز  جنوبی  خراسان  هوایی 
وی افزود: کاپ اخالق هفدهمین دوره از مسابقات 
خراسان  ادارات  کارمندان  فجر«،  »جام  فوتسال 
جنوبی دسته یک رقابت ها به تیم هالل احمر تعلق 
نیز به  گرفت و جام قهرمانی اخالق لیگ دسته 2 

بانک صادرات اهدا شد.

 فرکی: سپاهان بدون نقص عمل کرد
این  که  این  بیان  با  : سرمربی سابق سپاهان  ایسنا 
تیم در بازی با النصر بدون نقص بود، گفت: ترکیب 
بود. حسین فرکی،  النصر خوب  با  بازی  سپاهان در 
درباره پیروزی سپاهان و ذوب آهن مقابل تیم های 
عربی در لیگ قهرمانان آسیا، اظها ر کرد: بازی های 
هر دو تیم را نگاه کردم. خوشحالم که این دو تیم 
مقابل تیم های عربی پیروز شدند. وی درباره پیروزی 
النصر، خاطر  نشان کرد: باید حساب  سپاهان مقابل 
لیگ را از آسیا جدا کنیم. سپاهان که در نخستین بازی 
خود عملکرد قابل قبولی داشت و فکر می کنم در بازی 
برگشت هم تیم نه چندان با کیفیت النصر را شکست 
دهد. فرکی درباره پیروزی ذوب آهن نیز، اظها ر کرد: 
این تیم در لیگ برتر و قهرمانان آسیا عملکرد خوبی 
داشته است. آنها توانستند در قطر لخویا را شکست 
دهند. گل محمدی نسبت به این تیم اشراف دارد و از 

طرفی ذوب آهن تغییرات کمی داشته است. 

5 ماده غذایی که نباید
 بیش از حد بخورید

خوراکی های  و  مواد  خوردن  نیوز:  سالمت 
شیرین، مضر است اما شاید هنوز به این نکته 

واقف نباشیم که مصرف بیش از حد بسیاری 
به ظاهر مفیدند، هم  از مواد غذایی که  دیگر 
خطرناک است.پرتقال و گوجه فرنگی: این دو 
میوه اسید زیادی دارند و افزایش مصرف آن ها 
می تواند منجر به بروز ریفالکس شود. کنسرو 

ساندویچ  یا  و  ساالد  با  بیشتر  ماهی  این  تن: 
استفاده می شود ولی خوردن بیش از حد ماهی 
تن می تواند منجر به افزایش سطوح جیوه گردد. 
سالمت  برای  هیدراتاسیون  که  حالی  در  آب: 
کلی بدن خوب است اما مصرف بیش از حد آب 

می تواند منجر به مسمومیت با آب شود. سویا: 
در حالی که سویا می تواند سطح کلسترول را 
کنترل کرده و فشار خون را پایین بیاورد، باید 
در حد متعادلی آن را مصرف کرد، چرا که سویا 
جذب آهن را هم مهار می کند، بنابراین بالقوه 

می تواند به کم خونی فقر آهن منجر شود.

۷ گام برای داشتن قلب سالم تر
 

بیماری  متخصصان،  گفته  به   : سرا  جم  جام 
قلبی علت اصلی مرگ در بین افراد بزرگسال 
به  تواند  می  سالم  زندگی  سبک  اما  است 
کاهش این ریسک کمک کند. محققان اولین 
حداقل  کردن  ورزش  یا  روی  پیاده  را  گام 
برای  هفته  در  بار   5 و  دقیقه   ۳0 مدت  به 
دیابت  قلبی،  بیماری  به  ابتال  ریسک  کاهش 
کنترل  گام  دومین  کند.  می  عنوان  سکته  و 
و  کاهش  محققان،  گفته  به  است.  کلسترول 
تنگ  از  جلوگیری  به  خون  کلسترول  کنترل 
شدن شریان ها کمک کرده و ریسک انسداد 
سکته  و  حمله  به  منجر  تواند  می  که  عروق 
قلبی شود را کاهش می دهد. پیروی از رژیم 
غذای حاوی چربی کم و فیبر باال که شامل 
و  ماهی  کامل،  غالت  سبزیجات،  و  ها  میوه 
سایر پروتئین ها باشد نیز راهکار بعدی است.

باال  خون  فشار  کنترل  بر  همچنین  محققان 
که عامل پر خطر بیماری قلبی و سکته است 
نیز تاکید دارند. تحت کنترل نگه داشتن فشار 
خون از طریق ورزش، مدیتیشن، یا هر دو می 
سایر  و  قلب  فرسودگی  روند  کاهش  به  تواند 

ارگان های بدن کمک کند. مراقب وزن تان 
باشید. گام بعدی تحت کنترل نگه داشتن قند 
است.  غذایی  رژیم  و  ورزش  طریق  از  خون 
سطح باالی قند خون شما را در معرض ابتال 
موجب  نتیجه  در  که  دهد  قرار می  دیابت  به 

تشدید احتمال بروز بیماری قلبی و سکته در 
کاری  بهترین  نکشید.  سیگار  شود.  می  شما 
تان  قلب  سالمت  برای  توانید  می  شما  که 
سیگار  دهید  انجام  تان  بدن  کل  سالمت  و 

نکشیدن است.

سالمت پوست و ناخن ها 
با ۷ گزینه غذایی

 
سالمت نیوز: انواع ماهی های چرب و مصرف 
آنها یک راه عالی برای افزایش سالمت پوست 

و مو است. ماهی سرشار از پروتئین و اسیدهای 
است.   12 ب  ویتامین  و  آهن   ،۳ امگا  چرب 
پوست  از  حفاظت  به   ۳ امگا  چرب  اسیدهای 
در برابر آسیب های نور خورشید کمک می کند 
پروتئین نیز به دفع ریزش مو کمک می کند. مواد 

غذایی سرشار از بتاکاروتن مانند هویج سرشار از 
آنتی اکسیدان هایی است که خواص ضد پیری 
دارند. تخم مرغ حاوی پروتئین، ویتامین آ، ای، 
ب 7 و ویتامین ب 12 است که مصرف آن برای 
داشتن ناخن های قوی و سالم، ضروری است.

شیر بدون چربی ترکیبی برای تقویت ناخن و 
کم  پنیر  و  ماست  می شود.  محسوب  مو  رشد 

چرب نیز همین خاصیت را دارد.

با مسمومیت دارویی چطور
 برخورد کنیم؟

شهرخبر: زمانی که دارویی به طور اشتباه یا با دوز 
نامناسب مورد استفاده قرار می گیرد اصطالحا به 
آن مسمومیت دارویی می گوییم.در چنین شرایطی 
با ۳ وضعیت روبرو هستیم. فرد دارو یا دوز دارویی 
را مصرف کرده که به ذات خطرناک و مسمومیت 
زا نیست. در این شرایط باید فرد را در خانه زیر 
نظر داشت.  در برخی شرایط دارو به ذات خطرناک 
است یا دوز دارو به حدی باال مصرف شده که 
می تواند سبب عوارض حاد شود که باید فرد را به 
بیمارستان رساند. شرایطی پیش می آید که فرد به 
دنبال مصرف دارو دچار عالیم غیر طبیعی عصبی، 
ریوی، قلبی، گوارشی شده است که باید فرد را در 
وضعیت امن خواباند و با اورژانس تماس گرفت.  

با مسمومیت دارویی چطور برخورد کنیم؟

برداشت از حساب مشتریان توسط کارمند بانک!
 

نورآباد  شهر  در  بانکی  مشتریان  حساب  کردن  خالی  از  خبرها 
کند.  می  حکایت  بانک  این  کارمندان  از  یکی  توسط  لرستان 
کرد:  عنوان  نیوز،  جام  با  گفتگو  در  بانک  این  مشتریان  از  یکی 
شدم  متوجه  پول  مقداری  گرفتن  برای  بانک  به  مراجعه  از  پس 
خالی  از حسابم  بود  ام  دارایی  تنها  که  ام  میلیونی  سپرده هشتاد 
که  شدم  مواجه  مشتریانی  با  آنجا  در  داد:  ادامه  است.وی  شده 
به  مراجعه  با  بود.  شده  خالی  شان  بانکی  های  حساب  نیز  آنها 
میلیون  صدها  بانک  این  کارمند  که  دادند  پاسخ  بانک  مسئوالن 
»ع.م«  که  کارمند  این  است.  کرده  خالی  را  مشتریان  پول  از 
گویند  می  بانک  مسئولین  برد.  می  سر  به  بازداشت  در  دارد  نام 
پرداخت  مشتریان  به  پولی  اتفاق،  این  ابعاد  شدن  مشخص  تا 

کرد.  نخواهیم 

سرقت طالجات بانوان سالمند 

فرمانده انتظامي استان یزد گفت: ماموران پلیس آگاهي زوج سارقي را که به بهانه کمک به 
و دستگیر  بودند شناسایي  زده  بانوان سالمند  از  نفر  به سرقت طالجات ۳0  نیازمندان دست 
بانوان  از  کردند.  به گزارش شهرخبر، سردار کاکاوند افزود: با توجه به سرقت هاي طالجات 
سالمند در مناطق مختلف یزد، بررسي موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. وي ادامه 
بانوان سالمند  به  داد: در تحقیقات مشخص شد یک زوج سارق در مناطق خلوت شهر یزد 
مراجعه و به بهانه کمک به افراد نیازمند و فقرا، طالهاي آنها را به سرقت مي برند. این مسئول 
خاطرنشان کرد: ماموران با انجام تالش شبانه روزي و همچنین با توجه به اظهارات مالباختگان 
و چهره نگاري انجام شده توانستند ردپایي از این زوج سارق غیربومي را در یکي از هتل هاي شهر 
یزد به دست آورند. کاکاوند گفت: کارآگاهان در یک عملیات غافلگیرانه زوج سارق را دستگیر و 
در بازرسي انجام شده از آنها تعدادي النگوي سرقتي نیز کشف کردند. وي درباره نحوه سرقت 
این زوج سارق گفت: این افراد با در دست داشتن تعدادي لباس به محالت خلوت شهر رفته و 
به بهانه کمک به نیازمندان و فقرا طالجات بانوان سالمند را با زیرکي خاصي سرقت مي کردند. 

طمع؛ آدم ربایان را گرفتار کرد

سه مرد که قصد داشتند با ربودن پسر 11 ساله مرد رستوران دار، نقشه اخاذی خود را اجرا کنند با طمع یکی از اعضای باند 
دستگیر شدند. به گزارش جام نیوز، رسیدگی به این پرونده همزمان با شکایت صاحب یک رستوران از سه مرد که قصد 
ربودن پسر 11 ساله او را داشتند، در دستور کار پلیس امنیت عمومی استان مرکزی قرار گرفت . وی در اظهاراتش گفت: 
دو روز پیش مردی با تلفن همراهم تماس گرفت و مدعی شد دو مرد قصد دارند پسرم را از راه مدرسه به خانه مان، ربوده 
و اخاذی کنند. ابتدا گفته هایش را باور نکردم تا این که مدعی شد نقشه این آدم ربایی را در دست دارد و از من خواست با 
واریز مبالغی به حسابش، آن را تحویل بگیرم. شاکی اضافه کرد: می ترسم بالیی سر پسرم بیاید و او ربوده شود. همزمان 
از محله های  از تلفن همگانی یکی  با تشکیل پرونده قضایی، تحقیق در این زمینه آغاز و مشخص شد فرد ناشناس 
جنوبی شهر اراک تماس گرفته و احتمال دارد باز هم با شاکی تماس بگیرد. در این مرحله ماموران با آموزش به شاکی 
از او خواستند در تماس با مرد غریبه با وی در محل قرار حاضر شود.سرانجام متهم با مرد رستوران دار قرار گذاشت که 
ماموران محل را محاصره و متهم را که برای گرفتن پول به آنجا آمده بود، دستگیر کردند. متهم در بازجویی ها گفت: 
شاکی صاحب یک رستوران است و وضع مالی خوبی دارد. به همین دلیل من و دو نفر از دوستانم از دو ماه پیش تصمیم 

گرفتیم از اواخاذی کنیم. بنابراین نقشه ربودن پسر وی را طراحی کردیم.در نهایت دو متهم دیگر نیز بازداشت شدند.

تخفیف واقعی کارت عروسی )قیمت تهران( کارت یاس 
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دشمنان به دنبال ایجاد فاصله 7

و تردید بین مردم و والیت فقیه هستند

تسنیم- معاون فرهنگی اجتماعی سپاه انصارالرضا )ع( 
استان با بیان اینکه امروز در شرایط حساسی قرار داریم 
و یک مأموریت و یک میدان بزرگ در پیش است، 
گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات تیری بر چشم 
سرهنگ  است.  دشمنان  مأیوسی  عامل  و  بدخواهان 
پایگاه های  پایگاه محور  مقدادی در نشست بصیرتی 
مقاومت آبیز اظهار کرد: کار دشمن امروزه این است که 
این تریبون به دست کسی بیفتد که علیه نظام صحبت 
کند و پا روی خون شهدا بگذارند و همه سکوت کنند.
وی با بیان اینکه دشمنان همیشه به دنبال ایجاد فاصله 
و تردید بین مردم و رهبری هستند، گفت: باید کسی 
دنیا  باشد چرا که  فقیه  پیرو والیت  انتخاب شود که 

می داند عامل انسجام و وحدت ما رهبری است.

ارسال ۳۱ عروسک محلی به مسابقه 
عروسک های محلی اقوام ایرانی

فرهنگی، صنایع  میراث  نمایندگی  شبستان- مسئول 
دستی و گردشگری سرایان گفت: تعداد ۳۱ عروسک 
محلی از این شهرستان به مسابقه عروسک های محلی 
اقوام ایرانی و سایر ملل ارسال شد. عرب  اظهار کرد: این 
همایش با هدف اشاعه مفهوم غنی میراث ملموس و 
ناملموس عروسک ها و معرفی نقش آنها به منظور بیان 
میراث معنوی قومیت ها و خرده فرهنگ های ملیت ها 

اسفند امسال در تهران برگزار می شود.

پرداخت 449 فقره وام قرض الحسنه 
کارگشایی توسط کمیته امداد سربیشه

پرداخت  از  سربیشه  امداد  کمیته  مدیر  ابراهیمی- 
449 فقره وام قرض الحسنه کارگشایی از ابتدای سال 
جاری  خبر داد. قریب افزود: خدمات حمایتی کمیته 
امداد به منظور برطرف کردن گوشه ای از مشکالت 
توانمندسازی در  ایجاد زمینه  مددجویان و همچنین 
مددجویان به آنان ارائه می شود. وی اظهار کرد: به  
همین منظور از ابتدای سال جاری تاکنون 449 فقره 
چهار  بر  بالغ  اعتباری  با  قرض الحسنه  تسهیالت 
تحت  مددجویان  به  ریال  میلیون   705 و  میلیارد 

حمایت و اقشار نیازمند پرداخت شده است. 

رئیس جدید مرکز مشاوره، بهداشت
 و درمان دانشگاه  بیرجند معرفی شد

غالمی- طی مراسمی که در حوزه معاونت دانشجویی 
برگزار گردید ضمن قدردانی و تشکر از خدمات دکتر 
احمد خامسان رئیس قبلی مرکز مشاوره، بهداشت و 
درمان دانشگاه بیرجند،  دکتر محمدحسن ساالری فر 

به عنوان رئیس جدید مرکز معرفی شد.

معرفی دانش آموزان برگزیده
 مسابقات معارف شهرستان خوسف 

دانش آموزان  معارف  مسابقات  دوم  مرحله  فارس- 
محل  در  خوسف  شهرستان  دوم  و  اول  متوسطه 
برگزیده  نفرات  و  شد  برگزار  هدایت  کریم  دارالقرآن 
بیش  رقابت ها  این  در  شدند.  معرفی  استانی  مرحله 
احکام،  قرآن،  رشته های  در  پسر  دانش آموز   400 از 
صحیفه  و  نماز  انشای  مداحی،  اذان،  نهج البالغه، 
سجادیه و ۳00 دانش آموز دختر نیز در این رشته ها بجز 
اذان و مداحی در دو گروه شرکت کردند که در پایان 
نفرات برگزیده از هر رشته به مرحله استانی راه یافتند.

نمایشگاه توانمندی های زنان برپا می شود
شبستان- رئوفی فرد رئیس مجمع عالی قشر بسیج 
جامعه زنان خراسان جنوبی از افتتاح نمایشگاه عرضه 
محل  در  اسفندماه   9 در  استان  زنان  توانمندهای 

نمایشگاه  بین المللی بیرجند خبر داد.

برگشت 600 میلیون ریال به شاکیان استان

سازمان  بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس  خبر-  گروه 
با  گفت:  جنوبی  خراسان  وتجارت  معدن  صنعت، 
پیگیری های کارشناسان اداره بازرسی و نظارت بیش 
از 600 میلیون ریال در ماه گذشته برگشت داده شد. 
تهوری افزود: با عنایت به شکایات مطرح شده در اداره 
نظارت و بازرسی سازمان با پیگیری انجام شده و در 
مراحل رسیدگی به شکایات در بخش خدمات، مبلغ 
برگشت  به شاکیان  ماه  بهمن  ریال در  میلیون   670
داده شد. وی خاطر نشان کرد: این مبالغ برگشتی تنها 
در حوزه خدمات غیردولتی بوده که موجب احقاق حق 
ابتدای  و با رضایت طرفین بوده است. وی افزود: از 
سال 94 بالغ 9 میلیارد و 600 میلیون ریال در تمامی 
بخش ها به شاکیان و ذینفعان برگشت داده شده است.

 برگزاری نمایشگاه دستاوردهای کانون های
 فرهنگی مساجد  در ۱۸ اسفند ماه

دبیرخانه  مسئول  کار،  سبزه  االسالم  حجت  مهر- 
برپایی  از  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون 
نمایشگاه دستاودهای اعضای کانون های فرهنگی 
ماه  اسفند   ۱۸ با  همزمان  استان  مساجد   هنری 
های  کانون  ایام  این  در  گفت:  و  داد  خبر 

جدیدالتاسیس نیز افتتاح می شوند. 

بهره مندی 90 درصدی روستاهای سربیشه 
از طرح هادی روستایی

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس   - ابراهیمی 
سربیشه گفت: تا پایان امسال از تعداد ۱2۳ روستای 
طرح  تهیه  روستا   ۱22 شهرستان  خانوار   20 باالی 
شده و دارای طرح هادی مصوب می باشند. کالنتری 
واحده  ماده   2 تبصره  بند »ی«  برابر  اینکه  بیان  با 
هادی  های  اجرای طرح  برای  امسال  بودجه  قانون 
روستایی قیر رایگان درنظر گرفته شده است گفت: 
تمامی  با  توانسته  سربیشه  شهرستان  مسکن  بنیاد 
آسفالت  اجرای  برای  نیاز   مورد  قیر  ها  محدودیت 
معابر 7 روستا را جذب نماید که سطحی برابر ۳۱۳25 

متر مربع از معابر روستایی را شامل می شود.

راهکارهای اقتصاد مقاومتی با محوریت 
صنایع دستی در فردوس بررسی شد

گروه خبر- با حضور مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید 
استان، جلسه بررسی راهکارهای توسعه اقتصاد مقاومتی 
با محوریت صنایع دستی در شهرستان فردوس برگزار 
شد. رئیس میراث فرهنگی فردوس در این جلسه  به 
سهم ۳/5 میلیاردی صنایع دستی در سبد اقتصاد منطقه 
اشاره کرد. مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید استان 
نیز اعالم کرد: این صندوق آماده هر گونه همکاری در 

پرداخت تسهیالت با صنعتگران می باشد.

مسئول کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه رأی دهندگان در روز جمعه هفتم 
اسفند ماه الزامی است. به گزارش روابط عمومی استانداری، ایمانی افزود: در صورت نبود کارت ملی به یادداشتن شماره ملی الزامی است. 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری روز جمعه هفتم اسفند ماه در سراسر کشور برگزار می شود. خراسان جنوبی با 
حدود ۸00 هزار نفر جمعیت و چهار حوزه انتخابیه، چهار نماینده در مجلس شورای اسالمی و یک نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد.

 همراه داشتن شناسنامه در روز اخذ رأی الزامی است

6 هزار نیروی پلیس، حافظ امنیت آرای مردم در استان

شبستان- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه حدود 6 هزار 
امنیت  مسئول  استان  مرزبانی  و  فرماندهی  در  نفر 
انتخابات هستند، گفت: تا کنون هیچ گونه ناامنی در 
خراسان جنوبی شاهد نبوده ایم. سرهنگ شجاع اظهار 
کرد: قرارگاه امام علی )ع( در استان از دو ماه پیش 
 فعالیت های خود را آغاز کرده است که فعالیت های

این قرارگاه رصد مراحل تأمین امنیت برگزاری انتخابات است. به گفته وی 
اقدامات این قرارگاه در سه مرحله قبل، حین و بعد از انتخابات است که این 
وظیفه بر عهده نیروی انتظامی قرار داده شده که تاکنون به خوبی اجرایی شده 
و امیدواریم انتخابات پرشوری را در خراسان جنوبی شاهد باشیم. وی ادامه داد: 
در خراسان جنوبی 606 صندوق اخذ رأی در شهرها و روستاهای استان مستقر 
می شود که امنیت تمام این صندوق ها توسط نیروی انتظامی انجام می شود.

ضرورت اجرای آبیاری نوین 
در۱۱ هزار و ۸25 هکتار اراضی خراسان جنوبی

اجرای  لزوم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  ایرنا- 
آبیاری نوین در ۱۱هزار و ۸25 هکتار اراضی استان را 
یادآور شد و گفت: از این رقم شش هزار و 4۱6 هکتار 
آبیاری قطره ای و بقیه آبیاری کم فشار است که توسط 
متقاضیان در سامانه به ثبت رسید و در مرحله مطالعه و 

طراحی قرار دارد. ولی پور مطلق افزود: با توجه به اطالع رسانی مناسب برای 
اجرای طرح های آبیاری نوین، میزان استقبال کشاورزان در استان مناسب 
است. به گفته وی در حال حاضر سیستم آبیاری نوین در 6 هزار و 50 هکتار 
اراضی استان با هدف بهره وری و بهینه سازی مصرف آب اجرا یا در حال 
انجام است که برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار 70 میلیون ریال و 

طرح های کم فشار ۳2 میلیون ریال به ازای هر هکتار پرداخت می شود.

20میلیون تومان هزینه
 برای پاک سازی شهر بیرجند از پوسترهای تبلیغاتی

اشاره  با  بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
های  کاغذ  و  ها  پالکارت  از  شهر  چهره  پاکسازی 
تبلیغاتی بعد از اعالم نتایج قطعی انتخابات گفت: این 
اقدام برای شهرداری 20میلیون تومان هزینه در بر 
دارد. به گزارش مهر، خانزاد با اشاره به پایان زمان 

در  بیرجند  اظهارکرد: شهرداری  فرمانداری  توسط  نتایج  اعالم  و  تبلیغات 
بنرها و کاغذهای  تمامی  به دور دوم کشیده نشود  انتخابات  صورتی که 
تبلیغاتی که روی دیوارها و قسمت های مختلف شهر نصب شده است را 
جمع آوری و پاک سازی خواهد کرد. به گفته وی با به کارگیری بیش از 
۱00 نیروی خدماتی به همراه ماشین آالت، پاک سازی سطح شهر انجام 
خواهد شد که بابت انجام این کارهیچ هزینه ای از کاندیدها گرفته نمی شود.

بیان  با  جنوبی  خراسان  )ع(  انصارالرضا  سپاه  فرمانده 
از ما می خواهند که  اینکه شهدا در وصیت نامه های خود 
جوانان  گفت:  باشیم،  فقیه  والیت  پیرو  و  دشمن شناس 
باید با الگوگیری از سیره شهدا خود را در برابر تهدیدات 
دشمن ایمن  کنند. به گزارش فارس، سردار هاشم غیاثی 
با  خوسف،  شهرستان  مرکزی  بخش  شهدای  یادواره  در 
به حضرت زهرا  و عملیات ها  در جبهه  اینکه شهدا  بیان 
فاطمه)س(  حضرت  کرد:  اظهار  می شدند،  متوسل  )س( 

الگویی برای زنان در همه عرصه ها هستند.
وی افزود: شهدا در وصیت نامه های خود از ما می خواهند 

که دشمن شناس و پیرو والیت فقیه باشیم. 
وی تصریح کرد: جوانان باید با الگوگیری از سیره شهدا 

خود را در برابر تهدیدات دشمن ایمن  کنند.
غیاثی ادامه داد: برگزاری این یادواره یاد کردن از مردان 
بزرگی است که کرامت، شهامت و معنویت داشته و جان 

خود را در راه حق از دست دادند. 
وی افزود: امروز آرامش خود را مدیون فداکاری شهدایی 
هستیم که از همه چیز خود گذشتند و با لبیک به ندای 
پیروزی  به  را  انقالب  و  اسالم  خمینی)ره(  امام  حضرت 
رساندند. وی با بیان اینکه وظیفه داریم پیام شهدا را به 

و  توان  تمام  با  باید  کنیم، گفت:  منتقل  بعدی  نسل های 
درایت برای ادامه راه شهدا، تالش کنیم.

اینکه  به  اشاره  با  استان  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده 
رهبری  معظم  مقام  فرموده  به  بنا  شهدا  وصیت نامه های 
است، تصریح  ما  اختیار  در  است که  بزرگی  گنجینه های 
کرد: باید آرمان، رفتار، معنویت و تدابیر شهدا برای نسل 
منتقل  جوان  نسل  به  را  آنها  باید  ما  و  باشد  الگو  جوان 
فرصت  یک  هم  و  تهدید  هم  را  انتخابات  غیاثی،  کنیم. 
بیان کرد و افزود: نباید تحت تأثیر برخی از تبلیغات و یا 

سخنان از تاریخ گذشته برخی از کاندیداها قرار بگیریم.

غیاثی داشتن ویژگی های مذهبی نظیر تقوا و دیانت را از 
معیارهای مهم انتخاب عنوان کرد و افزود: اگر فردی این 
مالک ها را نداشت حتی اگر دارای توفیقات سیاسی بود 

دچار لغزش خواهد شد.

جوانان با الگوگیری از سیره شهدا خود را در برابر تهدیدات دشمن ایمن کنند

کاظمی فرد- رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در 
نشست مطبوعاتی به مناسبت روز مهندس اعالم کرد: از ابتدای تأسیس این 
سازمان 264 پروانه اشتغال اعضای حقیقی و ۳9 پروانه اشتغال اعضای حقوقی 
صادر شده و در سال 94 نیز 7۱ پروانه اشتغال اعضای حقیقی و ۱7 پروانه 

اشتغال برای اعضای حقوقی صادر شده است. 
اکبری از عضویت دو هزار و460 نفر در سازمان نظام مهندسی استان خبر داد 
و گفت: هرساله حدود ۱50 نفر در حوزه مهندسی فارغ التحصیل می شوند که از 
ابتدای سال ۱۳0 نفر از فارغ التحصیالن جذب این  سازمان شده اند. به گفته وی 
در بخش اعضای حقوقی این سازمان نیز ۱6۸ شرکت ثبت شده که 5 شرکت در 
سال 94 به این سازمان اضافه شده  است. وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳5 پروانه 
برای نهاده های کشاورزی صادر و ۱2 پروانه نیز تمدید شده است، افزود: موضوع 
ساماندهی و نظارت برای فروش نهال در کمیته فنی فروش نهال به سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی واگذار شد که در این راستا تا کنون ۸ مجوز فروش نهال 

صادر و نظارت در این باره توسط این سازمان انجام می شود.
اولین  به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای 
بار شرکت رویش وابسته به سازمان نظام مهندسی نهال عرضه می کند که 
با عرضه نهال ارزان تر و شناسنامه دار فروشنده های دیگر نیز به عرضه نهال 
ارزان تر ترغیب شده و قیمت ها نسبت به سال گذشته  تعدیل شده است. اکبری 
در ادامه به برگزاری دوره های آموزشی این سازمان اشاره کرد و گفت: از ابتدای 

تأسیس تاکنون 2۱5 دوره آموزشی برای 667۱ نفر برگزار شده است.

صدور 100 پروانه مهارت برای مقنیان استان

مقنیان   برای  مهارت  پروانه   ۱00 و صدور  آموزشی  دوره  برگزاری  از  اکبری 
نظر  از  استان  آمار رسمی، خراسان جنوبی دومین  اساس  بر  افزود:  و  خبرداد 

تعداد قنوات است اما بر اساس آمار غیررسمی اول هستیم و با توجه به وجود 
مقنیان متخصص در استان دوره های آموزشی برگزار و برای ۱00 نفر پروانه 
مهارت صادر شده است. وی درباره پروانه های صادره این سازمان در بخش 
دام و طیور و آبزیان نیزگفت: از ابتدای تأسیس در بخش های موافقت اصولی 
پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری و تمدید این پروانه ها ۱97۳ فقره مجوز 

توسعه و بهسازی صادر شده که 2۸7 فقره در سال 94 بوده است.

اکبری افزود: در حوزه گلخانه و قارچ در بخش صدور و تمدید نیز 27۸ فقره 
پروانه صادر شده که 65 پرونده در سال جاری بوده است. 

وی اظهار کرد: همچنین در آزمون های کارشناسی آبیاری تحت فشار که برای 
اولین بار انجام شد 27 نفر شرکت کردند.

همزمان با هفته جهاد کشاورزی کاشت چوب  
در 200 هکتار از اراضی دشت نقودشکی محمدیه

اکبری ادامه داد: کشاورزی اولین بخش اقتصادی استان است و اگر مسئوالن  
به آن توجه بیشتری داشته باشند بسیاری از فارغ التحصیالن این رشته  مشغول 
به کار خواهند شد. وی درباره برنامه های اجرایی با منابع طبیعی تصریح کرد: 
در سال گذشته طرح نویسی مراتع به اعضاء این سازمان واگذار و 45 نفر در 

قالب دوره آموزشی برنامه ریزی انجام و با منابع طبیعی قرارداد بسته اند.
به گفته وی با همکاری سازمان اقتصاد مقاومتی برای 200 متقاضی احداث 
گلخانه های ۱00 متری آموزش های الزم و تسهیالت ارائه خواهد  شد. اکبری 
الرشد برای استفاده از چوب  از زراعت چوب )کاشت درختان سریع  ادامه  در 
آنها( با استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب بیرجند خبر داد و گفت: 200 
آب  ثانیه  در  لیتر   45 با  محمدیه  در  واقع  نقودشکی  دشت  اراضی  از  هکتار 
پساب در اختیار سازمان قرار داده خواهد شد که کلنگ این مجموعه در هفته 

کشاورزی زده خواهد شد که هدف اصلی این مجموعه زراعت چوب است. 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان عنوان کرد:

صدور ۳00 پروانه اشتغال توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(
09155616256-32437388-32437399

۳24۱2۳00- ۳24۱2۳۱۱ مدیریت چمنی قـالیشویـي گـل ابریشـــم اعالشور و لکه برداری فرش های 
کرم و تراکم باال تخصص ماست

   www. iranwash. ir     ۳2 44 66 66    ۳2 42 4۳ 20 -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

داربست مهـدی
  نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی      32319263-09151642377 - وسیله کار

مبل راحتی روز تهران و مبل تخته خواب شو و سرویس خواب
 راحتی را با مبل سوفا تجربه کنید

مبــل سوفــا

اقساط 7 ماهه
 بدون پیش پرداخت

 با شرایط ویژه 
خیابان توحید – توحید 14- جنب بانک ملی

09128578165 -32445095

گروه صنعتی

 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.   09۱556۱۸۳0۸ - جالل نیا  

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

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

لوازم خانگی  نقد و اقساط
سرويس چوب، لوازم برقی

خيابان جمهوری ، نبش جمهوری 3

09151632697- يوسفی
32238009

  آرایشگاه نجال   
به مناسبت فرا رسیدن سال نو ارائه کلیه خدمات با نازل ترین قیمت

اپیالسیون نیمه بها
آدرس: معلم 20 - دومین فرعی سمت چپ       تلفن: 32448100

مدیریت:  فرسی

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
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حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
 صفحه آرایی : واحد رایانه روزنامه آوا - چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو
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www.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.comسامانه پیام کوتاه : 3000272424

امام صادق )ع( : گوهر مرد و بزرگی او اعمال اوست و شرافت و ارجمندی او 
دارایی او و کرامت و بزرگواری او تقوای اوست .
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