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شیرین تر از هر انتخاب 
* هرم پور

حماسه،  سال،  سی  چه  بگذرد،  روز  سه  چه   
بود،  سخت  کمی  باورش  ماند.  خواهد  حماسه 
همراه  اقتصادی  های  عرصه  در  مشکل  همه  این 
و  بیکاری  و  از گرانی  به حق مردم  با گالیه های 
تر  شیرین  انتخاب.  یک  برای  سابقه  کم   حضوری 
از هر انتخاب، شهد حضور مردم برای تعیین سرنوشت 
چهار ساله در مجلس شورای اسالمی و همچنین 
خبرگان و سپردن باری بزرگ به دست نمایندگانی 
بود که از خودشان و برای خودشان هستند و از این 
مردم با این عشق و عالقه به وطن، به انقالب، و به 
 اسالم و به آینده خود و فرزندانشان چیز دیگری هم آیا 

می توان انتظار داشت؟.
 پیروز واقعی در حوزه های چهارگانه استان چه کسی 
گروههای  و  ها  جریان  منتخب؟  نمایندگان  بود؟ 
 سیاسی؟ یا مردم؟ به واقع پیروز واقعی این انتخاب های 
بزرگ همیشه مردم بوده اند؛ آرمان هایشان، باورشان 

به فردا و امیدشان به روزهایی بهتر. 
 راه پیش رو اما، سخت تر است؛ هم برای نمایندگان 
محترمی که مردم به آنها اعتماد کرده اند و هم برای 
مدیران و مسئوالنی که در این فضا برای قدردانی 
آینده،  مجلس  بردارند.  قدم  باید  مردم  پشتیبانی  از 
مجلسی مواجه با چالش های مهم داخلی و خارجی 
خواهد بود و پیش از آن، استان خراسان جنوبی نیز 
تر  خاص  نگاهی  و  تر  ویژه  توجهی  انتظار  چشم 
برای تغییر در عرصه های مختلف، برای پیشرفت 
ای  آینده  برای ساختن  و  میدان های گوناگون  در 
برخوردار  کم  های  استان  همه  میان  در  بارتر  پر 
کشور. بعد از انتخاب، دیگر مهم نیست چه کسی بار 
نمایندگی را بر دوش می کشد. مهم چگونه به مقصد 

رساندن این بار است. )ادامه در صفحه2(

یادداشت

سازمان حج: جمهوری اسالمی برای 
اعزام حجاج مشکلی ندارد 

رئیس سازمان حج و زیارت با اعالم اینکه جمهوری 
اسالمی ایران برای اعزام حجاج به بیت ا... الحرام 
مشکلی ندارد، گفت: برنامه ریزی های الزم برای 
گذشته  های  سال  مانند  کشورمان  از  اعزام حجاج 
به  هستیم.  عربستان  پاسخ  منتظر  و  شده  انجام 
زائران  اعزام  برای  ما  افزود:  اوحدی  ایرنا،  گزارش 
هیچ مشکلی نداریم اما عربستان باید امنیت جانی، 

روحی و روانی زائران ما را تامین کند.

  
آغاز ارائه کاراکارت به بازنشستگان

 و مستمری بگیران تامین اجتماعی 
معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی، از آغاز 
ارائه کاراکارت به بازنشستگان و مستمری بگیران 
این سازمان خبر داد. به گزارش ایرنا، رحیم اردالن 
گفت: بازنشستگان می توانند با ارسال کد ملی خود 
به  مراجعه  یا  و   10001422 کوتاه  پیام  سامانه  به 
سایت www.samanehrefah.ir تمایل خود را برای 

دریافت این کارت اعتباری اعالم کنند. 

نظارت 700 ناظر و بازرس بر بازار
صفحه 7

صفحه 7

نماینده منتخب مردم بشرویه
 طبس، فردوس و سرایان :

دعوت از فعاالن
بخش خصوصی 
برای رونق منطقه

افزايش پروازهاي »هما«
پرواز مشهد- بیرجند- تهران روزهای چهارشنبه هر هفته راه اندازی می شود

امیر حسنخانی : از هفته آینده دست به کار می شوم

صفحه 7

جناب آقای پروفسور نظر افضلی
 انتخاب جناب عالی را به عنوان

 نماينده شهرستان های سربیشه و نهبندان 
در دوره دهم مجلس شورای اسالمی 

صمیمانه تبریک گفته، موفقیت، عزت و سربلندی شما را
 از خداوند منان خواستاریم. 

خانواده  اصغرزاده

به مناسبت سومین روز درگذشت مادری مهربان و همسری فداکار 

شادروان کبری صندوقی
 )همسر مرحوم حاج علی اکبر قربانی(

 جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 94/12/10 از ساعت 3/30 الی 4/30 
بعدازظهر در محل مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد، حضور شما 

سروران ارجمند موجب شادی روح آن عزیز و تسلی خاطر بازماندگان
 و تشکر اینجانبان خواهد بود. 

خانواده های: قربانی ، صندوقی و ساير بستگان

به مناسبت درگذشت مادر و خواهر عزیزمان

 مرحومه مهرانگیز مهربخش )در تهران( 
همسر شادروان رسول رخشانی مقدم 

جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 94/12/10 از ساعت 15/30 الی 16/30 در محل هیئت حسینی 
»واقع در خیابان انقالب« منعقد می گردد، حضور یکایک شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 

خانواده های: مهربخش ، رخشانی مقدم

جناب آقای فريدون قربانی 
رئیس محترم هیئت مدیره صنایع کاشی آیدا سرام

درگذشت مادر عزیزتان فقیده سعیده حاجیه خانم کبری صندوقی
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده ، غفران الهی را برای آن مرحومه

و صبر و اجر جزیل برای شما و سایر بازماندگان از درگاه احدیت آرزو می نماییم. ضمناً به اطالع 
می رساند: جلسه ترحیمی به مناسبت سومین روز درگذشت آن بانوی صالحه امروز دوشنبه 

94/12/10 از ساعت 15/30 الی 16/30 در محل مسجد امام حسین )ع( منعقد می گردد.

هیئت مديره ، مديرعامل و پرسنل صنايع کاشی آيدا سرام

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

حمد و سپاس خداوند و تقدیر از هم استانی 
به  اسفند   7 حماسه  خلق  در  عزیز  های 

مصداق »من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق« 
از تمامی اعضای محترم ستادی، هواداران و حامیان 
عزیز و همشهریان ارجمند که به نحوی از انحا 
اینجانب را در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی حوزه شهرستان های بیرجند، خوسف و 

درمیان همکاری، همراهی
 و مورد لطف و تفقد خویش قرار دادند، تشکر و قدردانی می نمایم. 

دکتر ابراهیم تقی زاده

هو الشاکر

استاندار معزز، معاونین و مديران کل
 استانداری خراسان جنوبی

فرماندار  پرتالش و خستگی ناپذير، معاونین و همکاران 
متعهد  فرمانداری شهرستان بیرجند

فرماندهی محترم و نیروهای جان برکف نیروی انتظامی
با سپاس و تشکر صمیمانه به خاطر تمامی زحمات شبانه روزی که با برنامه های دقیق 
و ایجاد زمینه های مناسب امنیتی، آموزشی و رفاهی در خلق حماسه 7 اسفند ماه 
94 که اولین آزمون برگزاری انتخابات خادمین دولت تدبیر و امید در سطح ملی بود، 
رسالت خود را در حد اعالی ممکن ایفا نموده و سبب شرکت قریب به اتفاق روستاییان 
عزیز و زحمتکش در سطح یکی از بزرگ ترین و گسترده ترین بخش های ایران عزیز 
در محیطی کامال شاد و پرشور که از ویژگی های بی سابقه بود و در پناه حضرت حق 

بدون هیچگونه مشکل و یا حادثه ای به انجام رساندید. اجرکم عندا...
شورای اسالمی بخش مرکزی شهرستان بیرجند

پیام قدردانی شورای اسالمی شهر بیرجند 

از حضور حماسی مردم در انتخابات
حضور هوشمندانه، قاطع و پرشور مردم والیتمدار خراسان جنوبی در صحنه سرنوشت 
ساز انتخابات هفتم اسفند ماه 1394 بار دیگر غیرت، انقالبی گری و پشتیباتی آنان را 
از آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی به اثبات رساند. اعضای شورای اسالمی شهر 
بیرجند در این راستا برخود فرض می دانند از حضور عظیم و غرور آفرین مردم همیشه 
در صحنه استان که در عرصه تصمیم گیری برای سرنوشت کشور و استان خویش 
شرکت نموده، قدردانی و این انتخاب اصلح را به منتخبین محترم در مجلس خبرگان 
رهبری و مجلس شورای اسالمی تبریک و تهنیت و از سایر کاندیداها که در فضای پرشور 
به میدان رقابت وارد شدند، تشکر می نمایند. امید است که این حماسه سازی ها و امید 
آفرینی های ملت بزرگ ایران اسالمی علی الخصوص مردم غیور و همیشه در صحنه 

خراسان جنوبی در سایه الطاف خداوند متعال همواره دوام و قوام داشته باشد.

جناب آقای پروفسور نظر افضلی
کسب حداکثر آرا در حوزه انتخابیه شهرستان های نهبندان و سربیشه و انتخاب شما را توسط 
مردم فهیم و والیتمدار به عنوان نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسالمی تبریک عرض نموده 
و صمیمانه از درگاه خداوند متعال موفقیت شما را در راه دشواری که در پیش دارید، آرزومندیم 

 امیدواریم با قدرشناسی از عواطف و اعتماد مردم فرصت خدمتگزاری و تالش برای توسعه
 و پیشرفت همه جانبه این شهرستان ها بیش از پیش مهیا گردد.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت دامپروری کشاورزی 
ستاره کیان بیرجند- مجمع خیرين مدرسه ساز خراسان جنوبی

برادران خیريه ، فرزين و صابرتنها

جناب آقای دکتر کاظم قائمی
قائم مقام محترم وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
پیگیری های جناب عالی در خصوص ارتقای سطح بهداشت و درمان در استان قابل 
ستایش است و سازمان نظام پزشکی مراتب تقدیر و تشکر خود را برای خرید و راه اندازی 

دستگاه MRI در بیمارستان امام رضا )ع( اعالم می دارد. 

سازمان نظام پزشکی بیرجند

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

روش پرداخت: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک سطح شهر

شهرداری بیرجند

عدم پرداخت به موقع عوارض سالیانه خودرو
=

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

آگهـی استخـدام

موسسه خدمات بهداشتی درمانی میالد بیرجند به منظور تامین نیروهای 

اداری و درمانی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع(
 از میان واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان برای دریافت اطالعات 

تکمیلی و ثبت نام به سایت www.Milad.LMS.ir مراجعه نمایند. 

مهلت ثبت نام از تاریخ 94/12/11 لغایت 94/12/20 می باشد
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 مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره وعده وزیر ارتباطات که گفته بود کاهش جدید قیمت اینترنت قبل از پایان سال جاری نهایی خواهد شد، گفت: 
این موضوع احتمااًل امسال تصمیم گیری و سال آینده اجرا می شود.به گزارش فارس، خسروی، افزود: طبق سیاست وزارت ارتباطات برای کاهش تعرفه اینترنت 
کاربر نهایی، هر ساله در قیمت اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت بازنگری می شود که سال گذشته به این ترتیب قیمت، 25 درصد کاهش یافت.

یادداشت وعده کاهش قیمت اینترنت به سال آینده موکول شد

شیرین تر از هر انتخاب 
 )ادامه از صفحه اول( مهم چگونه کمک گرفتن از مردم، 
از چه راهی بردنش و مهم هدف و منزلیست که 
می خواهد همه برنامه ریزی ها به آن ختم شود. 

 مردم وظیفه شان را که یک انتخاب بود انجام دادند. 
هایشان،  تالش  نوبت  است.  منتخبین  نوبت  حاال 
فردای  ساختن  برای  همتشان  و  هایشان  کوشش 
استان.در میان همه نمایندگان منتخب استان، کسی 
وامدار کسی نیست. همه وامدار مردمند و مدیون به 
تکلیف ها  برنامه ها،  از وعده ها،  فراموشی  و  آنها 
مردم  به  و  خود  به  خیانت  ترین  بزرگ  وظایف،  و 

و پشت پا زدن به  همه محبت ها و لطف هاست. 
 بی پرده بگویم، مردم نماینده ای را که برایشان کار 
نکند، از میانه راه برمی گردانند، آنها هم فراموشش 
می کنند و تا ابد به یادش نمی آورند. نماینده اگر 
می خواهد در قلب مردم بماند، برای قلب های همه 
مردم و نشاندن لبخند رضایت بر لبان همه آنها باید 
کار کند. روی برگرداندن نامزدهای دیگری که در 
های  حوزه  از  مردم،  از  نشدند  پیروز  انتخابات  این 
موجب  و  است  خدمت  ترک  استان،  از  و  انتخابیه 
خسران و کفران نعمت اعتماد. اگر مدعی دلسوزی 
آینده شهرستان و  برای  برنامه  اگر مدعی  هستیم، 
استان هستیم، اگر با عشق و عالقه به مردم وارد 
برای حرکت،  برای عمل،  میدان  ایم،  صحنه شده 
برای ایفای نقش های مهمتر و بزرگتر از نمایندگی 

مجلس هم فراهم است. 
 ظرفیت های بزرگ این نامزدها می تواند در کنار 
جریان پویای مردمی و اجرایی و رسانه ای استان، 
منشأ تحوالت چشمگیری باشد.خوشبختانه به نظر 
می رسد چنین عزمی در منتخبین و غیرمنتخبین 
 انتخابات مجلس دهم در استان وجود دارد و نمونه ای 
امام جمعه محترم  دفتر  که  است  ای  آن جلسه  از 
در روز گذشته با تأکید نماینده منتخب حوزه های 
انتخابیه بیرجند، خوسف و درمیان و رقبای انتخاباتی 
ایشان بر وحدت و همدلی و تالش و همراهی برای 
همفکری در ساختن آینده ای مناسب تر برای استان 

و شهرستان ها میزبان آن بود. 
اینچنین  که  مردمی  برای  که  است  آن  واقعیت   
دلسوزانه و فارغ از هر چیز به یک انتخاب مناسب و 
مطلوب می اندیشند، هیچ چیز جز آینده ای سرافراز 
تر  امروزی مهم  از دغدغه های  و خالی  و سربلند 
هم  کنار  به  همه  شرایط،  به  رسیدن  برای  نیست. 
از هر  و  ها  اختالف سلیقه  بودن محتاجیم؛ سوای 
آنچه می تواند ما را از هم دور کند. برای استانی که 
طعم شیرین مشارکت در صحنه های بزرگ را به 
کام ملت می چشاند، افتخارآفرینی های بزرگتر، هم 

حق است، و هم سهل.
)لطفا نظرات خود درباره یادداشت ها را به شماره 

09304943831 پیامک فرمایید(

 شورای عالی بیمه درباره تعرفه های پزشکی
 سال 95 تصمیم می گیرد

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  درمان  معاون 
بهداشت،  وزارت  پیشنهادهای  گفت:   پزشکی 
بیمه ها و نظام پزشکی درباره تعرفه های سال 
امروز  و  شده  ارسال  بیمه  عالی  شورای  به   95
گیری  تصمیم  مورد  این  در  شورا  این  )دوشنبه( 
عالی  افزود: جلسه شورای  ایرنا،  با  گفتگو  در  کند. محمدآقاجانی  می 
بیمه سالمت برای تعیین تکلیف تعرفه های پزشکی سال 95 تشکیل 
و هنوز  است  ارائه شده  این شورا  به  پیشنهادهای مختلفی  می شود، 
نمی توان در مورد وضعیت تعرفه های سال آینده پیش بینی دقیقی 
داشت و قرار نیست تا قبل از تصمیم گیری در این مورد پیشنهادهای 

ارائه شده اعالم شود.

طرح ویژه نوروزی پلیس راهور از 25 اسفند
 تا 15 فروردین اجرا می شود

ویژه  طرح  کرد:  اعالم  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
نوروزی پلیس راهور در نوروز امسال برای خدمت 
رسانی به مردم سراسر کشور از 25 اسفند شروع 
می شود و تا 15 فروردین سال 95 ادامه خواهد 
داشت. به گزارش ایرنا، سردار تقی مهری گفت: 
 این طرح که در کمیته ویژه ترافیک نوروزی مطرح و اجرایی خواهد شد ، 
روز سه شنبه 25 اسفندماه با آغاز رزمایش پلیس راهور و تمام سازمان 
های امدادی و خدماتی کشور اجرایی و عملیاتی خواهد شد. وی افزود: 
پلیس راهور با هماهنگی آموزش و پرورش برنامه هایی برای همیاران 
پلیس اجرا خواهد کرد و بهره گیری از ظرفیت بازرسان نامحسوس و 

اقدامات ویژه یکی از اهداف مهم پلیس در این طرح است.

 وزیر صنعت: با بنز به توافق رسیدیم 

مهر: وزیر صنعت با بیان اینکه جلسات تعیین تعرفه واردات کاالها برای 
سال 95 از دو هفته آینده در دولت آغاز خواهد شد، 
گفت: در مورد تعرفه خودرو هم تصمیم می گیریم. 
نعمت زاده همچنین افزود: اگرچه هم اکنون یک 
و نیم ماه از اجرایی شدن برجام گذشته است اما 
در حال مذاکره با 3 تا 4 گروه خودروساز خارجی 
هستیم و با دایملر بنز بر روی خودروهای سنگین توافقاتی صورت گرفته 
است. وی در پاسخ به این پرسش که گویا بنز شروط ایران را نپذیرفته 
است، گفت: شروط ایران برای مشارکت با بنز کاماًل پذیرفته شده و توافق 
الزم حاصل شده است. وی افزود: دنیا باید بداند که ایران وضعیت مناسبی 
و گشودن  ارتقای محصول  در جهت  البته  و  دارد  در صنعت خودرو  را 

بازارهای خارجی نیز با شرکت های معتبر دنیا همکاری خواهیم کرد.

مدیرکل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه امسال حدود 1۶ هزار نفر از مربیان پیش 
دبستانی به صورت حق التدریس جذب شدند، گفت: برای 
سال آینده نیز اگر آموزش و پرورش نیاز به نیرو داشته 
باشد می تواند با توجه به مصوبه اقدام کند. حسینی در 
ایسنا، درباره وضعیت استخدامی معلمان حق  با  گفتگو 
التدریس و مربیان پیش دبستانی در سال تحصیلی آینده 
قانون   1۷ ماده  به  الحاقی  قانون   9 تبصره  کرد:  اظهار 
آمده  تکلیف مربیان پیش دبستانی در سال 91،  تعیین 
باید نیروهای  بود که آموزش و پرورش ظرف دو سال 
پیش دبستانی و خرید خدمات آموزشی را به شرط نیاز و 
طی استلزامات قانونی، دریافت مجوز از سازمان مدیریت 
و برگزاری آزمون استخدامی،  جذب کند. وی ادامه داد: 
آموزش و پرورش پس از تغییر دولت برای دریافت مجوز 

اقدام کرد اما موفق نشد، تا اینکه در سال 94 برای جذب 
پنج هزار نیروی انسانی مجوز کسب کرد و برای مربیان 
امتیازاتی دیده شد. در آگهی استخدامی  پیش دبستانی 
 2 افزایش  دبستانی  پیش  مربیان  سابقه  سال  هر  برای 
درصد به نمره نهایی در نظر گرفته شد. وی با بیان اینکه 
تعدادی از مربیان پیش دبستانی جزو قبول شدگان نهایی 
برای  از آن، مجلس مصوبه ای  بودند، عنوان کرد: پس 
جذب حق التدریس مربیان به شرط نیاز و تطابق مدرک 
از  هم صحبتی  مصوبه  این  در  کرد.  تصویب  تحصیلی 
استخدام به میان نیامده است و در مصوبه مجلس قید 
دستگاه  برای  استخدام  الزام  اقدام  این  که  است  شده 
نیز  آینده  افزود: برای سال  اجرایی ایجاد نمی کند. وی 
اگر آموزش و پرورش نیاز به نیرو داشته باشد می تواند 

با توجه به مصوبه اقدام کند.

ارائه   عدم  بر  مرکزی  بانک  تاکید  دنبال  به 
غیرمجاز،  اعتباری  موسسه های  به  خدمات 
بانک ها بار دیگر با ابالغ بخشنامه ای به شعب 
بانکی  خدمات  هرگونه  ارائه  که  کردند  اعالم 
به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ممنوع 

این که  به  توجه  با  ایسنا،  گزارش  به  است. 
تحت  غیرمجاز  اعتباری  و  مالی  موسسات 
تمامی  از  و  ندارند  قرار  مرکزی  بانک  نظارت 
مزایای سایر بانک ها و موسسات مجاز و تحت 
نظارت محروم هستند از جمله این که در شبکه 

در  خدمات  دریافت  از  و  نبوده  عضو  شتاب 
بسیاری از بخش ها از جمله چک یا کارت خوان 
باز می مانند، اینگونه خدمات خود را عموما از 
طریق بانک ها و موسسات مجاز به مشتریان 
خود ارائه می کنند. اما با شدت گرفتن برخورد 

گسترش  از  ممانعت  و  غیرمجاز  موسسات  با 
اوایل  بانکی در  آنها در شبکه  فعالیت مخرب 
ابالغ  با  مرکزی  بانک  که  بود  جاری  سال 
بخشنامه ای به بانک ها هرگونه ارائه  خدمات به 

این قبیل موسسات را ممنوع کرد. 

شرایط جذب حق التدریسی مربیان پیش دبستانی در سال آینده

اتمام حجت بانک ها با غیرمجازها/خدمات  نمی دهیم 

وزیر ارتباطات: آمار پیامک های ارسالی
 در یک هفته آخر انتخابات 

فناوری  و  ارتباطات  وزیر  واعظی  محمود   : ایرنا 
اطالعات به ارسال روزانه 200 میلیون پیامک در 
دوره  دهمین  انتخابات  به  منتهی  آخر  هفته  یک 
خبرگان  دوره  پنجمین  و  اسالمی  شورای  مجلس 
رهبری اشاره کرد و گفت: افزایش کیفیت فضای 
افزایش  و  کاغذ  مصرف  کاهش  کشور،  ارتباطی 

آگاهی بیشتر مردم را به دنبال داشت.

معاون وزیر صنعت: احتمال حذف چینی ها 
از بازار خودروی ایران 

 
احتمال  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
ایران  خودروی  بازار  از  چینی  خودروسازان  حذف 
ایسنا، محسن  گزارش  به  داد.  خبر  آینده  سال  در 
صالحی نیا اظهار کرد: با توجه به تعرفه های تعیین 
باید به سرعت توسعه ساخت داخل  شده چینی ها 
این  غیر  در  دهند  قرار  مدنظر  را  محصوالت شان 
حذف  ایران  خودروی  بازار  از  آینده  سال  صورت 
قرار داد  این که  بیان  با  همچنین  وی  شد.  خواهند 
سایپا با رنو مشابه قرار داد ایران خودرو با پژو خواهد 
قرار داد شرکت  عقد  با  مثال  عنوان  به  گفت:  بود، 
مشترکی تاسیس شده که 50 درصد آن متعلق به 

رنو و 50 درصد آن متعلق به سایپا خواهد بود. 

بنزین سوئیسی در باک خودروهای ایرانی

شرکت ملی نفت ایران با سه شرکت نفتی سوئیس 
برای تهاتر نفت و گازوئیل با بنزین به توافق رسیده 
بنزین  بزرگ  محموله  یک  آینده  روز  چند  تا  و 
شرکت گلنکور سوئیس در پایانه بندرعباس تخلیه 
می شود. به گزارش مهر، همزمان با سفر »یوهان 
تهران،  به  سوئیس  رئیس  جمهور  آمان«  اشنایدر 
شرکت های  از  برخی  با  ایران  نفت  ملی  شرکت 
»ویتول«  »گلنکور«،  همچون  سوئیسی  نفتی 
حتی  و  خام  نفت  تهاتر  منظور  به  »ترافیگورا«  و 
گازوئیل با بنزین به توافق کامل تری رسیده است.

 مخارج خانوار از ۳ میلیون تومان 
در ماه گذشت

جدیدترین  گویند  می  کارگران  نمایندگان  مهر: 
محاسبات از وضعیت دخل و خرج خانوار از افزایش 
هزینه خوراک ماهیانه به ۷54 هزارتومان و عبور کل 

مخارج از 3 میلیون و ۶5 هزارتومان حکایت دارد.

خدمات بیل مکانیکی زنجیـری و پیکـور

معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و غیره    09151613389 - بنی اسدی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به این که در پرونده کالسه 1649/94 اجرایی خط تلفن همراه با شماره 09155619506 به مبلغ 2/280/000  ریال 
کارشناسی شده در قبال بدهی آقای جواد شیرمهنجی به مبلغ 5/046/310 ریال در حق آقای ایمان شریفی و مبلغ 200/000 ریال حق 
االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز سه شنبه مورخ 94/12/25 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل 
اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد لذا متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 14 و 16 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری 

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

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

دعوت سهام داران شرکت توسعه شیالت توان آفرین خراسان جنوبی 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 4728 با شناسه ملی 10360062170 

برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق 
العاده که شنبه 94/12/22 ساعت 9 صبح در بیرجند - میدان توحید- اداره کل تامین 
اجتماعی نیروهای مسلح خراسان جنوبی - کدپستی 9798814445 برگزار می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کیدشت »سهامی خاص« به شماره ثبت 144 و شناسه ملی 10360007367  هیئت مدیره شرکتانحالل شرکت- انتخاب مدیر تصفیه
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1394/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقایان احمدرضا صادقی طبس به شماره ملی 5239625204 و سلیمان صادقی طبس به شماره ملی 0653107773 و یونس 
صادقی طبس به شماره ملی 0640120245 و یوسف صادقی طبس به شماره ملی 0640437265 و خانم منیژه جدلی به شماره 
ملی 5239626261 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای محمد عصاری به شماره ملی 
0653085710 به عنوان بازرس اصلی و خانم منیژه صانعی به شماره ملی 5239632855 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای 
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. با ثبت این مستند 
تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کیدشت »سهامی خاص« به شماره ثبت 144 و شناسه ملی 10360007367 
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1394/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای احمدرضا صادقی طبس به شماره ملی 5239625204  به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم منیژه جدلی به 
شماره ملی 5239622261 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای  سلیمان صادقی طبس به شماره ملی 0653107773  به سمت 
منشی هیئت مدیره  وآقای  یونس صادقی طبس به شماره ملی 0640120245  به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای یوسف صادقی 
طبس به شماره ملی 0640437265 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2- آقای سلیمان صادقی 
طبس به شماره ملی 0653107773 به سمت مدیرعامل شرکت برای  مدت 2 سال انتخاب گردید  و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای مشترک آقای سلیمان صادقی طبس )مدیرعامل( و احمدرضا صادقی طبس )رئیس هیئت 
مدیره( همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.  با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضا انتخاب 

شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

مهلت ثبت نام تا 15 اسفند
5/000/000 تومان وام 4 درصد

انتهای توحید ، بلوار جماران ، نبش خیابان ستایش
09159610516-32424788

2/500/000 تومان خدمات    2500000 جهیزیه

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

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

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

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 w
w
w
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تعویض روغن ، پنچرگیری ، باالنس انواع ماشین های ایرانی و خارجی 
با نازل ترین قیمت / با محل مناسب برای پارک ماشین

انتهای غفاری - خیابان بزرگمهر  09194252692- 32447825

داربست
 مهـدی

  نصب ، رولپالک ، سایبان 
 خرید و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه 
 سه راه صیاد شیرازی   

 09151642377-32319263  
 وسیله کار



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

عزیزی  همشهریان  گوش  به  لطفا  جان  آوا  سالم 
خود  منازل  در  طیور  و  دام  نگهداری  با  که  برسان 
آزار  باعث  نامطبوع می گردند که  ایجاد بوی  باعث 
و اذیت همسایگان می شود. همسایگان محترم لطفا 

رعایت کنید.
939...085
آیا کسی  ب فکر سهامداران پدیده هست ... ما را به 

چه روزی انداختند که نان شب هم نداریم...
937...138 
برای فضای سبز  فکری  لطفا  دهنو  دهیار  با سالم. 

روستا هم بکنید.
930...300
باالخره بعد از کلی مکاتبه، ما مردم دهستان براکوه 
با لطف و همت مسئولین به آرزوی دیرین خود که 
مسئولین  همه  به  رسیدیم،  بود  رکات  جاده  آسفالت 
خسته نباشید می گوییم. اما فلسفه عرض بسیار کم 
جاده و پیچ و خم زیاد آن را نمی دانیم که چیست؟؟
915...913
از یک کلي  سالم چند وقت پیش یک کیسه برنج 
فروشي خریدم، 6 ماه از تاریخ مصرفش گذشته بود.

کردم  مراجعه  فروشنده  به  آن  تعویض  برای  وقتی 
و  میده!  ما  به  بازرگاني  اداره  گفت  تعجب  کمال   با 
مغازه اش پر بود از آن نوع برنج. مسئوالن رسیدگی 

کنند. آیا هیچ نظارتي بر این فروشنده ها نیست؟
915...135
گران  جنسي  فرمایید  مي  که  کاسبي  آقاي  سالم. 
نشده و نمایشگاه بهاره برگزار نشود، فکر قشر گارگر 
را کرده اید که با سیلي صورت خود راسرخ مي کنند 

و یک درصد گراني هم براي آنها زیاد  است؟
915...583

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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به لطف نبود دیوار ساحلی و تجمیع نخاله های ساختمانی

رودخانه شاهرود هر سال عریض تر از سال قبل
مهری  بی  از  بارها  استان  های  رسانه  زاده-  رحیم 
بیرجند  رود  شاه  عنوان  به  شاهرود  به  مربوطه  مدیران 
گفته و نوشته اند انبوه زباله های ساختمانی به صورت 
غیر قانونی و شبانه و حتی گاه در طول روز و در مقابل 
دیدگان اهالی محل در مسیر رودخانه تخلیه می شود و 
بستر رود شاهرود را به محلی برای انباشت نخاله های 

ساختمانی تبدیل کرده است.

 تماسهای مکرر اهالی به شهرداری و
تقاضای رسیدگی و برخورد با متخلفان تخلیه 

نخاله ها در مسیر رود بی نتیجه است 

موجود  وضع  از  نارضایتی  با  محل  ساکنان  از   یکی 
های  زباله  انواع  تخلیه  شاهد  روزه  هر  گوید:  می 
مکرر  تماسهای  اما  هستیم  رود  مسیر  در  ساختمانی 
اهالی با شهرداری و تقاضای رسیدگی و برخورد با این 
افراد تاکنون بی نتیجه مانده است. وی ادامه می دهد: 
تخلیه نخاله ها در مسیر رود عالوه بر آلودگی و شکل 
نازیبای محیط، موجب آلودگی سفره های آب زیرزمینی 
شده و خطر آفرین است. از این مهم که بگذریم دیوار 
رود فصلی شهر  ترین  اصلی  به عنوان  ساحلی شاهرود 
بیرجند یکی از دغدغه های مهم اهالی و ساکنان محل 

محسوب می شود.

 به دلیل نبود دیوار ساحلی در کنار رود
بستر رود هرسال عریض تر می شود 

لطفی از ساکنان محل دراین باره می گوید: متاسفانه به 
دلیل نبود دیوار ساحلی در کنار رود هر سال در فصول 
بارندگی و به دنبال سیالبهای خروشان و برخورد موج 
و  دیواره  ریختن  فرو  شاهد  رود  مسیر  خاکی  دیواره  به 

عریض شدن بستر رودخانه هستیم.

 نخاله های ساختمانی در تعریض 
بستر رود مزید بر علت هستند

بستر  در  بسیار  ساختمانی  های  نخاله  وجود  به  وی 
رودخانه اشاره کرده و می گوید: وجود نخاله ها مزید بر 
علت شده و با مسدود کردن مسیر آب، قدرت امواج و 
آثار آن بر دیواره های خاکی بیشتر و به عریض تر شدن 
بستر رود می انجامد. وی اضافه می کند: این مساله به 
اما  شده  تبدیل  محل  در  ساکنان  برای  بزرگ  چالشی 

مسئوالن ذیربط بی توجه از کنار آن عبور کرده اند.

آغاز اجرای دیوار ساحلی همزمان با سفر رئیس 
جمهور پس از بازدید ایشان در نطفه خاموش شد

 یکی دیگر از اهالی که خانه اش تا بستر رودخانه فاصله 
با سفر  ندارد می گوید: دو سال پیش همزمان  چندانی 
مقام محترم ریاست جمهوری به استان عملیات دیواره 

سفر  پایان  با  کار  این  اما  شد  آغاز  نیز  رودخانه  ساحلی 
ایشان تعطیل شد و به نظر می رسد تنها کاری نمایشی 
نوعی سمبل کاری در خوشامد گویی به رئیس جمهور 
باید حتما خانه ای در عریض  ادامه می دهد:  بود. وی 
فکر  به  مسئوالن  تا  بریزد  فرو  رودخانه  ساله  هر  شدن 
بیفتند؟! می پرسد نوش داروی بعد از مرگ سهراب به 

اندیشی  از وقوع حادثه چاره  آید؟ چرا قبل  چه کار می 
نکرده و از بروز خطرات احتمالی ممانعت نمی کنند؟

از  بیرجند  شهرداری  شهری  امور  معاون  خانزاد 
گرفتن  نظر  در  و  ساختمانی  های  نخاله  ساماندهی 
شاهد  روزه  هر  گوید:  می  ها  نخاله  تخلیه  برای  محلی 
قانونی نخاله ها در محدوده رود  ادامه روند تخلیه غیر 
ها شکنی  قانون  قبیل  این  از  جلوگیری  آیا   هستیم 

هیچ راهکاری ندارد؟!

شهرداری متولی کار در حریم رودخانه ها 
 نیست اما با توجه به دغدغه شهروندان

 وارد عمل شده است

آوا  با  گفتگو  در  بیرجند  شهرداری  عمرانی  امور  معاون 
ذیربط  ارگانهای  سایر  با  سازنده  تعامل  تقاضای  ضمن 

توزیع  قانون   1 ماده  طبق  گوید:  می  خصوص  این  در 
عادالنه آب، شهرداری متولی کار در حریم رودخانه ها 
مورد  این  در  شهروندان  دغدغه  به  توجه  با  اما  نیست 
حال  در  حاضر  حال  در  و  شده  عمل  وارد  شهرداری 
می  ادامه  عدل  مهندس  هستیم.  فوق  محدوده  در  کار 
دهد: بحث تغییر مسیر رودخانه در قالب مسیر انحرافی 
مسکونی منازل  از  رودخانه  مسیر  کردن  دور  جهت   در 

در دستور کار قرار دارد.

 با توجه به وجود سلسله قنات های 
معروف به قنات حاجی آباد در مسیر رود 

بهسازی قنات در اولویت است

اولویتهای  دیگر  از  را  مسیر  در  ساحلی  دیوار  اجرای  وی 
شهرداری برای رفع نگرانی اهالی عنوان کرده و تصریح می 
کند: با توجه به وجود سلسله قناتهای معروف به قنات حاجی 
آباد در مسیر رود بهسازی قنات در اولویت کار بود و به محض 
انجام، اجرای مسیر انحرافی و دیوار ساحلی آغاز می شود که 
البته دیوار ساحلی با اولویت مناطق خطر ساز انجام خواهد 
شد. وی خطر نشان می کند: برای اینکه این پروژه به ایده آل 
صددرصد برسد نیاز به اعتبارات چندین میلیاردی است که با 
توجه به بودجه موجود شهرداری این پروژه در حال اجراست. 
با  از شهروندان  از همکاری نکردن عده ای  با گالیه  وی 
ساختمانی های  نخاله  مجاز  غیر  تخلیه  در   شهرداری 
می گوید: در حالی که محلی برای تخلیه نخاله ها در فاصله 2 
کیلومتری میدان راه و ترابری در جاده فوداج وجود دارد عده 
ای به این کار مبادرت کرده و ایجاد معضل می کنند که البته 
امیدواریم با تشکیل ستاد ساماندهی نخاله های ساختمانی در 

آینده شاهد بهبود روند موجود باشیم.

اجرای دیواره ساحلی شاهرود از اولویت های 
بعدی این شرکت محسوب می شود

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در گفتگو 
با آوا می گوید: ساماندهی رودخانه ها در گذشته در خارج از 
شهرها به عهده شرکت آب منطقه ای و در داخل شهرها به 
عهده شهرداری ها بوده است که با اصالح قانون، ساماندهی 
رودخانه ها و حفاظت و مدیریت سیالب در محدوده شهرها 
نیز به وزارت نیرو واگذار شده است. وی با بیان اینکه هدف 
اصلی از ساماندهی رودخانه در داخل شهرها، ایمن سازی 
شهر از خطر سیالب های مخرب و نیز زیباسازی محیط 
است، ادامه می دهد: در این راستا چندین پروژه در شهرستان 
بیرجند و دیگر شهرستان های استان و نیز در روستاها اجرا و 
یا در دست اقدام می باشد که اجرای دیواره ساحلی شاهرود از 

اولویت های بعدی این شرکت محسوب می شود.

ایتالیایی به  گروه خبر- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از ورود گردشگران خارجی با ملیت 
مسافرتی  خدمات  توسط شرکت  ایتالیایی  گردشگران  نفره   7 تیم  کرد:  اظهار  رمضانی  داد.  خبر  استان  استحفاظی  حوزه  محدوده 
ایرانگردی و جهانگردی پاسارگارد تور تهران، از تاریخ 12 لغایت 15 اسفند ماه به خراسان جنوبی سفر خواهند کرد. وی افزود: مسیر 

عبور این توریست ها از شهرستان نهبندان خواهد بود و در مسیر از سیرچ، شهداد، شفی آباد و بیابان لوت بازدید خواهند داشت.

گردشگران ایتالیایی به خراسان جنوبی سفر می کنند

جوابیه های شهرداری بیرجند

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   -1
زباله«  »تفکیک  درباره   94/11/5 مورخ  شما  پیام 
به استحضار می رساند: موضوع بکارگیری پیمانکار 
جهت تفکیک زباله از مقصد در حال پیگیری است 
از  شهر،  اسالمی  شورای  موافقت  صورت  در  که 
به  طریق جراید کثیراالنتشار در خصوص واگذاری 

بخش خصوصی اقدام خواهد شد.
2- احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
اجرای  و  »طراحی  درباره   94/11/25 مورخ  شما 
فرودگاه«  فلکه  به سمت  ناصری  بلوار شهید  فلکه 
به استحضار می رساند: معبر مذکور از میدان شهید 
ناصری تا میدان فرودگاه، خارج از محدوده خدماتی 

شهر می باشد و جزو وظایف شهرداری نیست.

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

اعالشور و لکه برداری فرش های 32412300- 32412311 مديريت چمنی قـاليشويـي گـل ابريشـــم
کرم و تراکم باال تخصص ماست

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

در راستای برگزاری نشست های مردم و مسئولین در دفتر روزنامه آوای خراسان جنوبی

جنـاب آقـای سيـد جـواد رضـوی
مدیر کل محترم کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی و معاونین ایشان امروز دوشنبه 94/12/10 از ساعت 9/30 صبح 

در دفتر روزنامه آوای خراسان جنوبی خیابان شهدا- شهدا 8 ساختمان آوا حضور دارند.
هم استانی های عزیز می توانند سواالت خود را در زمینه های اشتغال، حمایت و سالمت خانواده، مشارکت های مردمی به صورت 

حضوری یا از طریق شماره 32224582 یا سامانه پیام کوتاه 3000272424 پیگیری نمایند.

نشست
 پرسش
 و پاسخ

امالک پايتخت

خیابــان رســالت / رسالــت 2      09155612892/ 32423035   بیابانی

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

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

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

09155612892

نصــب و تعمیــر لباسشویی 
در منزل

  09151643778 - 32315776    شهر یاری

قاليشــويی  
بهارستــان 

)خسرکی(

-32437388-32437399
09155616256



دوشنبه *  10 اسفند 1394 * شماره 3455 44
مدیریت  توسعه یك مدل  با هدف  ترسیب کربن  پروژه   
مشارکتی و احیاي اقتصادي منابع طبیعي تخریب شده در 
مناطق خشك و نیمه خشك و افزایش جذب کربن اتمسفر 
در راستای مقابله با گرمایش کره زمین طراحی شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در گفت 
بین المللی  پروژه  دستاوردهای  به  اشاره  با  ایسنا  با  گو  و 
ترسیب کربن- سربیشه، اظهار کرد: پروژه بین المللي ترسیب 
کربن ابتکاری مشترک بین دولت جمهوری اسالمی ایران 
و برنامه عمران ملل متحد بوده که از سال 2005 در منطقه 
حسین آباد شهرستان سربیشه، خراسان جنوبي اجرا شده 
است. حبیب ا... شریفی  با بیان اینکه این پروژه در راستاي 
تحقق یکي از اولویت هاي توسعه دولت جمهوري اسالمي 
ایران، مقابله با بیابان زایي وتخریب سرزمین است، افزود: 
مشارکتی  مدیریت  مدل  یك  توسعه  هدف  با  پروژه  این 
مناطق  در  تخریب شده  منابع طبیعي  اقتصادي  احیاي  و 
خشك و نیمه خشك و نیز توسعه پایدار روستایي مشتمل 
بر ظرفیت سازي براي مردم، دستگاه هاي محلي و افزایش 
جذب کربن اتمسفر در راستای مقابله با گرمایش کره زمین 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیر کل  است.  طراحی شده 
خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه این پروژه به عنوان یك 
برنامه در اولویت مسائل حفاظت محیط زیست جهاني و 
اولویت هاي توسعه ملّي را توامًا در بر گرفته است، ادامه 
داد: فاز اول پروژه از نیمه سال 2003، در دشت حسین آباد 
هزار   125 مساحت  در  استان  در  واقع  سربیشه  غیناب 
هکتار آغاز شده و به دنبال موفقیت هاي به دست آمده در 
پایان فاز اول پروژه ترسیب کربن و با موافقت دفتر برنامه 

عمران ملل متحد مقرر شده است.

پروژه تا سال 2015، با اعتباری معادل 2/1 
میلیون دالر که 29% سهم سازمان ملل متحد 
و 71% سهم ایران است، تداوم خواهد داشت

توسعه  هدف  با  پروژه  دوم  فاز  اینکه  بیان  با  شریفی 
شده  تعریف  اول  فاز  در  پروژه  دستاوردهاي  وگسترش 
امور  دفتر  همکاري  با  دوم  فاز  سند  کرد:  عنوان  است، 
بیابان و دفتر UNDP تدوین و در سال 1389 به امضا 
رسید و پروژه تا سال 2015، با اعتباری معادل 2/1 میلیون 
دالر که 29% سهم سازمان ملل متحد و 71% سهم ایران 
است، تداوم خواهد داشت. وی تصریح کرد: سایت اجرایی 
پروژه در محدوده شهرستان سربیشه واقع در استان و در 
حوزه آبخیزی به مساحت 225 هکتار واقع شده و تعداد 

می گیرد.  بر  در  روستاهای هدف  عنوان  به  را  روستا   37
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، بیان 
ارتقاي توانمندي  از اجراي این پروژه،  کرد: هدف اصلي 
جوامع محلي در جهت احیا، مدیریت، توسعه وبهره برداري 
پایدار از منابع طبیعي و نیز توسعه روستایي بوده از این رو 
در این پروژه محور و مبناي فعالیت ها بر جوامع روستایي 
متمرکز است. وی با بیان اینکه راهبرد اجرایي پروژه بر 
مشارکتي  مدیریت  و  احیا  بر  تاثیرگذار  اصل  سه  رعایت 
زیست  مسائل  توسعه اي،  نیازهاي  یعني  منابع  طبیعي 
محیطي و مسائل اجتماعي– اقتصادي استوار است، یادآور 
پائین  برنامه ریزي  بکارگیري  راستاي  در  پروژه  این  شد: 
به باال با واگذاري مسئولیت هاي برنامه ریزي و مدیریتي 

محلي به سطوح عامه مردم جوامع هدف را قادر خواهد 
کرد تا ضمن مدیریت بهتر منابع، مسئولیت بیشتري را در 
تأمین معیشت خود داشته باشند. شریفی تاکید کرد: این 
برنامه ها، طي یك فرایند جامع با برنامه هاي سازمان هاي 
برنامه هاي  تدوین  به  و  گردیده  تلفیق  محلي  اجرایي 
به  اشاره  با  وی  است.  انجامیده  محلي  روستایي  توسعه 
ایجاد  و  سازماندهي  افزود:  پروژه،  این  اجرایي  استراتژي 
تامین منابع  تشکل هاي روستایي و بسیج جوامع محلي، 
و  رفاهي  اشتغال زا،  فعالیت هاي  براي  گردش  در  مالي 
اقدامات مدیریتي و احیایي، آموزش و ارتقاي ظرفیت هاي 
انساني، احیاي منابع طبیعي تخریب یافته براي مردم و با 
کمك مردم و اتحاد رویکردي یکپارچه و همه جانبه نگر 
از استراتژی های اجرایي این پروژه به شمار می رود. مدیر 
ادامه  خراسان جنوبی،  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل 
در جهت  محلي  دستگاه هاي  با  شبکه اي  کار  انجام  داد: 

توسعه زیرساخت هاي مورد نیاز، استفاده از همکاري توام 
از  زنان و مردان در مدیریت منابع طبیعي، تبدیل پروژه 
نهال کاري صرف به بهره گیري مردم از منافع نهال کاري 
ایجاد مشاغل جایگزین و پایدار، بازاریابي و ارتقاي کمي 
جهت  در  خدمات  ارائه  روستایي،  هاي  فراورده  کیفي  و 
است.  منطقه  در  آموزش  و  بهداشت  وضعیت  ارتقای 
شریفی اظهار کرد: به منظور اجرایی نمودن این استراتژی 
اصلي ترین  معمول  مشارکتي  روش هاي  سایر  کنار  در 
روشي که به عنوان یك مکانیسم علمي، عملي، موفق و 
همگام با ساختار اجتماعي منطقه به منظور ظرفیت سازي 
تشکیل  گرفته  قرار  استفاده  مورد  محلي  جوامع  بسیج  و 
گروه هاي توسعه روستایي و صندوق هاي خرد اعتباري با 

هدف تسهیل مشارکت روستائیان در فعالیت هاي اجرایي 
و مالي براي مدیریت پایدار منابع طبیعي است.

گروه های توسعه روستایی اصیل ترین و 
مردمی ترین نهاد مشارکتی در جوامع روستایی

وی با اشاره به اینکه گروه های توسعه روستایی اصیل ترین 
و مردمی ترین نهادهای مشارکتی در جوامع روستایی بوده 
می توانند  ثبات  و  موفقیت  صورت  در  کرد:  بیان  است، 
موفقیت  و  پایداری  ضامن  محکم،  پشتوانه ای  عنوان  به 
باشند.  مردمی  مشارکت  طر ح های  در  نظر  مورد  اهداف 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، افزود: 
موفقیت  میزان  بین  مستقیم  رابطه  وجود  اصل  به  توجه 
فعالیت های توسعه ای در یك روستا و درصد عضویت و 
مشارکت مردم به ویژه زنان و اقشار آسیب پذیرتر جامعه 

برگروه های  تمرکز  شیوه،  دراین  و  بوده  گروه ها  دراین 
روستایی فقیری بوده که امکان استفاده از سایر تسهیالت 
نهادهای رسمی و غیر رسمی را ندارند. شریفی با اشاره 
به اقدامات و دستاوردهای پروژه، تاکید کرد: با توجه به 
برای  و  پایدار  توسعه  مفهومی  الگوی  و  نظری  مبانی 
مبنای عملی  پایدار،  توسعه  گانه  اهداف سه  به  دستیابی 
دستیابی  منظور  به  و  شده  بیان  فرآیندهای  اساس  بر 
و  زیرساخت  مالی،  انسانی،  اجتماعی،  سرمایه های  به 
اصلی  فعالیت های  انجام  به  اشاره  با  وی  است.  طبیعی 
ارزش  اجتماعی،  سرمایه  داد:  ادامه  عمده،  گروه  پنج  در 
سازمان  یك  اقتصادی  خروجی های  و  فعالیت ها  افزوده 
مدیر  است.  همکاری  و  مشارکت  انسانی،  روابط  توسط 

اشاره  با  خراسان جنوبی،  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل 
به اینکه سرمایه انسانی شامل سالمت، دانش، مهارت ها، 
خروجی های فکری، انگیزه و ظرفیت برای روابط فردی 
و  همدلی  عشق،  شادی،  مورد  در  همچنین  است،گفت: 
براي یك  این ها  تمام  داشته  قابلیت اطالق  نیز  معنویت 
انساني  سرمایه  افزایش  و  بوده  مناسب  بازده  داراي  کار 
اقتصادي  باروري  کلید  تحصیل،  و  آموزش  طریق  از 
است. شریفی با بیان اینکه سرمایه مالی دارایی های یك 
سازمان که در قالب وجوهات بوده که می تواند داد و ستد 
شود، یادآور شد: داراي نقش قابل توجهي در اقتصاد بوده 
و زمینه الزم براي مالکیت و داد و ستد دیگر سرمایه ها را 
فراهم مي سازند. وی با اشاره به سرمایه فیزیکی، یادآور 
شد: سرمایه تولید شده، کاالهای مادی و زیرساخت های 
متعلق، اجاره و یا کنترل شده توسط یك سازمان بوده که 

منجر به تولید و یا ارائه خدمات است.

 مرمت راه های عشایری خراسان جنوبی برای کوچ بهاره آغاز شد

توصیه هاي بهداشتي برای جلوگیري از 
شیوع بیماري تب برفكي

قطع رفت و آمدهاي غیر ضروري به واحد دامداري 
لباس و کفش در  بین واحدهاي مختلف، تعویض  و 
هنگام ورود و خروج از واحد دامداري، تعویض لباس 
و کفش براي افرادي که بین واحدهاي دامداري تردد 
مي نمایند )مامورین تلقیح مصنوعي- ارزیابان خسارت 
صندوق بیمه- دامپزشك و پرسنل دامپزشکي( بسیار 
هاي  تشتك  یا  حوضچه  از  استفاده  است،  ضروري 
حاوي مواد ضدعفوني براي ضدعفوني کفش و چکمه، 
ضدعفوني مناطق اطراف دامداري با ضدعفوني هاي 
موثر )نه فقط آهك پاشي(، جلوگیري از ورود وسایل 
نقلیه متفرقه به داخل دامداري، وسایل نقلیه اي که 
چرخهاي  و  بدنه  باید  است  ناپذیر  اجتناب  آنها  ورود 
آنها حتما به صورت کامل ضدعفوني گردد، در صورت 
مشاهده هرگونه حالت غیر طبیعي در دامها قبل از هر 
از  گردد،  رساني  اطالع  دامپزشکي  به  اقدامي، سریعا 
خرید و وارد نمودن دامهاي جدید بویژه دامهایي که 
سوابق بیماري و واکسیناسیون آنها نامشخص است به 
گله یا گاوداري جدا پرهیز گردد زیرا یکي از راههاي 
اصلي ورود بیماري، ورود دامهاي بیمار یا دامهایي که 
بظاهر سالم هستند ولي در دوره کمون بیماري بسر 
مي برند مي باشد، در صورتیکه دام جدید خریداري 
شده است حداقل به مدت 2 هفته باید در محلي خارج 
از محل دامداري و با فاصله زیاد قرنطینه شود و بعدا به 
گله اصلي اضافه شود، دالالن دام با خرید و فروش دام 
و رفت آمد به مناطقي مانند میادین دام و کشتارگاهها 
که مناطقی آلوده هستند بیماریهاي دامي را با خود و 
از ورود  لذا  نمایند  نقلیه خویش جابجا مي  با وسایل 
با  نمایید،  دامداري هاي خود جلوگیري  به  افراد  این 
توجه به اینکه دامهاي تلف شده یکي از مخزن هاي 
اصلي عوامل بیماري هستند لذا نباید الشه هاي تلف 
شده در محیط خارج از دامداري رها شوند بلکه باید 
در گودالهایي به عمق حداقل یك تا دو متر قرار داده 
شده و روي آنرا با الیه اي از آهك و مواد ضدعفوني 
پوشانده و سپس با خاک پر شود، باید توجه شود تا 
گودال هاي دفن الشه ها در مجاورت و یا در ارتباط 
با سفره هاي آبهاي زیر زمیني نباشد بنابراین از دفن 
الشه در چاه هاي قنوات جدا باید پرهیز شود، دامهاي 
بیمار باید سریعا از دامهاي سالم جدا شده و در محل 

جداگانه با حداکثر فاصله ممکن نگهداري شوند.
 اداره بهداشت و مدیریت بیماریهاي دام 
دامپزشکي خراسان جنوبي   

تاریخچه فرش ایران

فرش ایرانی در سرتاسر جهان، در میان فرش های 
هر  هنری  و خالقیت  ذوق  مشهورند.  بسیار  آسیایی 
جامعه ای از سنن زندگی و سوابق تاریخی و محیط 
غالبا  و  گیرد  الهام می  و  ریشه  قوم  آن  آحاد  زیست 
 این ذوق و استعداد در یك و یا چند رشته خاص به 
با  دیگر  جوامع  رقابت  که  شود  می  متبلور  ای  گونه 
آن ملت ها و اقوام در آن رشته ها به دالیل متعدد 
ایرانی  فرش  بهترین  گردد.  می  دشوار  حدودی   تا 
ساخته  ها  ایرانی  وسیله  به  که  هستند  هایی   آن 
شده اند. آغاز فرش بافی، رشتن و بافتن فرش به زمان 
از فرشهایی  تاریخ طبری  باز می گردد. در  تهمورث 
شده  بافته  دوره  این  در  حیوانات  پشم  و  مو  با  که 
سخن رفته است. قدیمی ترین نشانه از هنر قالیبافی 
کارد  یك  نشانه  این  گردد،  می  باز  مفرغ   عصر  به 

قالیبافی است که از گورهای عهد مفرغ ترکمنستان 
سوخته  شهر  در  است.  شده  یافت  ایران  شمال  و 
)دشت سیستان، جنوب شرقی ایران( نیز فرش های 
حصیری و پارچه و ابزارهای بافندگی به دست آمده 
که متعلق به 2500 سال پیش از میالد است. فرش 
شناخته پارسی  فرش  عنوان  به  بیشتر  )که   ایرانی 

های  فرش  میان  در  جهان،  سرتاسر  در  شوند(  می 
ایرانی های  فرش  بهترین  مشهورند.  بسیار   آسیایی 

آن هایی هستند که به وسیله ایرانی ها ساخته شده اند. 
 فرش ایرانی مهارت ایرانیان در انتخاب مواد، گره زنی، 
تکنیك های رنگ آمیزی، آفرینش طرح ها و الگوها 
پیوند  ایرانی  فرش  و  ها  قالیچه  سازد.  می  آشکار  را 
بافندگان را با آرزوها، باورها و نیازهای آن ها آشکار 
می سازد و همچنین بازتابی از شرایط زندگی و موقعیت 
فرهنگی هنرمند، وضعیت جوی منطقه، منابع گیاهی 
هستند.  هنرمند  زندگی  محل  جغرافیایی  وضعیت  و 
طرحها، الگوها و موضوع فرش ایرانی از طبیعت، تاریخ 
و افسانه ها الهام گرفته است. در واقع ریشه ساخت 
که  کرد،  جستجو  عشایری  زندگی  در  باید  را  فرش 
بعدها بافتن فرش به شهرها و روستاها راه پیدا کرده 
است. بسیاری از نقوش و تصاویر متن قالی و فرش، 
به خصوص در فرش عشایری حاوی اطالعات نمادین 
است و اغلب از لحاظ ظاهر، داللتی با موضوع ندارد. 
به این معنی که از مشخصات آنها نمی توان به مفهوم 
آن پی برد. عالوه بر این، این نقوش نشانی از هویت 
فرهنگی بافنده دارند که از گذشته تا به امروز به طور 
وسیعی از سوی مردم آن فرهنگ استفاده شده است.

فرهنگ و هنر

 ایرنا - مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی گفت: مرمت حدود پنج هزار کیلومتر از راه های عشایری استان برای کوچ بهاره آغاز شد. در 
این ارتباط به 6.5 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. قوسی اضافه کرد: مرمت راه های عشایر استان برای کوچ بهاره از ماه اسفند آغاز و تا اواخر 
اردیبهشت ماه ادامه دارد. وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری بیش از سه هزار کیلومتر از ایل راه های استان با 3.5 میلیارد ریال مرمت شد.

مقابلهباگرمایشکرهزمینباپروژهبینالمللیترسیبکربن
توصیه های بهداشتی

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 -09155620737

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها يك بار امتحان كنید

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: 051-336908٤7-8

بیرجند: 0930٤008603

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

قـالیشويی خــاوران   09151647069-  32255257-32253199  نوگیدری

نمايشگاه تخصصی پرده

           پارسـا
بیرجند - نبش توحید 28- ایزدی     09156706301 - 05632٤٤5252

نقـد    اقسـاط

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

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

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

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

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

نمايندگی نوكی

 حمل  اثاثیه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

علی آبادی
ضمنا کارگر تنها نیز داریم

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

مسیر مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی

 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  

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256٤65 -  32256٤٤٤ 056 - 091556296٤8

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

 وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

ايزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

09151630283 - 32225٤9٤
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد 98

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ان
یر
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مدرسه  زبان بیرجند
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www.lanschool.ir
خیابان مدرس 16- پالک 85

تلفن: 322375٤9
مشاوره و ثبت نام عصرها
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و  نفوذ  حلقه  بنام  دارد  مفهومی  کاوی  استفاون 
ایرانی  جامعه  راهگشای  کامال  که  نگرانی  حلقه 
بزرگ و  نفوذ(  کوچک)حلقه  حلقه  دو   است. 
)حلقه نگرانی( درون هم )مثل زرده و سفیده تخم 
مرغ( را در نظر بگیرید. حلقه نفوذ موضوعاتی است 
که در حیطه تاثیر گذاری ماست. نظیر تغذیه مان، 
روشهای  فرزندانمان،  تربیت  روابطمان،  سالمتی، 
انجام وظایف شغلیمان و ...  حلقه نگرانی موضوعات 
کالن تر است که در حیطه تاثیر مستقیم ما نیست. 
مثل مسایل جهانی، ملی، موضوعات کالن سازمان، 
کاوی   ... و  دیگران  ضعفهای  رفع  و   تغییردادن  
نفوذ  حلقه  موضوعات  بر  موثر  انسانهای  گوید  می 
خود متمرکزند، وقت می گذارند، مطالعه می کنند 
و پیشنهاد می دهند و چون می توانند اثر بگذارند و 
تاثیر آن را ببینند انرژیشان مثبت است و لذا دامنه 
نیز  بزرگ  اثرات  بسا  چه  و  بزرگترشده  آنها  نفوذ 
نگرانی  حوزه  در  موثر  غیر  انسانهای  اما  بگذارند.  
صرف  ای  حیطه  در  را  خود  تمرکز  و  متمرکزند 
به  بیشتر  لذا  نیستند.  بازیگر آن عرصه  میکنند که 
نق زدن گرایش یافته و انرژیشان منفی می شود و 
لذا حلقه نفوذشان در امور زندگی خود نیز کوچکتر 

می شود. بیایید در حوزه نفوذ خود فعال باشیم.

وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، 
ببین چه را از دست داده ای 
که این را به دست آورده ای

بخشودن کسی که به تو بدی
 کرده تغییر گذشته نیست ،

 تغییر آینده است

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

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

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل 
برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد 

آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت

اسارت و بندگي مردم، به خود آنها
 و میزان تحمل رنج و قبول 
فداکاري شان بستگي دارد

اگر به همکاران خود نزدیک نباشید و خود حقیقی تان را با 
آنها همراه نکنید، مطمئنا نمی توانید یک شبکه حرفه ای 
قوی را ایجاد کنید اما افشای هر چیزی در محل کار، نه 
تنها ضرورت ندارد، بلکه گاها مشکل ساز نیز می شود چرا 
 که آشکار ساختن چیزهای اشتباه می تواند تاثیر مخربی

 بر زندگی شغلی شما داشته باشد.
خود  شخصیت  درست  و  مثبت  های  جنبه  دادن  نشان 
در محل کار نوعی هنر است که شکست در آن عواقب 
هولناکی دارد. افشای اطالعات شخصی در محل کار می 

تواند مشکل ساز هم باشد.
و  حد  برخی  از  آنکه  از  پیش  که  است  این  اصلی  نکته 
را  چیز  همه  که  بگیرید  را  خود  جلوی  بگذرید  مرزها 
 نگویید زیرا زمانی که حرفی از جانب شما گفته شود دیگر 

قابل برگشت نیست.
از هوش هیجانی باالیی برخوردارند، قادر به  افرادی که 
خواندن افکار و احساسات دیگران هستند؛ از این رو می 
نباید در مورد  باید و  را  دانند در محل کار چه چیزهایی 
خودشان افشا کنند. در ادامه لیستی از موارد اشتباه های 
آنها  درباره  و  کار  محیط  در  مردم  که  شده  بیان  رایجی 
صحبت می کنند و همین صحبت ها شغل شان را به مسیر 

اشتباهی هدایت می کند.

اینکه از شغل شان بیزارند
قطعا آنچه که همه در محل کار از آن بیزارند و ترجیح می 
دهند آخرین چیزی باشد که می شنوند این است که کسی 
از اینکه تا چه اندازه از کارش بیزار است شکایت کند. با این 
کار برچسب های مختلفی به خود می چسبانید؛ از اینکه فرد 
منفی نگری هستید گرفته تا اینکه اصال روحیه کار تیمی 
ندارید.گله و شکایت و بدتر از همه ابراز نارضایتی مدام از 
کاری که در حال انجامش هستید باعث تضعیف روحیه 
گروه می شود. کارفرمایان همیشه حواس شان هست، آنها 
دوست ندارند فردی در گروه کاری آنها باشد که روحیه 
بقیه را هم خراب کند. پس سعی می کنند فرد ناراضی را با 

مشتاقانی که در گوشه و کنار هستند جایگزین کنند.

اینکه فکر می کنند کسی بی کفایت است
در هر محل کاری همیشه افرادی هستند که بی کفایتند و 
خوشبختانه همه می دانند کدامیک از پرسنل اینگونه اند. 
اگر قدرت این را ندارید که به همکارتان کمک کنید که 
در کارش عملکرد بهتری داشته باشد یا اگر در جایگاهی 
نیستید که بتوانید او را اخراج کنید، پس دیگر هیچ ارتباطی 
را  یا عدم مهارت کسی  استعدادی  بی  ندارد که  به شما 
ناالیقی  و  کفایتی  بی  اعالم  بدانید  است  بزنید.بهتر  جار 

همکارتان بیشتر شبیه این است که انگار تالش می کنید 
تصویر بهتری از خودتان ارائه دهید. سنگدلی و قساوت شما 
طبیعتا منجر به جبهه گیری و عدم اعتماد همکاران تان 
نسبت به شما می شود و در آنها ذهنیت منفی نسبت به 

شما به وجود می آورد.

اینکه چقدر حقوق می گیرند
پدر و مادرها شاید دوست داشته باشند بشنوند که درآمد 
ماهیانه فرزندشان چقدر است اما بیان این موضوع در محل 
حقوق  توزیع  شود.  می  دیگران  بدبینی  موجب  تنها  کار 
همیشه عادالنه نیست. اینکه بخواهید میزان حقوق خود 
را بازگو کنید، در واقع معیار مستقیمی به همکاران تان می 
دهید که خودشان را با شما مقایسه کنند.به محض اینکه 
همه بدانند حقوق شما چقدر است، هر کاری که انجام می 
دهید در برابر درآمدتان ارزیابی می شود. شاید بسیار وسوسه 
انگیز است که بخواهید ارقام حقوق و دستمزد خود را با 
دوستان تان در محل کار در میان بگذارید اما به محض 
اینکه این کار را انجام دهید، هرگز رابطه تان مانند سابق 

نخواهد بود.

اعتقادات سیاسی و مذهبی

اعتقادات سیاسی و مذهبی مردم آنقدر با هویت اشخاص 
آمیخته است که امکان ندارد در محل کار بدون درگیری 
درباره آن بحث کرد. مخالفت با دیدگاه افراد می تواند به 
سرعت تصور آنها را نسبت به شما تغییر دهد. مقابله با ارزش 
های اصلی و بنیادی اشخاص یکی از توهین آمیزترین 
افراد مختلف،  انجام دهید.  توانید  کارهایی است که می 
دیدگاه سیاسی و مذهبی متفاوتی دارند اما حمایت و دفاع 
از ارزش های خود می تواند دیگران را به سرعت تبدیل به 
بیگانه هایی در برابر شما کند و حتی موجب برانگیختن 

توطئه و دسیسه آنها شود. 

های  شبکه  در  آنها  های  فعالیت  اینکه 
اجتماعی به چه صورت است

زمانی که رییس تان سری به فیس بوک یا اینستاگرام 
خود می زند مطمئن باشید آخرین چیزی که می خواهد 
ببیند این است که آخر هفته را با دوستان تان به ییالق 
رفتید و خوش گذراندید. اینکه چه چیزهایی را در شبکه 
 های اجتماعی به اشتراک می گذارید بسیار مهم است زیرا
 روش های زیادی وجود دارند که می توانند شما را در 
شبکه های اجتماعی فردی نامناسب نشان دهند یا تاثیر 

بدی از شما در دیگران ایجاد کنند.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

حدیث روز

ما بر مردم این شهر به ]سزای[ فسقی که می کردند عذابی از آسمان فرو خواهیم 
فرستاد سوره العنکبوت، آیه 34

حدیث روز

هر کـس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد، خداوند از عمل کم او راضی 
خواهد بود. امام رضا )ع(

سبک زندگی

در محل کار؛ درباره این موضوعات صحبت نکنید

فقي: 1-  روغني -  قلعه اي در دل 
کویر شهرستان آران وبیدگل که در 
مسیر راه ابریشم قرار داشته است -  
از اوراق بهادار 2- شبکه )تلویزیوني( 
ملي استانها - چیره شونده - خطا  
استرالیا - موضوع  در  3-  شهري 
- گویشي در غرب ایران 4-  احترام 
- متفق و صمیمي -  مادرلر 5- نان 
نازک - مثل آب خوردن - کمد 6- 
باکتري میله اي شکل - قومي در 
قفقاز - برگه مقوایي 7- از اجزاي 
ترمز -  قانون مغول - جهان پس از 
رستاخیز 8-  تنها - کناري، پهلویي- 
الي آخر 9-  خسیس - پسر گودرز 
در شاهنامه - بسیار درخشان 10-  
قانع شده - دختران عرب - شهری 
در ژاپن 11- افسار - بخت واقبال 
12-  صدمه - مفصل بین ران و 
ضدتانک  موشک  نوعي   - ساق 
13-  شخص - سنگي سخت - 
بدنام  فرار کردن 14-  مشورت - 
بازیکني   - بي کس  نمو 15-    -
هاي  غیرازباشگاه  باشگاهي  در  که 

کشورش بازي مي کند - زربفت.

لوبیا - سفر  نوعي  عمودي: 1-  
کلیساي   - نرم  ریگ    -2 کردن 
قدیمي اصفهان - مسجد منسوب 
هر   -3 قم  در  زمان)عج(  امام  به 

استان  در  شهري    - کتاب  فصل 
فارس -  خونبها 4 - شاعر بافقي 
قرار   -5 آوردن  دنیا  به   - نانوا   -
عمرمختار-   سرزمین   - شده  داده 
محافظ نوک انگشتان 6-  هدایت 
کننده - اکثر - بهره مند و کامیاب 
7-  رمق آخر -  به هم پیوستگي - 
مرطوب 8 - نوعي بیماري پوستي- 
قطعه   -  9 مثبت  پاسخ   - اتوبان  
موسیقي - از آالت موسیقي ایراني 
 - جهت 10- ریز نمرات - انجمن

بین المللي هواپیمایي جهان - گازي 
رادیواکتیو و بسیار سمي 11- کشته 
سراپرده   - خدا  راه  در  شدگان 
-  حمله برنده 12-  عید ویتنامیها 
- واحدي درارتش ایران - حیوان- 
صحرانورد 13-  صندلي تشریفاتي- 
ایتالیا  باشگاهي  فوتبال  تیمهاي  از 
- چابک 14- آبستن- اما - نهیب 
15-  رویکرد - به هرچیز کم ارزش 

گفته مي شود.
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طراح : نسرین کاری                         جدول شماره  3455

طرز برخورد درست را بیاموزید

برای عبور از مشکالت اول باید آنها را به رسمیت 
نیست عجیب  افتاد  که  اتفاقی  هر  اینکه   بشناسید؛ 
و قابل حل است؛ مثل اینکه فکر کنید ماشین نباید 
هیچ وقت پنچر شود! اما زمانی که پذیرفتید، کم کم 
کنید استفاده  درست  ماشین  این  از  می گیرید   یاد 

تا دیرتر خراب شود. به جای اینکه مدام روی یک 
مناسب  راهکار  کنید  سعی  کنید،  تمرکز   مسئله 

طرز برخورد با آن را یاد بگیرید.
چیزی که در زندگی همسرداری اهمیت پیدا می کند 
این است که فرد عموما در رابطه نمی تواند به درک 
درستی برسد. در زندگی مشترک همسر مثل آینه ای 
به  را  زندگی  یا  خود  به  مربوط  مسائل  که  است 
همسر  طرف  از  انتقادی  اگر  می کند.  یادآوری  شما 
مطرح شود، چند بعد دارد یا می پذیرید یا شروع به 
آینه  گاهی هم جلوی  البته  و جدل می کنید؛  بحث 
او  و  است  با همسرتان  و می فهمید حق  می ایستید 
راست می گوید. در رابطه همیشه از این اخطارها رخ 
می دهد. اگر رابطه سالم باشد، صحبت بیان شده را 
می پذیرید یا برایش توضیح منطقی مطرح می کنید 
اما زمانی که رابطه نا سالم است، نمی پذیرید و حتی 

به آن فکر هم نمی کنید.
دیگر  انتخاب  یک  و  رفتن  دیگری  زندگی  سراغ 
داشتن باز همین مشکالت را به وجود می آورد. پس 
در وهله اول باید سراغ حل مسائل خودتان بروید. به 
چه مرحله ای رسیده اید؟ اول به این فکر کنید که این 
زندگی را می خواهید یا خیر؟ وقتی می خواهید آن را 
نگه دارید، پس باید به آن فکر کنید. اگر نمی توانید 
تحلیل کنید باید سراغ کالس خودشناسی بروید تا 

به درک درستی از موقعیت تان برسید.
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تحسفهغورادنکر1

هکراتمکزویداض2

بمبمیمریسکاتا3

نرردناتنکلع4

دانهدروایاباب5

یناجبساکدهروا6

دوارلسارورس7

بجرچیونیرگسای8

یوشملاسمزال9

ایاوززینکلوسر10

باهرمداخامزگا11

وشماهیمناسب12

عضاوتمنلاگلیر13

لمرقوسفنمادرت14

فهکنرولوژناکس15

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

تجربه کنید.    09158668002

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

 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

نقاشی ساختمان انواع نقاشی ساختمان 

پذیرفته می شود. 09159647370 - مرکی

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

فروش فوری 17عدد آالچیق 
6 متری      09151615023

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09159416784 حسینی

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

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

09153613243- شریفی

فروش باغ همراه با آب و یک قطعه زمین 
با یک درخت گردو در بهترین نقطه 
روستای بیجار     09151605660

مغازه لوازم کادویی و فانتزی واقع در 
خیابان مدرس با موقعیت عالی و اجاره پایین

 به فروش می رسد.      09158600545
تخفیف واقعی کارت عروسی )قیمت تهران( کارت یاس 

 میدان ابوذر   32226775

فروشگاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی

نقد و اقساط 
)بدون افزایش قیمت(

خیابان فردوسی - نبش حافظ
09155438760

32421633

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

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

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

سمساری خزاعی
خرید و فروش کلیه لوازم منزل 

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

09156633937

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

حمل بار و اثاثیه منزل به تمام نقاط 
توسط  کارگر ماهر با نیسان و خاور

09156648854
32229950
 32229960
اتوبار فرهمند

داربست ایستا
اجرای نصب داربست و پیچ 

رولپالک نما     09151609715  
09151613901 - فرج زاده

صنایع مبل تهران مد
تولید، تعمیر، طراحی
جمهوری 8، داخل کوچه
 روبروی آرایشگاه حمید

09151602018- 32233142 خسروی
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سالمت نیوز: به گفته محققان، مصرف بادام عالوه بر تقویت مغز می تواند به بهبود رژیم غذایی هم کمک کند. عادات غذایی هر فرد در سنین
 پایین تا دوره بزرگسالی ادامه می یابد، از اینرو اگر والدین بتوانند بادام یا میان وعده های سالم غذایی را در رژیم غذایی کودک 
بگنجانند، این احتمال بیشتر است که کودک در دوره بزرگسالی از همین میان وعده ها استفاده کند.

خوردن بادام به تقویت مغز کمک می کند اخبار ورزشی

همکاری چهار مربی ایرانی با 
کادرفنی تیم ملی والیبال   

مربی  از همکاری چهار  والیبال  ملی  تیم های   مدیر 
داد.  خبر  بزرگساالن  ملی  تیم  فنی  کادر  با  ایرانی 
کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفتگو  در  منظمی  امیرحسین 
مرحله نخست اردوی تیم ملی از هشتم اسفندماه و 
با حضور خوان سیچلو دستیار آرژانتینی لوزانو شروع 
شده است. وی با بیان اینکه حضور مربی های ایرانی 
در کادر فنی تیم ملی برای پیشرفت بیشتر والیبال 
گرفته  تصمیم  بنابراین  افزود:  است،  نیاز  کشورمان 
محمد  شهنازی،  ناصر  ترکاشوند،  محمد  که  شد 
همکاری  ملی  تیم  با  جذیده  عظیم  و  عمده غیاثی 
کنند. وی درباره زمان حضور لوزانو در ایران گفت: 
کشورمان  به  نوروز  ایام  از  بعد  ملی  تیم  سرمربی 
تیمش  نتایج  به  بستگی  آن  دقیق  زمان  اما  می آید 

در لیگ لهستان دارد. 

قضاوت داور بین المللی تکواندو 
ایران در مسابقات انتخابی المپیک 

یک داور بین المللی تکواندو ایران برای قضاوت در 
المپیک راهی مکزیک می شود.  انتخابی  رقابتهای 
به گزارش مهر ، رقابتهای انتخابی المپیک در قاره 
آمریکا طی روزهای ۲۰ و ۲۱ اسفندماه به میزبانی 
یک  ایران  تکواندو  که  شد  خواهد  برگزار  مکزیک 
نماینده در بخش داوری خواهد داشت. شهرام اربابی 
داور بین المللی کشورمان که سابقه قضاوت در دو 
کارنامه  در  را  لندن   ۲۰۱۲ و  پکن   ۲۰۰۸ المپیک 
دارد از سوی فدراسیون جهانی برای قضاوت در این 
مسابقات دعوت شده و روز سه شنبه ۱۸ اسفندماه 

راهی مکزیک خواهد شد.

 سقوط یاران نوری به دسته دوم قطر
مدیر باشگاه مسیمیر قطر قبل از پایان لیگ ستارگان 
قطر از تیم خود ابراز ناامیدی کرد.به گزارش جهان، 
تیم مسیمیر قطر در این فصل محمد نوری کاپیتان 
لیگ  در  تا  گرفت  خدمت  به  را  پرسپولیس  سابق 
در  تاریخش  در  اولین بار  برای  که  قطر  ستارگان 
آن حضور یافته نتایج خوبی را بگیرد. اما نوری هم 
نتوانست برای تیمش کاری بکند در نتیجه مسیمیر 

اکنون در قعر جدول لیگ ستارگان قرار دارد.

خرید 300 میلیونی اورتون 
توسط یک ایرانی  

تیم  اورتون،  سهام  از  نیمی  ثروتمند  ایرانی  یک 
گزارش  کرد.به  خریداری  را  انگلیس  برتری  لیگ 
جهان، فرهاد مشیری که با ۱.4 میلیارد پوند ثروت 
عالقه زیادی به فوتبال دارد، توانست نیمی از سهام 
با  ایرانی  دار  سرمایه  کند.این  خریداری  را  اورتون 
۲۰۰ میلیون پوند ) حدود 3۰۰ میلیون دالر( توانست 

نیمی از سهام اورتون را به نام خود کند. 

مصرف آب هویج ریسک ابتال به 
سرطان سینه را کاهش می دهد

شهرخبر: محققان توصیه می کنند زنان برای 
سالم بودن و دور ماندن از سرطان سینه روزانه 

یک لیوان آب هویج بنوشند. محققان دریافتند 
کاهش  موجب  هویج  مداوم  خوردن  که 
از ۶۰  بیش  تا  سینه  به سرطان  ابتال  ریسک 
باالی  دارای سطح  که  می شود.زنانی  درصد 
خون  در  کاروتن  به  موسوم  های  ویتامین 

میزان  دارای  زنان  با  مقایسه  در  شان هستند 
کمتر  ریسک  معرض  در  ویتامین،  این  کم 
ابتال به سرطان سینه قرار دارند. معموال این 
ترکیب در هویج و همچنین سایر سبزیجاتی 
 نظیر اسفناج و فلفل قرمز یافت می شود.همه 

می توانند ریسک ابتال به سرطان سینه و ابتال 
از بیماری های دیگر را از طریق  به بسیاری 
یک سبک زندگی سالم، نظیر حفظ وزن سالم، 
داشتن رژیم غذایی متعادل و متفاوت و تحرک 

داشتن کاهش دهند.

قبل از شروع خانه تکانی،
 نرمش کنید

 
که  نیستند  ورزشکاران  فقط  نیوز:  سالمت 
می  توصیه  آنها  به  مسابقه  شروع  از  قبل 
شود، بدنشان را گرم کنند، توصیه پزشکان و 
زنانی  و  مردان  به  فیزیکی  طب  متخصصان 
که می خواهند خانه تکانی کنند نیز این است 
که قبل از شروع کار به مدت ۱۰ تا ۱5 دقیقه 
خودشان  کششی  و  نرمشی  حرکات  انجام  با 
شایعترین  از  یکی  کمردرد  کنند.  آماده  را 
دلیل  که  است  تکانی  خانه  هنگام  مشکالت 
سنگین  اجسام  کردن  بلند  معموال  آن  اصلی 
جای  تا  اجسام  کردن  جا  به  جا  برای  است. 
ممکن از بلند کردن آنها پرهیز کنید و با هل 
دادن یا کشیدن، آنها را جا به جا کنید. تا جای 
دربسته  جاهای  در  شوینده  مواد  از  ممکن 
در  شو  و  شست  هنگام  در  و  شود  خودداری 
را باز بگذارید و دستگاه تهویه را روشن کنید 
و حتما از ماسک استفاده کنید و مهمتر اینکه 
به هیچوجه مواد شوینده مانند جوهر نمک و 
وایتکس را با هم مخلوط نکنید.سابیدن و کار 
زیاد با دست، یکی از عوامل مهم بروز مچ درد و 
خطر بروز بیماری کارپ است، برای پیشگیری 
از این عارضه بهترین کار، این است که قبل 

ورزش  با  مدتی  برای  فعالیت،  به  شروع   از 
مچ های دست را قوی کنیم تا توان کار کردن 
با  اینکه مدت زمان کار  باشند، دوم  را داشته 
نیم  از  بیش  بار  هر  و  کنیم  تقسیم  را  دست 
انجام  باشیم.  نداشته  مداوم  فعالیت  ساعت 

خانه تکانی با تعریق و از دست رفتن آب بدن 
های  لباس  از  استفاده  بنابراین  است،  همراه 
راحت نخی و مصرف مایعات به میزان کافی 
به نحوی که آب و امالح الزم بدن تامین شود 
نیز از جمله اصول بهداشت خانه تکانی است.

به این دالیل مهم، مصرف چای 
کیسه ای، هرگز! 

رنگ  باعث  ای  کیسه  چای  سرا:  جم  جام 
، شود  می  آنان  پوسیدگی  و  دندان ها   گرفتن 

 پس بهتر است بعد از مصرف چای کیسه ای 
حداقل روزی دو بار مسواک بزنید. رنگ موجود 
در چای  کیسه ای برای سالمت دندان ضرر دارد.
حاال اگر شما به دلیل شرایط کاری یا زندگی تان، 
کیسه ای  چای   از  مداوم  استفاده  به  مجبور 

رنگ  از  پیشگیری  برای  می توانید  هستید، 
گرفتن دندان ها، عالوه بر شستن مداوم آنها با 
آب، روزی ۲ بار هم با خمیردندان های حاوی 
ای  )هفته  هم  گاهی  و  بزنید  مسواک   فلوراید 
۲ بار( از خمیردندان های ساینده استفاده کنید. 
جرم گیری هم می تواند راه دیگری برای از بین 

بردن رنگ دندان ها باشد.

با خواص و ارزش غذایی پسته 
آشنا شوید 

شالمت نیوز: ارزش غذایی پسته به نسبت سایر 
مواد  پروتئیني همانند گوشت،  نیز  و  آجیل ها 
نیز حبوبات در خور اهمیت  شیر، تخم مرغ و 
شامل  پسته  غذایی  ارزش  باشد.  مي  توجه  و 
کاهش اختالالت انقباضی عضالت، بی خوابی 
و اضطراب، جلوگیری از سکسکه و ... می باشد.

افرادی که موهای نرم و شکننده ای دارند، می 
توانند برای ضخیم تر شدن و درخشندگی آنها 
از پسته استفاده کنند. مصرف پسته به میزان 
کنترل شده و متعادل در رژیم الغری بالمانع 
را در جهت کاهش  تواند مزایایی  است و می 
همراه  به  خون  گلیسرید  تری  کاهش  و  وزن 
که  دارد  فیبر  زیادی  مقدار  پسته  باشد.   داشته 

می تواند به هضم غذا کمک کند.

با خواص و ارزش غذایی پسته آشنا شوید 

سرنشینان پراید ، زیر چرخ های تریلی کشته شدند

برخورد یک دستگاه تریلی و سواری پراید دو کشته برجای گذاشت. به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
خراسان جنوبی، در پی اعالم وقوع حادثه تصادف در محور طبس به یزد بالفاصله تیم عملیاتی پایگاه مسجد شکر 

به محل اعزام و عملیات امداد و نجات آغاز شد. در این حادثه از 4 نفر سرنشین پراید دو نفر در دم فوت کردند. 

کشف 25 هزار عدد انواع مواد 
محترقه در شهرستان»طبس«

انتظامي شهرستان طبس از کشف ۲5هزار و  فرمانده 
این  پلیس  عملیات  در  محترقه  مواد  انواع  عدد   ۸۰۰
مأموران  گفت:  جاللیان  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان 
به  عبوری  خودروهای  کنترل  هنگام  طبس  انتظامی 
را  خودرو  و  شدند  مشکوک  هوو  تریلی  دستگاه  یک 
به الین بازرسی هدایت کردند. وی افزود: مأموران در 
بازرسی از خودرو ۲5هزار و۸۰۰ عدد انواع مواد محترقه 
که به طرز ماهرانه ای داخل بار ماشین جاساز شده بود 
را کشف کردند. سرهنگ جاللیان تصریح کرد: در این 
پرونده جهت  تشکیل  با  متهم  و  توقیف  رابطه خودرو 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

نجات مرد 27 ساله از داخل چاه
 

مرد ۲7 ساله ای به علت حفاری چاه به صورت غیر اصولی 
داخل چاه گرفتار شد. با اعالم این خبر به ستاد فرماندهی 
سازمان آتش نشانی بیرجند در تاریخ ۸ اسفندماه جاری در 
روستای شاخن ، نجاتگران ایستگاه ۱ به محل حادثه اعزام 
شدند. فرمانده تیم اعزامی در این باره گفت: فردی به طور 
غیر اصولی اقدام به حفاری چاه کرده بود و به علت سست 
بودن بافت دیواره ، چاه ریزش کرده و فرد داخل چاه گرفتار 
نیروهای هالل  با کمک  نجاتگران  افزود:  عربی  بود.  شده 
احمر و اهالی روستا فرد را به بیرون از چاه انتقال و تحویل 
عوامل اورژانس حاضر در صحنه دادند. ضمنا آتش نشانان 
بیرجند در هفته گذشته به ۱9 ماموریت اعزام شدند. از این 

۱9 ماموریت ۱۰ مورد حریق و 9 مورد حادثه بوده است.

سه تخلف همزمان پژو پارس را روانه 
پارکینگ کرد 

رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه سواری 
سرهنگ  داد.  خبر  همزمان  تخلف  سه  با  پارس  پژو 
متخلف  رانندگان  با  برخورد  راستاي  در  رضایی گفت: 
و حادثه ساز مأموران پلیس راه »قاین« هنگام کنترل 
خودروهاي عبوري یک دستگاه خودروی پژو پارس را 
به علت ارتکاب سه تخلف همزمان، سرعت غیرمجاز، 
متوقف  روشنایي  سیستم  نقص  و  نمایشي  حرکات 
کردند. وي افزود: پس از توقف این خودرو و استعالم 
داراي  پارس  پژو  آمده، مشخص شد خودرو  به دست 
مبلغ ۱۲میلیون و ۲5۰ هزار ریال خالفي معوقه است 

که طبق قانون خودروی مذکور روانه پارکینگ شد.

آغاز تمرینات ملی پوشان والیبال برای مسیر دشوار انتخابی المپیک

 
سالمت نیوز:به گفته محققان، مصرف بادام عالوه بر تقویت مغز می تواند به بهبود رژیم غذایی هم 
کمک کند.عادات غذایی هر فرد در سنین پایین تا دوره بزرگسالی ادامه می یابد، از اینرو اگر والدین 
بتوانند بادام یا میان وعده های سالم غذایی را در رژیم غذایی کودک بگنجانند، این احتمال بیشتر 
است که کودک در دوره بزرگسالی از همین میان وعده ها استفاده کند.نتایج این مطالعه بیانگر این 
مطلب است که شیوه مصرف مواد خوراکی کامل نظیر افزودن بادام به رژیم غذایی فرد، ممکن است 
شیوه قابل حصولی برای بهبود سالمت کل جامعه باشد.

دالیل نازک شدن تار موها 
آب داغ باعث از بین رفتن رطوبت تارهای مو می شود و خشکی و شکنندگی آنها را به دنبال خواهد 
به  بیشتری  آسیب  تا  از موهایتان محافظت کند  دارید که چربی طبیعی سر  داشت. مطمئنا دوست 
بنابراین بهتر است از حمام بخار خودداری کنید.درجه حرارت باال به پروتئین  موهایتان وارد نشود. 
موها و کوتیکول های محافظ آنها آسیب می زند. وقتی کوتیکول آسیب می بیند، رطوبت مو از بین رفته 
و موهای شما مستعد شکنندگی می شوند. گرسنگی کشیدن باعث هدایت انرژی بدن به سمت توابع 
ضروری مانند قلب و مغز می شود. در این شرایط، موهای شما نادیده گرفته می شوند. مراقب سفت 
بستن موهای خود باشید؛ مثال دم اسبی بستن فشار زیادی به فولیکول های مو وارد می کند. این کار 

با آسیب رساندن به موها باعث شکنندگی آنها می شود. 
 

استفاده طوالنی مدت از محصوالت حالت دهنده 
 

اگر در تبلیغات ژل یا اسپری مویی که استفاده می کنید، گفته می شود که این محصوالت تاثیر دائمی 
دارند، بدانید که با گره خوردن موهای خود سر و کار خواهید داشت. 

 
 

قرص های ضد بارداری 
 

 مصرف برخی از داروها )مانند استاتین ها، داروهای ضد افسردگی، ضد اضطراب و ضد فشار خون( یا 
هورمون ها )مانند داروهای جایگزین هورمون تیروئید( باعث ریزش مو می شود. این امر چرخه طبیعی 
استراحت رفته و به صورت  فاز  به  این شرایط، موهای شما  با مشکل مواجه کند. در  را  رشد موها 

مکرر می ریزند. 
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کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 
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تأکید امام جمعه بیرجند بر همراهی 7

تمامی کاندیداها با منتخب مردم

همراهی  و  بر همدلی  بیرجند  جمعه  امام  شبستان- 
انتخابیه بیرجند، درمیان و  تمامی کاندیداهای حوزه 
عبادی«  االسالم  »حجت  مردم  منتخب  با  خوسف 
دوره  دهمین  کاندیداهای  از  تن   ۶ کرد.  تأکید 
انتخابیه  حوزه  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
بیرجند، درمیان و خوسف  شب یکشنبه بعد از اعالم 
رسمی نتایج انتخابات توسط ستاد انتخابات خراسان 
کردند.  گفتگو  و  دیدار  بیرجند  جمعه  امام  با  جنوبی 
محمدباقر  سید  االسالم  »حجت  که  دیدار  این  در 
در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  منتخب  عبادی 
این  کاندیداهای  از  برخی  همراه  به  دهم«  مجلس 
غالمحسین  زاده،  تقی  »ابراهیم  انتخابیه  حوزه 
حاجی  و  ایزادخواه  ا...  روح  رضایی،  علی  توکلی، 
زاده« حضور داشتند، بر همدلی و وفاق هرچه بیشتر 
بر  شد.  تأکید  انتخابات  نتایج  رسمی  اعالم  از  بعد 
اساس این گزارش، در این جلسه تمامی کاندیداها با 
تشکیل یک اتاق فکر برای کمک به توسعه استان و 

ساماندهی و حل مشکالت موافقت کردند.

حامی بشرویه ای حمایت از 20 یتیم 
تحت پوشش کمیته امداد را برعهده گرفت

از  یکی  گفت:  بشرویه  امداد  کمیته  مدیر  بصیرت- 
 20 از  حمایت  شهرستان  این  اندیش  نیک  حامیان 
افزود:  برمک  گرفت.  برعهده  را  تحت حمایت  یتیم 
ریال  میلیون  مبلغ دو  ماهیانه  این حامی متعهد شد 
به حساب فرزندان یتیم واریز کند.  وی با بیان اینکه 
در مجموع، حامیان ماهیانه مبلغ یکصد میلیون ریال 
حامی   920 افزود:  کنند،  می  واریز  ایتام  حساب  به 
حمایت از ۶9 یتیم تحت حمایت این نهاد را برعهده 
دارند، که جا دارد از تک تک این عزیزان قدردانی و 
تشکر نمایم. وی ابراز امیدواری کرد در سال جاری با 
تالش های بیشتر واحد اکرام ایتام و ترویج فرهنگ 
زمینه مشارکت  بتوانیم  نوازی در سطح جامعه  یتیم 

خیرین بسیاری را در این طرح فراهم سازیم.

دومین کارت پرسنلی فرهنگیان کشور 
در خراسان جنوبی رونمایی شد

مالیی- معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پروش 
کشور  در  فرهنگیان  منزلت  و  جایگاه  گفت:  استان 
باید به خوبی شناخته شود. سعیدی با اشاره به اینکه 
هستند  ای  ویژه  اهمیت  دارای  کشور  در  فرهنگیان 
کنیم  پیشرفت  تکنولوژی  رشد  با  باید  نیز  ما  افزود: 
خاطرنشان  وی  نمانیم.  عقب  جهانی  دهکده  در  تا 
با  بازنشستگان  پاداش  یا  و  حقوق  واریز  برای  کرد: 
در  کارت  این  با  که  بودیم  مواجه  زیادی  مشکالت 
نماینده  شود.  می  انجام  واریزی  ساعت  نیم  عرض 
صندوق ذخیره فرهنگیان در خراسان جنوبی با اشاره 
خشکسالی  در  دولت  گذشته  دوسال  در  اینکه  به 
اقتصادی به سر می برده است، افزود: خوشبختانه با 
مدیریتی که صندوق ذخیره فرهنگیان داشته توانسته 
در این دو سود قابل توجه ای داشته باشد و سرمایه 
خود را حفظ کند. وی خاطرنشان کرد: کارت هوشمند 
پرسنلی فرهنگیان دارای اهمیت های خاصی است 
که می تواند کمک زیادی به بازنشستگان کند. وی 
تصریح کرد: خدمات این کارت با همت بانک سرمایه 
انجام شده است و قابلیت چند منظوره با پیش بینی 

30خدمت متفاوت خواهد داشت.

برگزاری دوره آموزش تولیدات چرمی درسرایان

گروه خبر- مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری سرایان از برگزاری دوره آموزش 
تولید انواع کیف های چرمی با همکاری بهزیستی در 
کانون آدینه شهر سرایان خبر داد. عرب با بیان اینکه 
این دوره با حضور 17 نفر هنرآموز برگزار می شود، 
اضافه کرد: هنرآموزان در طول مدت برگزاری دوره، 
را  انواع کیف چرمی  تولید  برای  آموزش های الزم 
فرا می گیرند و با توجه به بازار خوب این رشته در 
باشند  این رشته  به اشتغال در  صورتی که عالقمند 
می توانند مجوز کارگاه خانگی دریافت و از تسهیالت 

با بهره 4 درصد بهره مند شوند. 

برگزاری جلسه ساماندهی خانه مسافر 
و ستاد سفر شهرستان طبس 

گروه خبر- مسئول اداره میراث فرهنگی طبس گفت: 
با توجه به نزدیکی ایام نوروز،  جلسه ساماندهی خانه 
مسافر و ستاد سفر شهرستان طبس با حضور معاون 
کل  اداره  منابع  تأمین  و  گذاری  سرمایه  گردشگری، 
میراث فرهنگی خراسان جنوبی و سایر مسئوالن، در 
محل اداره میراث فرهنگی شهرستان طبس برگزار شد. 
بهبهانی ضمن بیان قابلیت ها و پتانسیل های شهرستان 
در حوزه گردشگری، ورود خیل عظیم زائرین، مسافران 
و گردشگران در ایام نوروز، تابستان و پاییز را فرصتی 
مناسب برای شهرستان دانست و افزود: با توجه به اینکه 
در ایام نوروز و فصول سفر عده ای اقدام به اجاره منازل 
شخصی خویش نموده و ممکن است عدم ساماندهی و 
برنامه ریزی این امر، تبعات منفی اجتماعی و مشکالتی 
را برای شهرستان ایجاد نماید، هدف از برگزاری این 
جلسه تصمیم گیری در این باره می باشد. در این جلسه 
شیوه نامه ساماندهی خانه مسافر ابالغی از سوی معاون 
گردشگری کشور نیز جهت اعالم نظر در اختیار مدعوین 
قرار داده شد و در پایان جلسه حضار از پروژه های حوزه 

سرمایه گذاری و گردشگری شهرستان بازدید کردند.

ساماندهی گلزارهای شهدای استان 
نیازمند ۱0 میلیارد ریال اعتبار است

گفت:  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  مهر- 
ساماندهی گلزارهای شهدای استان نیازمند 10 میلیارد 
ریال اعتبار است. معصومی با اشاره به وجود 4۵7 گلزار 
این  از  تاکنون 40۸ مورد  شهدا در استان اظهار کرد: 
گلزارها ساماندهی شده اند. وی با بیان اینکه در حال 
حاضر سامان دهی 30 گلزار در دست اقدام است، بیان 
کرد: عالوه بر این تعداد 49 گلزار دیگر باقی مانده که 
هنوز ساماندهی نشده است. وی از هزینه کرد 40 میلیارد 

ریالی برای ساماندهی گلزارهای شهدا خبر داد.

دعوت از بخش خصوصی برای رونق منطقه
ازهفتهآیندهدستبهکارمیشوم

مهر- نماینده منتخب مردم شهرستان های بشرویه، 
از  طبس، فردوس و سرایان در مجلس دهم گفت: 
با بسته های رونق توسعه سرمایه گذاری  آینده  هفته 
و دعوت از بخش خصوصی کارم را برای خدمت به 
مردم آغاز می کنم. امیرحسنخانی بیان کرد: بشرویه 
محرومیت  اما  شده  شهرستان  است  سال  هفت 
مستقل  ادارات  از  بسیاری  حتی  و  دارد  شدیدی 
نیستند. وی با بیان اینکه یک امری که بسیار مردم را 
رنج می دهد بحث اشتغال است، افزود: امروز اشتغال 
اشتغال  و  می شود  تهدید  به شدت  کشاورزی  بخش 
بخش دامداری نیز تهدید شده و متأسفانه در حال از 
دست دادن بسیاری از اشتغال های بخش کشاورزی 
تأکید  امیرحسنخانی اظهار کرد:  و دامداری هستیم. 
بر زیرساخت ها را نیز باید دنبال کنیم چرا که برخی 
از زیرساخت ها را هنوز در بشرویه نداریم لذا یقینًا هم 
باید زیرساخت ها و هم موضوع اشتغال را دنبال کنیم 
ان شاء ا... که با پیگیری این دو موضوع بسیاری از 

مشکالت مردم حل خواهد شد.

پیروز واقعی انتخابات، مردم ایران هستند

مجلس  در  زیرکوه  و  قاین  مردم  منتخب  فارس-  
مردم  انتخابات  واقعی  پیروز  گفت:  اسالمی  شورای 
قهرمان ایران هستند. فرهاد فالحتی در اجتماع پرشور 
در  مردم  گسترده  حضور  از  زیرکوه  شهرستان  مردم 
گرم  حضور  داشت:  اظهار  و  کرد  قدردانی  انتخابات 
مردم در استقبال از منتخب خود مسئولیتی را که از 
عمق وجود است صد چندان می کند. وی خاطرنشان 
کرد: نخستین خواسته مردم والیت پذیری است که به 
حق راه نجات است و دومین خواسته استکبارستیزی و 
مرعوب دشمن نشدن است که باز هم جزء آرمان های 
بیان  وی  است.  انقالب  رهبر  و  شهدا  امام  شهدا، 
کرد: همه کسانی که دغدغه دین، اصول و ارزش ها 
انتخابات  واقعی  پیروز  داشتند  را  اسالمی  انقالب  و 
و  دشمنان  رقابت  این  خوردگان  شکست  و  هستند 
معاندین نظام در خارج از کشور هستند. وی تصریح 
رسیدگی  بازار،  رکود  مردم،  معیشتی  مشکالت  کرد: 
به مشکالت اشتغال و ازدواج جوانان جزو مشکالت 
کشور است که باید در مجلس شورای اسالمی جدی 

گرفته شود و جدی گرفته خواهد شد.

تخصیص۱0 میلیارد ریال اعتبار به پروژه 
آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی استان

گروه خبر- معاون توسعه مدیریت و منابع دامپزشکی 
اعتبار  ریال  میلیارد  تخصیص10  از  جنوبی  خراسان 
داد.  خبر  کشور  تخصصی شرق  آزمایشگاه  پروژه  به 
معراجی افزود: تاکنون بیش از ۸ میلیارد و ۸00 میلیون 
ریال اعتبار برای فاز اول پروژه هزینه شده و در حال 
حاضر این عملیات ۵0 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
وی یادآور شد: پس از اتمام ساخت و ساز این پروژه 
تجهیزات و اقالم فنی مورد نیاز که از محل اعتبارات 
ملی توسط سازمان دامپزشکی کشور خریداری شده، 
در اختیار دامپزشکی استان قرار می گیرد. وی اظهار 
امیدواری کرد با اعتباری که به این پروژه تخصیص 

یافته در سال 9۵ به بهره برداری برسد.  

نمایشگاه نقش آفرینی زنان  در توسعه 
پایدار خراسان جنوبی افتتاح شد

فارس- مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری 
خراسان جنوبی گفت: نمایشگاه نقش آفرینی زنان در 
توسعه پایدار ساعت 1۶ روز گذشته افتتاح و در کنار این 
نمایشگاه نیز نمایشگاه نقش آفرینی سازمان های مردم 
نهاد نیز دایر شد. شریفی تصریح کرد: باید تعامل و 
حمایت و توسعه توانمندی های سازمان های مردم نهاد 
به منظور به کارگیری از ظرفیت ها و توانایی های زنان 

در برنامه های توانمندسازی و اقتصادی انجام شود.

کشف 23 تن نخود خام قاچاق در طبس

ایرنا- فرمانده انتظامی شهرستان طبس از کشف 23 
تن نخود خام بدون اسناد گمرکی به ارزش 1.۵ میلیارد 
سرهنگ  داد.  خبر  مشهد  به  کرمان  جاده  در  ریال 
دیهوک  بازرسی  ایستگاه  مأموران  گفت:  جاللیان، 
یک  به  عبوری  خودروهای  کنترل  هنگام  طبس 
دستگاه کامیون بنز مشکوک و خودرو را متوقف کردند 
فاقد  نخود خام که  تن  از خودرو 23  بازرسی  در  که 
هرگونه اسناد گمرکی بود کشف کردند. وی یادآور شد: 
دراین ارتباط ضمن هماهنگی با مراجع قضایی، راننده 
و سرنشین خودرو دستگیر و خودرو توقیف و متهم به 

همراه پرونده به مراجع قانونی معرفی شد.

به گزارش  احداث پل زیرگذر مسدود است.  به علت  قاین  بیرجند-  سه راهی مرک محور 
خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضایی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت:  این مسیر به 
مدت سه روز مسدود است و تردد وسایل نقلیه در این محور از کنار گذر احداثی انجام می شود.

بسته بودن سه راهی َمَرک محور بیرجند- قاین

واگذاری بخشی از طرح های بهزیستی به بخش خصوصی

مالیی- مدیر بهزیستی بیرجند گفت: توجه به نیازها و افزایش امکانات مراکز 
 تخصصی تحت نظارت بهزیستی یکی از اولویت های
است.  خصوصی  بخش  توسعه  در  بهزیستی  مهم 
شرفی با توجه به افزایش روزافزون مشارکت بخش 
خصوصی در فعالیت های تخصصی بهزیستی افزود: 
افراد  به  اصولی  واگذاری  بر  ما  اول سعی  در مرحله 

ارائه خدمت داشته باشند و در مرحله دوم  و شرکت هایی است که توان 
بتوانیم با ارائه امکانات الزم، بستر مناسبی برای خدمت رسانی به ویژه به 
صورت غیرحضوری برای همه جامعه هدف در همه مناطق شهرستان فراهم 
کنیم. وی با اشاره به طرح های واگذاری به بخش خصوصی گفت: طرح های 
واگذاری شامل تمدید و تعویض دفترچه بیمه، استعالم تحت پوشش بودن 
مددجو، ثبت در سامانه دانشجویان و درخواست معافیت از خدمت سربازی است.

۱2 اسفند، بازدید رایگان از گنجینه تنوع زیستی استان

گروه خبر- مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: به مناسبت 
گرامیداشت روز جهانی حیات وحش  12 اسفند گنجینه 
در  کل  اداره  این  وحش(  حیات  )موزه  زیستی  تنوع 
بیرجند، برای بازدید عموم رایگان خواهد بود. آرامنش 
با اعالم این خبر افزود: در این روز برنامه های آموزشی 
خاصی برای معرفی گونه های مختلف جانوری و به 

خصوص گونه های در معرض انقراض برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته 
شده است. وی در ادامه به تشریح وضعیت گونه های جانوری استان پرداخت 
و گفت: طبق آخرین بررسی هابالغ بر 200 گونه جانوری مهره دار اعم از 
پستاندار، پرنده، خزنده و دوزیست در اکوسیستم این خطه شناسایی شده است. 
وی افزود: پرندگان با 1۵3گونه، پستانداران با ۵0گونه، خزندگان با 40 گونه 
به ترتیب بیشترین گونه های جانوری حیات وحش استان را شامل می شوند.

جشن نیکوکاری همزمان با سراسر کشور
در خراسان جنوبی برگزاری می شود

قاسمی- معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
با  همزمان  نیکوکاری  جشن  گفت:  استان  امداد 
سراسرکشور و به مدت 3 روز از 12 الی 14 اسفندماه  
با حضور مردم خیر و نیکوکار استان در آستانه سال نو 
برگزار می شود. حسینی شعار امسال را »بهار همدلی، 

شکوه مهربانی، جشن نیکوکاری« عنوان و اظهار کرد: آغاز مراسم نمادین 
جشن نیکوکاری در 12 اسفندماه با حضور دانش آموزان خیر در ۶4۶ مدرسه 
پایگاه هاي  بیان کرد: درآمدهای جمع آوری شده در  برپا می شود. وی 
مدارس و آموزش و پرورش100درصد آن پس از ثبت و ضبط در امداد به 
آموزشگاه مربوطه تعلق خواهد گرفت و کمک هاي سایرپایگاه ها با اولویت 

مناطق محروم به تشخیص امداد بین دانش آموزان توزیع خواهد شد.

از  بسیاری  منشأ  بیکاری  گفت:  خانواده  و  زنان  امور  در  وزیرکشور  مشاور 
مشکالت و آسیب ها است که کمک به توسعه اشتغال، امنیت اقتصادی را به 
دنبال دارد. به گزارش ایکنا، مشاور وزیرکشور در امور زنان و خانواده در کارگروه 
اینکه سهم  به  توجه  با  اظهار کرد:  زنان و خانواده خراسان جنوبی  تخصصی 
زنان در توسعه مخفی مانده است، همکاری بین دستگاهی در خصوص فعالیت 
 زنان مورد توجه قرار گیرد. فرهمند پور، ادامه داد: باید هم افزایی و همکاری 
هیچ  که  چرا  باشیم  آسیب ها  کاهش  شاهد  تا  گیرد  صورت  دستگاهی  بین 
دستگاهی به تنهایی قادر به انجام همه وظایف خود نیست. وی با اشاره به اینکه 
بانوان به دلیل بی آگاهی و نیازمندی های معیشتی به سمت آسیب های اجتماعی 
کشیده می شوند، ادامه داد: بیکاری منشأ بسیاری از مشکالت و آسیب ها است 

که کمک به توسعه اشتغال، امنیت اقتصادی را به دنبال دارد.
فرهمند پور تصریح کرد: بانوان در اشتغال، قانع تر، سازگار تر و مطالبه گر هستند، 
که این ویژگی ها باعث می شود که در بخش های خصوصی گمارده شده که امر 
ترویج بی عدالتی پنهان در اشتغال زنان را دارد. وی با اشاره به فعالیت زنان در 
مشاغل خانگی و اینکه در زمینه مهارت افزایی و آموزش های فنی و حرفه ای 

مشکلی نداریم بلکه در عرصه بازار یابی و فروش محصوالت دچار مشکل است، 
و  توانایی  افرادی که  برای عرضه محصوالت  دائمی  بازارچه  ایجاد  بیان کرد: 
امکان فروش تولیدات خود را ندارند کمک قابل توجهی در رفع مشکالت است. 
وی با تأکید بر اینکه همه مخاطبین اعم از مردان و بانوان حق استفاده از اعتبارات 
دولتی را دارند، خاطر نشان کرد: زنان سرمایه های ناپیدایی در تولید اشتغال داشته 

که در صورت توجه و راهنمایی نقش بسزایی در توسعه کشور دارند.
استاندار خراسان جنوبی نیز در این کارگروه با اشاره به اینکه حل مشکالت 
و آسیب های جامعه باید در دستور کار قرار داشته باشد، اظهارکرد: با توجه به 
جنوبی  خراسان  در  جامعه،  مشکالت  حل  برای  دستگاه ها  مشارکت  اهمیت 
قابل  مردم  مشکالت  رفع  و  برنامه ها  انجام  برای  دستگاهی  بین  هماهنگی 
قدردانی است. خدمتگزار ادامه داد: آسیب های اجتماعی به خصوص در حوزه 
زنان موضوعی بسیار حائز اهمیت است که در این خصوص و برای کمک در 
رفع آن رسانه های گفتاری، نوشتاری و رسانه ملی باید این آسیب ها را مورد 
نقد و بررسی قرار دهند. وی عنوان کرد: با توجه به اینکه تهیه گزارش عملکرد 
و بررسی نتایج آن در رفع مشکالت نقش بسزایی دارد، هر کدام از دستگاه ها 

باید آمار و گزارشی از انجام فعالیت ها و اقدامالت خویش به طور مستمر تهیه 
کنند. خدمتگزار تأکید کرد: هر دستگاه موظف است مأموریت ذاتی خویش را 
به نحو احسن انجام دهد و در استان به مدیری نیاز داریم برای حل مشکالت 
خارج از حیطه استان شخصًا با وزارت کشور در ارتباط باشد. وی با اشاره به 
اینکه مدیران باید برای حل مشکالت استان در جامعه و بین مردم حضور یابند، 
یادآور شد: حل مشکالتی که در استان قابل پیگیری است نباید معطل مرکز 
بماند و باید در راستای خدمت به مردم و حل مشکالت معیشتی، اقتصادی و 

فرهنگی جامعه برنامه ریزی های کالن صورت گیرد.

کمک به توسعه اشتغال، امنیت اقتصادی را به دنبال دارد

گروه خبر- شهرداری بیرجند تا پایان سال، سه راه صیاد 
ریال  میلیارد   40 اعتبار  با  را  فرودگاه  میدان  تا  شیرازی 

روکش آسفالت می کند.
اشاره  با  بیرجند  شهرداری  عمران  سازمان  عامل  مدیر 
به طرح های آسفالت تراشی در خیابان ها و بلوار هایی 
اکنون عملیات  به روکش جدید دارد، گفت: هم  نیاز  که 
آسفالت تراشی و روکش جدید از میدان فرودگاه تا چهار 
راه مسافر به عمق ۵ سانت و مساحت 10 هزار متر در یک 

الین این مسیر انجام شده است.
به  تأمین  افزود: در صورت  این خبر  اعالم  با  فر  ارجمند 
امیدواریم  کار  انجام  به سرعت  توجه  با  و  آسفالت  موقع 

پروژه  این  دوم  الین  آسفالت  روکش  اسفند   2۵  تا 
را نیز اجرایی کنیم.

جاری  منابع  به  مربوط  را  پروژه  این  اعتبار  فر  ارجمند 
مربع  متر   20 اجرای  برای  گفت:  و  کرد  عنوان  سازمان 
آسفالت تراشی و روکش جدید آسفالت در این مسیر حدود 

40 میلیارد ریال هزینه می شود.
مدیر عامل سازمان عمران شهرداری بیرجند درباره دیگر 
طرح های سازمان عمران شهرداری بیرجند در سال 9۵ 
نیز گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و تأمین 
سمت  از  بیرجند  شهر  ورودی  نیاز،  مورد  قیر  موقع  به 

زاهدان و خوسف نیز روکش می شود. 

بلوار صیاد شیرازی و میدان فرودگاه بیرجند با اعتبار 40 میلیارد ریال، روکش آسفالت می شود

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  فرد-  کاظمی 
استان از نظارت و بازرسی بازار در ایام پایانی سال توسط 
42 بازرس و ۶۵0 ناظر به صورت مستمر خبر داد و گفت: 
در روزهای پایانی سال فروش فوق العاده از 1۵ اسفند در 

بیرجند آغاز و تا 2۵ فروردین ادامه خواهد یافت.
شهرکی در کنفرانس مطبوعاتی با بیان اینکه  شرایط بازار 
در 11 ماه اخیر متعادل و آرام بوده است و آثار تورم در 

بازار وجود نداشته است، اظهار کرد: مردم از بابت مایحتاج 
خود در ایام پایانی سال و ایام عید خیالشان راحت باشد و 

هیچ گونه نگرانی نداشته باشند.
به گفته وی پیش بینی های الزم  جهت کاالهای ضروری 
مردم انجام شده است و دو طرح نظارتی در دستور اجرا 
قرار دارد؛ یک طرح که نظارت عمومی است از 1 الی 10 

اسفند اجرایی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه 
فاز  اجرایی خواهد شد، تصریح کرد:  نیز  نظارت  فاز دوم 
دوم از 11 الی 1۵ اسفند اجرا خواهد شد و در این مدت 
بازرسان نظارت کاملی بر بازار خواهند داشت و بر قیمت ها 
اینکه سامانه  بیان  با  نظارت دقیق خواهند کرد. وی  نیز 
مورد  در  مردمی  نظرات  و  شکایات  دریافت  آماده   124
تخلفات واحدهای صنفی است، گفت: پاسخ این شکایات 

در اسرع وقت پیگیری و به مردم اطالع رسانی می شود.
در  آرامش  ایجاد  نظارت،  را  طرح  این  از  هدف  وی 
و  کنندگان  ماندن حقوق مصرف  و محفوظ  بازار  فضای 
تولیدکنندگان  دانست و گفت: بازرسان اصناف نیز در کنار 

بازرسان سازمان صنعت و معدن همراهی خواهند کرد.
شهرکی با اشاره به اینکه 9 اسفند روز حمایت از مصرف 
کنندگان نامگذاری شده است، گفت: در این روز سازمان 
بازار را کنترل خواهد  بازار است و  آماده برای نظارت بر 
بر  شده  درج  قیمت های  اصناف  کرد:  تصریح  وی  کرد. 
روی کاالها را رعایت کنند و فاکتور را به خریداران ارائه 
اند  نام کرده  دهند و اصنافی که در فرآیند تخفیف ثبت 

بنرهای تخفیف را نصب کنند. 
وی با اشاره به اینکه 42 بازرس سازمان به صورت مستمر 
تنظیم  اظهار کرد:  دارند،  بر عهده  را  بازار  بر  کار نظارت 
میوه شب عید بازار بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است 
و  صنعت  سازمان  و  است  شده  تأمین  عید  شب  میوه  و 

معدن بر قیمت میوه ها نظارت خواهد داشت.

بیشاز150عاملفروشمیوهشبعیددراستان

وی به تعداد عاملین توزیع میوه شب عید در استان اشاره 
کرد و افزود: در بیرجند 37 عامل، خوسف ۵ عامل، طبس 
14 عامل، درمیان 10 عامل، فردوس 13 عامل، بشرویه 
1۵ عامل، آرین شهر 10 عامل، قاین 3۶ عامل، سرایان 
7 عامل، نهبندان 14 عامل توزیع کننده میوه شب عید در 
شهرها خواهند بود و میوه با قیمت مصوب در این مراکز 

عرضه خواهد شد. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در ادامه به طرح های 
گشت به رستوران های بین راهی و سایر مکان های خدماتی 
اشاره کرد و افزود: این موضوع یکی از ضرورت های ایام عید 

است و نظارت بر آنها انجام خواهد شد.

ایامتعطیالتعید،34نانوایی
دربیرجندکشیکخواهندبود

شهرکی در بخش دیگری از سخنان خود  به نانوایی های 
کشیک در ایام عید اشاره کرد و گفت: در بیرجند 34 واحد 
وی  بود.  خواهند  کشیک  عید  تعطیالت  ایام  در  نانوایی 
با بیان اینکه اقداماتی در برخورد با متخلفان انجام شده 
است، عنوان کرد: مبارزه با کاالهای قاچاق صورت گرفته 
است و در طی سال جاری تعداد بازرسی ها در حوزه کشف 
ریالی  ارزش  که  است  بوده  مورد   100 و  هزار   3 قاچاق 
بوده است و  ریال  میلیون  پرونده های تشکیل شده ۵0 
عمده کاالهای قاچاق در زمینه تنباکو و سیگار بوده است. 

نمایشگاههایتخصصیعرضهمحصوالت
موردنیازمردمدرایامپایانیسالبرگزارمیشود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به 
فروش فوق العاده در بازار گفت: فروش فوق العاده از 1۵ 
اسفند آغاز خواهد شد و تا 2۵ فروردین ادامه خواهد داشت 
و 40 مورد در بیرجند و 1۵ مورد فروشگاه زنجیره ای و 
2۵ مورد سایر واحدهای صنفی در طرح فروش فوق العاده 
شرکت خواهند داشت. به گفته شهرکی نمایشگاه هایی نیز 
در کنار بازار برای تأمین نیازهای مردم همراهی می کنند 
و وظایف این نمایشگاه های تخصصی عرضه محصوالت 
مورد نیاز مردم است و تا پایان سال جاری یک نمایشگاه 
عنوان  تحت  نمایشگاه  این  و  شد  خواهد  برگزار  دیگر 
الی 24  از 19  است که  آشامیدنی  و  شیرینی و شکالت 

اسفند در بیرجند برگزار خواهد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان  با اشاره به تعداد 
سال  در  گفت:  اخیر  ماه   11 در  شده  انجام  بازرسی های 
و  1هزار  و  است  گرفته  بازرسی صورت  مورد   ۵0 جاری 
100 پرونده به تعزیرات ارسال شده است و ارزش ریالی 
این پرونده ها 1۵ میلیارد ریال بوده است. شهرکی افزود: 
تعداد گزارشات مردمی 1هزار و 497 مورد بوده است که 
برای 400 مورد پرونده تشکیل شده است و 9 میلیارد و 
۶00 میلیون ریال مبالغ برگشتی بابت شکایات و تشکیل 

پرونده ها در 11 ماه اخیر بوده است.

نظارت 700 ناظر و بازرس بر بازار استان

افزایش پروازهاي استاني »هما«
پرواز مشهد- بیرجند- تهران روزهای چهارشنبه هر هفته راه اندازی می شود

هواپیمایي جمهوري اسالمي ایران »هما« در راستاي گسترش خدمات پرواز 
اندازي  راه  بیرجند  فرودگاه  از  را  جدید  استاني  پرواز  مسافران،  حال  رفاه  و 
تاریخ  از  پرواز  این  »هما«،  عمومي  روابط  کل  اداره  گزارش  به  نماید.  مي 
روزهاي  در  بیرجند-تهران  مشهد-  مسیر   در   139۵ سال  ماه  فروردین   11
چهارشنبه راه اندازي خواهد شد. پرواز 213 ساعت 1۵:3۵ از مبدأ مشهد پرواز 
و ساعت 1۶:3۵ در مقصد بیرجند به زمین خواهد نشست و در ساعت 17:20 

از مبدأ بیرجند پرواز و ساعت 1۸:4۵ در فرودگاه تهران به زمین خواهد نشست.
 خاطر نشان مي شود در حال حاضر هواپیمایي جمهوري اسالمي ایران »هما« 
همه روزه به جز روزهاي پنجشنبه از شهر بیرجند به مقصد تهران و در روزهاي 

شنبه به مقصد مشهد مقدس پرواز انجام مي دهد. 
همچنین براي انتقال عاشقان زیارت عتبات در روزهاي شنبه یک پرواز توسط 

»هما« به مقصد نجف اشرف انجام مي شود.
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توئیت روحانی خطاب به مردم: هنرمندانه 
با رای خود فضای جدیدی خلق کردید

خبرگان  و  مجلس  انتخابات  نتایج  به  جمهور  رئيس 
انتشار  با  روحانی  داد.حسن  نشان  واکنش  رهبرى 
متنی کوتاه در صفحه رسمی خود در توئيتر از مردم 
خود  راى  با  هنرمندانه  نوشت:  کرد.روحانی  تجليل 
فضاى جدیدى خلق کردید. وى در ادامه آورده است: 
در برابر شما ملت بزرگ که افتخار تاریخ ایران زمين 

هستيد به احترام می ایستم.

علی الریجانی: رجل  الغیب نیستم 

پيش بينی  این سوال که  به  پاسخ  در  رئيس مجلس 
شما از رئيس جدید مجلس دهم چيست، گفت: من 
کنم.الریجانی  پيش بينی  بتوانم  نيستم  الغيب  رجل 
ادامه داد: از اینكه مردم با حضورشان صفحه جدیدى 

خلق کردند، باید خوشحال باشيم.

واکنش وزیر دفاع به ادعای لغو قرارداد 
تحویل اس ۳۰۰ 

سردار دهقان وزیر دفاع و پشتيبانی نيروهاى مسلح، 
غربی  رسانه هاى  برخی  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
لغو   300 اس  سامانه  تحویل  قرارداد  کردند  اعالم 

شده، گفت: آنها اسناد لغو این قرارداد را ارائه کنند.

زاکانی: نتیجه انتخابات هر چه باشد باید 
مورد احترام واقع شود  

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: نتيجه انتخابات 
هر چه باشد پس از تأیيد مجارى قانونی حتمًا خير و 
برکتی براى جامعه خواهد داشت و باید مورد احترام 
واقع شود.زاکانی، خاطرنشان کرد: ما رأى مردم را به 
خوب و بد تقسيم نمی کنيم و قانون را نيز به نفع خود 
تفسير نمی کنيم و معتقدیم آنچه مهم است، حرکت 
جامعه به سمت خير و صالح، آبادى معنوى و مادى و 

همچنين رفع موانع رشد و پيشرفت آن است. 

هنر اصالح طلبان جذب اصولگرایان بود 

ناصرى فعال سياسی اصالح طلب با انتقاد از افرادى که 
اصولگرایان را یار عاریه اصالح طلبان معرفی می کنند، 
بقاى  براى  که  بودند  ميانه رو  اصولگرایان  این  گفت: 
اصالحات  رهبرى  کنار  ایستادن  خود  سياسی  حيات 
انتخاب کرده و این هنر جریان اصالحات بود که  را 

توانست اصولگریان را جذب جریان اصالحات کند.

رئیس ستاد انتخابات: هیچ صندوقی
 ابطال نشده است 

انتخابات کشور گفت: در روند برگزارى  رئيس ستاد 
محمد  است.  نشده  ابطال  صندوقی  هيچ  انتخابات 
نهایی  اعالم  زمان  درباره  همچنين  مقيمی  حسين 
نتایج انتخابات اظهار کرد: هر زمان که شمارش آرا 
اعالم  رسانه ها  طریق  از  را  نتایج  ما  برسد  پایان  به 

خواهيم کرد.

اعتراض ایران برای عدم صدور روادید 

مدیرکل امور سياسی و امنيت بين الملل وزارت امور 
خارجه به عدم صدور روادید براى هيئت ایرانی جهت 
سازمان  اعضاى  ارشد  مقامات  اجالس  در  شرکت 
عربستان  دولت  توسط  جده  در  اسالمی  همكارى 
اعتراض کرد. بعيدى نژاد تاکيد کرد: هر تصميمی که 
اتخاذ   در جده   ایران  بدون مشارکت هيئت سياسی 

گردد، فاقد هر گونه رسميت و اعتبارى خواهد بود.

مشاجره بی سابقه سخنگویان وزارت 
خارجه روسیه و آمریکا

سخنگویان وزارت خارجه آمریكا و روسيه به طور بی 
سابقه اى از راه دور به مشاجره با یكدیگر پرداختند. 
مشاجره  این  نوشتند:  شنبه  روز  روسی  هاى  رسانه 
آغاز  آمریكا  خارجه  وزارت  سخنگوى  تونر  مارک  را 
کرد و با لحنی ُتند خطاب به روسيه گفت: مقامهاى 
روسيه باید جدیت خود را در مسئله آتش بس سوریه 
اثبات کنند یا خفه شوند.خانم ماریا زاخارووا سخنگوى 
وزارت امور خارجه روسيه نيز که به دادن پاسخ صریح 
معروف  آمریكایی  مقامهاى  به  جمله  از  پرده  بی  و 
شده است در پاسخ به این اظهارات سخنگوى وزارت 
نوشت:  خود  بوک  فيس  صفحه  در  آمریكا  خارجه 
مارک! دستور »خفه شو« را در صورتی که این گونه 
معمول  آمریكایی  هاى  دیپلمات  بين  در  معاشرت 
افزود:  بدهيد.وى  به همكاران خود  توانيد  است، می 
این گونه درشت گویی شدید حاکی از نادانی و جهالت 

و نداشتن تربيت درست حسابی خانوادگی است.

روحانی فروردین ۹۵ به عراق می رود 

حسن روحانی رئيس جمهور اواسط فروردین ماه ۹5 به 
عتبات عاليات می رود. رئيس جمهور ابتدا به پاکستان 
می رود؛ سپس به عراق، سرزمين عتبات عاليات سفر 
می کند و وین پایتخت اتریش آخرین مقصد این سفر 

دوره اى خواهد بود.

واکنش نتانیاهو به آتش بس در سوریه

نخست وزیر رژیم صهيونيستی عنوان کرد: اسرائيل از 
تالش ها براى برقرارى آتش بس و تحقق ثبات بلند 
مدت در سوریه استقبال می کند.نتانياهو، گفت: توقف 
کشتار یک اقدام انسانی است، اما در عين حال، باید 
این مسئله مشخص باشد که هرگونه سازشی در سوریه 
باید شامل توقف »فعاليت هاى ایران« از خاک سوریه 
عليه اسرائيل شود و با دادن سالح به حزب ا... و انتقال 

سالح از سوریه به حزب ا... موافقت نخواهيم کرد.

تحریم ها نمی تواند برنامه هسته ای 
پیونگ یانگ را متوقف کند

پيش نویس  گفت:  شمالی  کره  امور  کارشناس  یک 
قطع نامه سازمان ملل که با حمایت آمریكا و چين نيز 
همراه است، از توسعه تسليحات هسته اى و موشک هاى 
بالستيک توسط پيونگ یانگ جلوگيرى نخواهد کرد. 
تحریم هاى جدید  این  اگر  گفت:  حتی  مادن،  مایكل 
بتواند به اقتصاد پيونگ یانگ ضربه وارد کند بعيد به 
نظر می رسد که تحریم ها بتواند توسعه برنامه هسته اى 

کره شمالی را متوقف کند.

 5 در  شدیم  موفق  گفت:  اطالعات  وزیر 
اسفندماه یک تيم چهار نفره را شناسایی 
عمليات  در  که  زیادى  اقالم  که  کنيم 
انتحارى کاربرد دارد، همراه داشتند. حجت 
اینكه براى ما به  با بيان  االسالم علوى، 
ایران  شریف  ملت  خدمتگزاران  عنوان 
با  انتخابات  که  بود  این  مهم  اسالمی 
آرامش و در فضایی امن و همراه با امنيت 
الزم برگزار شود، افزود: به لطف الهی این 
چنين شد و مردم ما در فضایی همراه با 

امنيت، راى خود را به صندوق انداختند.
وى خاطرنشان کرد: براى ما بسيار واضح 
و روشن بود که جریان هاى تروریستی و 
امنيت کشور رشک  به  آنهایی که نسبت 
می  و  نشست  نخواهند  آرام  برند،  می 
کوشند عرصه انتخابات ما را با یک سلسله 
تحرکات ضد امنيت و توطئه هاى خائنانه 

مخدوش کنند و آرامش را از مردم بگيرند.
وى با تاکيد بر اینكه سربازان گمنام امام 
هاى  دستگاه  سایر  با  همراه  )عج(   زمان 
نظامی، انتظامی، امنيتی، قضایی و مدیریت 
اشراف  همدل،  و  همراه  کشور  سياسی 
اطالعاتی خود را مضاعف کردند، تصریح 
هایی  صحنه  تمام  گمنام  سربازان   کرد: 
که احتمال حضور جریان هاى تروریستی 
و  گرفتند  نظر  زیر  را  رفت  می  آن  در 
به  و  بردند  باال  را  خود  اطالعاتی  اشراف 
را  مشكوک  هاى  حرکت  پروردگار  لطف 

شناسایی کردند. 
گمنام  سربازان  داد:  ادامه  اطالعات  وزیر 
مورد  را  آنها  توانستند  )عج(  زمان  امام 
رصد کامل اطالعاتی قرار دهند و مواردى 
و  دادند  قرار  ضربه  زیر  و  شناسایی  را 
اقدامات  به  دست  بتواند  کسی  اینكه  از 
با  وى  کردند.  جلوگيرى  بزند،  تروریستی 
اشاره به عملكرد وزارت اطالعات در زمان 
چندین  مقطع  این  در  ما  گفت:  انتخابات 
در  اقداماتی  قصد  که  تروریستی  جریان 
زمان انتخابات داشتند را شناسایی و موارد 
متعددى زیر ضربه رفتند که من دو مورد 
افزود:  اطالعات  وزیر  کنم.  را عرض می 
ما در تاریخ 1۹ بهمن ماه یكی از عناصر 

جنوب  مناطق  و  مرزها  در  را  تكفيرى 
شرقی کشور شناسایی کردیم که دو عدد 
این  بود؛  کرده  فراهم  را  ساز  بمب دست 
داشت.  دور  راه  از  کنترل  امكان  ها  بمب 
فتيله،  منفجره،  مواد  وى  داد:  ادامه  وى 
کنترل  ریموت  انفجارى،  هاى  چاشنی 
یک  و  پيش ساز  مواد  عدد  دو  الكتریكی، 
بمب آهنربایی براى چسباندن به خودرو به 
همراه داشت که ضبط شد. عماًل از امكان 
بكارگيرى این بمب ها در مناطق مختلف 
کشور جلوگيرى شد. حجت االسالم علوى 
با اشاره به اینكه اطالعاتی از امكان ورود 
جریانات تروریستی خارج از کشور از طریق 
مرزهاى غرب کشور داشتيم، افزود: در این 
اما  داشت  وجود  عمليات  امكان  صورت 
مرزى  مناطق  ها،  دستگاه  سایر  با  همراه 
کشور را تحت کنترل کامل قرار دادیم و 
موفق شدیم در 5 اسفندماه یک تيم چهار 

نفره را شناسایی کنيم.
اقالم  نفر   4 این  از  کرد:  خاطرنشان  وى 
کاربرد  انتحارى  عمليات  در  که  زیادى 
 داشت، کشف و ضبط شد. از جمله می توان 
عمليات  براى  که  انتحارى  جليقه   ۶ به 
چاشنی   ۹ شود،  می  استفاده  انتحارى 
الكتریكی، مواد انفجارى، فتيله انفجارى، 

4 سنسور تایمرى الكتریكی و چندین قلم 
بيان  با  اطالعات  وزیر  کرد.  اشاره  دیگر 
امنيت  خواستند  می  ها  تروریست  اینكه 
را در زمان انتخابات سلب کنند اما کشف 
و خنثی شد، گفت: اولين اطمينان بنده به 
ملت ایران این است که وزارت اطالعات با 
همكارى سایر دستگاه هاى امنيتی از هيچ 
کوششی دریغ نخواهد کرد؛ همانطور که 

تاکنون دریغ نكرده است.
ایران  امروز  امنيت  حجت االسالم علوى 
اسالمی را بی بدیل و مثال زدنی عنوان 
کرد و افزود: این در حالی است که برخی 
از کشورهاى همسایه همواره داراى اقدام 
شاخص  و  ضریب  و  اند  بوده  تروریستی 
وى  است.  کرده  پيدا  کاهش  آنها  امنيتی 
با  اطالعات  وزارت  رادار  که  کرد  عنوان 
همراهی سایر نهادها، نقطه کور ندارد که 
کرده  استفاده  بتوانند  تروریستی  جریانات 
و وارد سرزمين اسالمی شوند و بخواهند 
به امنيت و آرامش مردم ضربه بزنند.وزیر 
به  مجال  این  هرگز  داد:  ادامه  اطالعات 
و  شد  نخواهد  داده  تروریستی  جریانات 
وزارت اطالعات، امان آنها را خواهد برید. 
مردم ما در امنيت و آرامش کامل به سر 

خواهند برد.

عکس روز 

رادار وزارت اطالعات نقطه کور ندارد/ دستگیری یک تیم تروریستی

حسین مرعشی: جناح پیروز رعایت اخالق را همچنان در دستور کار قرار دهد 

سخنگوى حزب کارگزاران سازندگی در تحليل خود از رأى مردم تهران، گفت: ما شاهد یک بلوغ سياسی در تهران هستيم که این بلوغ پشتوانه مهمی در 
کشور و نظام است. حسين مرعشی، با اشاره به اینكه اکثریت مردم با گرایش حامی دولت، اصالحات و اصولگرایی به ليست ها رأى دادند، اظهار کرد: مردم 
به احزاب و جناح ها اعتماد کردند و این کنش سياسی تكامل یافتگی سياسی ایران و اتفاق مبارکی است. وى تأکيد کرد: جناح پيروز باید قدر رأى مردم 
را بداند و در شأن رأى مردم عمل کند. جناح پيروز رعایت اخالق را همچنان باید در دستور کار خود قرار دهد. امروز، روز همكارى براى حل مشكالت 

مردمی است که از همه جهت پاى نظام ایستاده اند و از رهبر و دولت حمایت می کنند.

صالحی: رئیس جمهور با شجاعت مسئولیت مذاکره با آمریکا را قبول کرد 

علی اکبر صالحی رئيس سازمان انرژى اتمی به موضوع برجام اشاره کرد و گفت: برجام فضاى خوبی را ایجاد کرده است و هيئت هاى خارجی زیادى براى 
شروع همكارى به ایران مراجعه می کنند. صالحی با بيان این که اگر رهبرى در سال ۹0 اجازه مذاکره با آمریكا در خصوص برنامه هسته اى را به ما نمی دانند 
شاید اکنون مسئله هسته اى حل نشده بود، گفت: به همين دليل جا دارد از ایشان، هم به خاطر این موضوع و هم به خاطر راهنمایی هاى مدبرانه در طول 
مذاکرات تشكر کنم. وى بر نقش رئيس جمهور در حل مسئله هسته اى خاطرنشان کرد و افزود: ابتداى شروع مذاکرات هيچ چيز مشخص نبود به همين 

 گذاشتن یک خودروى لوکس کادیالک داخل یک آکواریوم بزرگ ماهی در فروشگاهی در شانگهاىدليل نياز بود تا یک نفر مسئوليت این موضوع را قبول کند و رئيس جمهور با شجاعت این مسئوليت را قبول کرد. 

مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
نام سازمان مناقصه گذار : دانشگاه بیرجند 

موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور مربوط به راهبری، تعمیرات، 
سرویس و نگهداری کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های مربوط به دانشگاه بیرجند 

برابر شرایط مندرج در اسناد مناقصه
مدت زمان اجرا: از تاریخ 1395/01/01 لغایت 1395/12/29

شرايط متقاضي :  داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته تأسیسات و تجهیزات 
قيمت اسناد مناقصه : مبلغ: 300.000 ریال )سیصد هزار( به صورت واریز به حساب سیبا شماره: 

2177582197007 )درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بیرجند(
ميزان سپرده شركت در مناقصه :  250.125.000 )دویست و پنجاه میلیون و صد و بیست و 

پنج هزار( ریال
محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل پيشنهادها: دانشگاه بیرجند-  دبیرخانه سازمان مرکزي

زمان دريافت اسناد مناقصه : از دوشنبه 1394/12/10 لغایت چهارشنبه 1394/12/12
زمان تحويل پيشنهادها : تا ساعت 12 شنبه 1394/12/22

تاريخ  و محل بازگشايي پيشنهادها: دوشنبه 1394/12/24 در محل سازمان مرکزی دانشگاه
بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی 

کند و دانشگاه در قبول و یا رد هر یک از پیشنهادها مختار می باشد .
تلفن تماس : 32202126     هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود

دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه بیرجند

مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه بیرجند

موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور مربوط به فعالیت های 
خدماتی و پشتیبانی دانشگاه بیرجند در پردیس های آموزشی شوکت آباد، امیرآباد و 

دانشکده هنر برابر شرایط مندرج در اسناد مناقصه
مدت زمان اجرا: از تاریخ 95/01/1  لغایت 1395/12/29

شرايط متقاضی: داشتن پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت در رسته خدمات عمومی با تاریخ معتبر 
از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

قيمت اسناد مناقصه: مبلغ 300/000 )سیصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب سیبا شماره : 
2177582197007 )درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیرجند(

ميزان سپرده شركت در مناقصه: 972/000/000 ) نهصد و هفتاد و دو میلیون( ریال
محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل پيشنهادها: دانشگاه بیرجند -  دبیرخانه سازمان مرکزی

زمان دريافت اسناد مناقصه : از دوشنبه 94/12/10 لغایت چهارشنبه 94/12/12
زمان تحويل پيشنهادها: تا ساعت 12 شنبه 94/12/22

تاريخ و محل بازگشايی پيشنهادها: دوشنبه 94/12/24 در محل سازمان مرکزی دانشگاه
بدیهی است صرفا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ، هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی 

کند و دانشگاه در قبول و یا رد هر یک از پیشنهادها مختار می باشد. 
تلفن تماس: 32202126     هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه بیرجند قابل توجه كليه ارگان ها، ادارات،

 شركت ها و عموم همشهريان عزيز

آغاز فروش بهاره تخصصی ترین

 مرکز  پسته ،آجیل و خشکبار
 در خراسان جنوبی

با كيفيت عالی و قيمت واقعی
آدرس: خيابان مدرس 

حاشيه ميدان سوم مدرس
32448022 - 09151600811

ما كيفيت را فدای قيمت نمی كنيم

طبخ با روغن ذرت 
و 10 درصد تخفيف

  تلفن تماس: 05632225600
شماره 09385562653 
برای هماهنگی تحويل وسايل اهدايی
آدرس: خيابان حکيم نزاری 
بين حکيم نزاری 8 و 10 -پالک 4/123

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند 
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

در طليعه سال نو می رويم تا با خانه تکانی و 
تعويض وسايل زندگی مان، بهاری دل انگيز را 
در كنار خانواده تجربه كنيم. ما با افتخار آمده 
 ايم تا با اهدای وسايل زندگی غير ضروری تان به 
خانواده های محروم و چشم انتظار، همه در اين 

شادی ها سهيم باشيم. 

شماره حساب بانک ملی: 
 ۰1۰۵۵4۳248۰۰۳

برای واریز کمک های نقدی
شماره کارت بانک ملی: 
 6۰۳7۹۹11۹۹۵112۳۳

برای واریز کمک های نقدی    

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

    مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
)يعنی پيوند نياز محرومين به توانمندی و تخصص مردم(

 واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمايتی به خانواده های نيازمند واقعی

  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بی سرپرست و ... 

160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمک های نقدی و غيرنقدی شما مردم خيرخواه

اعم از كاالهای نو و بال استفاده مازاد

 فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايی - پوشاک 

كمک جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش های شرعی و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما به نيازمندان می باشد.

از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و دانشگاه  فعاالن

 بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاریابی و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.

 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(

   32313472 - 09151631855 طاهری
 شماره حساب  كمک های  مردمی بانک  ملی:  0109831823009     

شماره كارت مركز خيريه جواداالئمه
6 0 3 7 9 9 1 8 9 9 5 4 9 1 6 0  

  

           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

خانواده های محترم صادق پور، قدیری وبشیری
با نهایت تاسف درگذشت   

مرحومه نرگس قدیری 
را حضور شما تسلیت عرض نموده ، علو درجات آن مرحومه و صبر و اجر شما و سایر بازماندگان 

را مسئلت داریم.

دفتر زیارتی عماد


