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مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس  :
استان خراسان جنوبی میزبان 5 مهمان

از کربالی ایران می شود

مدیر کل میراث فرهنگی استان :
تکمیل هتل کویر بیرجند 

نیازمند 200 میلیارد ریال اعتبار است

 رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس :
مجلس دهم اصولگرایی و  الریجانی

رئیس آن مجلس خواهد بود

8 صفحه   / است  خارج  از  کاال  تامین  در  افراد  برخی  سود   / برجام  اجرای  در  غرب  بدعهدی  درباره  صالحی  اظهارات   / حدادعادل  آرای  بررسی  برای  ای  نامه   / است  نزدیک تر  آنها  نظر  به  سلیقه  کدام  که  دادند  نشان  مردم   : روحانی 
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پرداخت زودهنگام حقوق و یارانه 
اسفندماه

بازنشستگان  و  کارمندان  گفت:  دولت  سخنگوی 
باشند  نداشته  نگرانی  خود  حقوق  افزایش  درباره 
هفته  تا  و مجلس  دولت  بین  بودجه ای  مسائل  و 
کارمندان  حقوق  افزایش  برای  فروردین  سوم 
مهر،  گزارش  به  شد.  خواهد  حل  بازنشستگان  و 
و  حقوق  زودهنگام  پرداخت  از  همچنین  نوبخت 
یارانه  و  حقوق  گفت:  و  داد  خبر  اسفندماه  یارانه 

اسفند زودتر از ماه های قبل پرداخت می شود.

 خبرهای خوب برای کارگران
 در سال آینده 

وزیر کار با بیان اینکه سفره های کارگری نباید از 
تورم کمتر باشد پیش بینی کرد سال آینده با خبرهای 
خوبی برای کارگران همراه باشد. به گزارش ایسنا، 
علی ربیعی گفت: عیدی ما به کارگران این است که 
آنها را سر کار بیاوریم و نیروهای کار جدید اضافه 
سال  در  کارگران  برای  که  کنم  می  فکر  کنیم. 

آینده خبرهای خوبی داشته باشیم.

امکان پرداخت مرحله ای جرایم 
معوقه رانندگی

گفت:  ناجا  راهور  پلیس  اجرائیات  مرکز  رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی امکان 
پرداخت نوبه ای یا مرحله ای جرایم رانندگی را در 
گزارش  به  است.  کرده  فراهم   ۱۲۰ راهور  سایت 
مهر، سرهنگ کریمی اسد بیان داشت: هموطنان 
می توانند با ارسال vin خودروی خود به شماره 
پرداخت  موفق  نتیجه  از   ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ پیامک 

خود اطالع پیدا کنند.

700 میلیارد ریال ؛ بودجه سال 95 بیرجند 
خبر شهردار مرکز استان از میزان بودجه پیش بینی شده سال آینده ؛

عکس : آرین پور

پروژه های نیمه تمام ، میراث خوار اعتبارات استان
معاون سیاسی استانداری: سلیقه جای مقررات و ضوابط را نگیرد/ معاون اداره کل آموزش و پرورش : هیچ یک از وعده ها عملیاتی نشده است / صفحه 7

صفحه 7 

جناب آقای بشیری زاده
فرماندار محترم شهرستان درمیان

 مصیبت وارده را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت
 عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه آمرزش 

و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. 

شرکت سیمان باقران

با پرداخت به موقع عوارض خودرو 
در توسعه حمل و نقل عمومی شهرمان سهیم باشیم 
روش پرداخت: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک سطح شهر

عدم پرداخت به موقع عوارض سالیانه خودرو
=

 2% جریمه دیرکرد ماهیانه

مهلت پرداخت: 94/12/29
 شهرداری بیرجند

همکار گرامی جناب آقای پروفسور نظر افضلی
موفقیت جناب عالی را به عنوان

 منتخب مردم شریف مود ، سربیشه و نهبندان در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسالمی

 تبریک گفته و برایتان سالمتی و توفیق روز افزون مسئلت داریم. بی تردید خدمتگزاری به مردم شهید پرور این سامان، 
فرصت مغتنمی است که امیدواریم با نگاه مدبرانه شما هم مشمول لطف حق تعالی قرار گیرد و هم اسباب رضایت خاطر 

آحاد مردم عزیز را فراهم آورد که آنچه باعث سرافرازی و سربلندی است خرسندی مخلوق و خشنودی خالق است. 

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

جناب آقای
 مهندس بشیری زاده 
فرماندار محترم و معزز شهرستان درمیان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
مادر خانم گرامی تان 

را خدمت شما و خانواده محترم تان صمیمانه 
تسلیت عرض نموده، از درگاه پروردگار متعال 

برای آن مرحومه علو درجات و برای شما
 و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم. 

اتاق  اصناف مرکز استان و شهرستان درمیان

شکوه حضور و عزم راسخ مردم بزرگ و قدرشناس خراسان جنوبی همگام با ملت بزرگ ایران بار دیگردر انتخابات
 خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی، شور و نشاط به یاد ماندنی و مردم ساالری دینی را رقم زد و صحنه دیگری 
از وفاق و همدلی و قدرشناسی به آرمان های بلند امام )ره( و شهدای واال مقام و منویات رهبر فرزانه انقالب حضرت امام 
خامنه ای )حفظه ا...( را به جهانیان نشان داد. با ارج نهادن و قدردانی به حضور حماسی و اقتدار آفرین شما مردم سرافراز 

خراسان جنوبی در این دوره از انتخابات که برگ زرین دیگری بر افتخارات این دیار افزود، انتخاب شایسته 
حضرت آیت ا...  رئیسی   منتخب مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری

حضرت حجت االسالم والمسلمین عبادی
 منتخب محترم مردم شریف شهرستان های بیرجند ،خوسف ودرمیان درمجلس شورای اسالمی

جناب آقای پروفسور نظر افضلی  
منتخب محترم مردم شریف شهرستان های سربیشه ونهبندان درمجلس شورای اسالمی

جناب آقای دکتر امیرحسنخانی 
منتخب محترم مردم شریف شهرستان های فردوس ، طبس ، بشرویه و سرایان درمجلس شورای اسالمی

جناب آقای مهندس فالحتی منتخب محترم مردم شریف شهرستان های قاینات وزیرکوه درمجلس شورای اسالمی
را صمیمانه تبریک عرض نموده، ضمن آرزوی توفیق روزافزون در این مسئولیت خطیر، رجاء واثق دارد با همتی مضاعف 

زمینه پیشرفت، توسعه و رونق همه جانبه استان خراسان جنوبی فراهم گردد.

سید محمد حسین زینلی- مدیرعامل شرکت کویرتایر
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مهر: به گفته عضو کمیسیون تلفیق بودجه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جلسه این کمیسیون از ۳۴ هزار استخدام جدید در سال
 ۹۵ خبر داد. ایرج ندیمی از بررسی کلیات الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه نیز خبر داد. وی همچنین تصریح کرد: ۱۷ هزار 
استخدام مربوط به بخش بهداشت و درمان و ۱۲ هزار مربوط به آموزش و پرورش است و بقیه مربوط به سایر دستگاه هاست.

  ۳۴ هزار استخدام جدید در سال۹۵ 

افزایش جرایم رانندگی، اعمال نشده، باطل شد

فارس: قرار بود از محل اخذ جرایم رانندگی در سال ۹۵ مبلغ ۲ هزار و 
۸۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده شود 
که حاال با توجه به ابطال مصوبه افزایش جرایم 
رانندگی این ردیف بودجه منتفی شد. مدیرکل حوزه 
ریاست دیوان عدالت اداری اظهار داشت: مصوبه 
شماره ۱۳۷۵۵۸ مورخ ۹۴.۱۰.۲۱ هیئت دولت در 
خصوص افزایش جریمه های تخلفات رانندگی به میزان بیش از تورم به 
موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.براساس این 
مصوبه، نرخ جرایمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در 
راه های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز )بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت( 
در کالن شهرها و مراکز استان ها و جاده های بین شهری و مناطق آزاد 

تجاری و صنعتی تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

 افزایش اعزام نوروزی عتبات/۶۰ درصد
 سفرها هوایی است

 ۱۰۰ افزایش  از  زیارت،  و  حج  سازمان  رئیس 
عالیات  عتبات  به  نوروزی  زائران  تعداد  درصدی 
نوروزی  های  اعزام  درصد   ۶۰ گفت:  و  داد  خبر 
هوایی انجام می شود. اوحدی در گفتگو با مهر، از 
افزایش۱۲۰ درصدی اعزام هوایی زائران به عتبات 
خبر داد و تاکید کرد: در عتبات نوروزی ۶۰ درصد 
سفر هوایی انجام می شود که در مقایسه با نوروز سال گذشته رشد ۱۲۰ 
درصدی داشته است.وی گفت: حدود۱۸۰ هزار نفر برای عتبات در نوروز 
ثبت نام کرده بودند که۱۲۰ هزار نفر آنها اعزام خواهند شد. وی در مورد 
افزایش قیمت سفر عتبات نوروزی نیز گفت: در ایام نوروز با توجه به تنوع 

بسته سفر و اعزام به سامرا، با افزایش قیمت محسوسی مواجه نیستیم.

  آزادسازی قیمت خودرو در ۱۰ سال آینده

وزیر صنعت از تدوین برنامه راهبردی صنعت خودرو خبر داد و گفت: 
براساس این برنامه راهبردی، قیمت خودرو ظرف 
۱۰ سال باید آزاد شود. به گزارش مهر، نعمت زاده، 
گفت: براساس برنامه راهبردی این وزارتخانه، تولید 
خودرو باید به ۳ میلیون دستگاه در سال برسد که از 
این میزان یک سوم آن باید به بازارهای صادراتی 
ارائه شود، ضمن اینکه ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری و سنگین باید 
در کشور تولید شود.وی افزود: براساس این برنامه باید پس از ده سال 
قیمت خودرو آزادسازی شود . بهبود ساخت داخل متناسب با ارتقای سطح 
فنی موتورهای خودرو، عدم دخالت دولت در قیمت گذاری، اصالح ساختار 
قطعه سازی و حمایت جدی و موثر از مصرف کنندگان از جمله برنامه های 

صنعت خودرو بر اساس راهبرد جدید است.

رئیس کل بانک مرکزی از بازنگری سیاست های این 
بانک در حوزه مسکن و همچنین طرح افزایش سقف 

تسهیالت این بخش خبر داد. 
به گزارش ایسنا، اخیرا مباحثی مبنی بر احتمال افزایش 
شده  مطرح  تومان  میلیون   ۱۰۰ تا  مسکن  وام  سقف 
باره گفت که  این  در  بانک مرکزی  رئیس کل  است. 
سیاست های بانکی در حوزه مسکن در حال بازنگری 
است. سیف، این را هم گفت که تغییر در سیاست های 
مسکنی و همچنین سقف وام مسکن در شورا مطرح 
همچنین  وی  است.  بازنگری  و  بررسی  حال  در  و 
جدیدی  سیاست های  مرکزی  بانک  آیا  این که  درباره  
برای صندوق های سرمایه گذاری بانک ها اعمال کرده 
است نیز یادآور شد: بله اقداماتی در حال انجام است. 
مطرح  حالی  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس  اظهارات 

می شود که با اجرای سیاست های جدید بانک مرکزی 
در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی در حوزه سپرده به 
۱۸ و تسهیالت به ۲۲ درصد مراجعه به بانک ها حاکی 
از آن بود که عمده آنها دیگر حسابی در صندوق های 
سود  با  پیش تر  که  خودشان  به  مربوط  سرمایه گذاری 
بیش از ۲۲ درصد نیز برای مشتریان باز می شد، افتتاح 
بازار  در  بانک  این  اقدام  به  ادامه  در  نخواهد کرد.وی 
بین بانکی و کنترل نرخ سود در آن اشاره کرد و یادآور 
شد: با توجه به کاهش بیش از ۱۱ درصدی نرخ سود 
در بازار بین بانکی از ابتدای سال تاکنون در حال حاضر 
با کنترل های انجام شده متوسط نرخ  به ۱۸.۵ درصد 
رسیده است. سیف این را هم گفت که بانک مرکزی 
عملکرد بانک ها در بازار بین بانکی را از یکدیگر تفکیک 

می کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ستاد اقتصادی 
شد،  تشکیل  رئیس جمهور  حضور  با  دولت 
ستاد  در  بزرگ  رخداد  این  پی  در  گفت: 
اقتصادی رئیس جمهور همه اعضای این ستاد 
را موظف به ارائه برنامه کوتاه مدت اقتصادی 

برای اشتغال جوانان، رونق اقتصادی و معیشت 
پاسخ  در  نوبخت  مهر،  گزارش  کرد.به  مردم 
بهبود  برای  دولت  برنامه  مورد  در  سوالی  به 
معیشت مردم و اینکه شاخص های این بهبود 
چیست؟ گفت: یکی از این شاخص ها افزایش 

از  یکی  گفت:  است.وی  مردم  خرید  قدرت 
علت های تضعیف قدرت خرید مردم، بیکاری 
و تورم است. لذا باید تورم تقلیل یابد تا قدرت 
خرید مردم حفظ شود. وی در خصوص حذف 
کارت سوخت گفت: هنوز جمع بندی کافی در 

ممکن  می گویند  عده ای  ایم.  نداشته  این باره 
است باعث زحمت شود.نوبخت در مورد پیش 
بینی دولت از اقتصاد سال ۹۵ گفت: برای سال 
آینده پیش بینی می کنیم نرخ تورم زیر ۱۱ 

درصد باشد.

نظر »سیف« درباره افزایش سقف وام مسکن 

ماموریت کابینه برای بهبود وضع معیشت مردم

 آجیل امسال گران نمی شود 

و  آجیل  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  گفته  به 
تعیین  تقاضا  و  عرضه  اساس  بر  نرخ ها  خشکبار، 
درصدی   ۲۰ افزایش  به  توجه  با  اما  می شود، 
گرانی  زمینه  در  مشکلی  نوروز  ایام  در  تولیدات، 
مصطفی  ایسنا،  گزارش  به  داشت.  نخواهیم 
مقایسه  در  باال  تولید  به  توجه  با  گفت:  احمدی 
یا  و  کمبود  بابت  نگرانی  هیچ  گذشته  سال  با 
گرانی نداریم و از مردم درخواست می کنیم که از 
واحدهای صنفی دارای مجوز و معتبر خرید خود را 
انجام دهند تا اجناسی با بهترین کیفیت و قیمت 

مناسب و قانونی خریداری کنند.

حجتی از دستور ویژه وزیر کشور برای 
بررسی ورود میوه قاچاق به کشور خبر داد

وزیر جهاد کشاورزی درباره جلوگیری از ورود میوه 
این  در  کشور  وزیر  گفت:  کشور  به  قاچاق  های 
ارز دستور  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  به ستاد  زمینه 
بررسی و اقدام الزم داده است.حجتی در گفتگو با 
ایرنا، افزود: ورود میوه قاچاق عالوه بر مشکالت 
را  نباتی  آفات  نشدن  قرنطینه  دلیل  به  اقتصادی 
وارد می کند. وی همچنین اعالم کرد  به کشور 
تا  نیم  و  یک  منهای  گندم  به  نیاز  تراز  امسال 
گذشته  سال  دو  در  گفت:  و  بود  تن  میلیون  دو 
پارسال  گفت:  بود.حجتی  تن  میلیون   ۶ تراز  این 
از کشاورزان خریداری شد و در  ۸۱۰۰ تن گندم 
سال زراعی جاری نیز ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن 
گندم از کشاورزان خریداری می شود. وزیر جهاد 
کشاورزی تاکید کرد به واردات گندم نیازی نداریم.

تعیین تکلیف کارت های پایان خدمت 
و معافیت عودتی از پست 

تعیین  از  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  جانشین 
تکلیف کارت های پایان خدمت و معافیت پیدایشی 
انتخاب،  گزارش  به  داد.  خبر  پست  از  عودتی  و 
های  کارت  سرنوشت  خصوص  در  کریمی  سردار 
پایان خدمت و معافیت پیدایشی و عودتی از پست، 
گفت: در راستای ارتقای خدمات بهینه غیر حضوری 
، ساماندهی و تعیین تکلیف کارت های پیدایشی، 
عودتی از پست، جلوگیری از امحا و تولید مجدد، 
امکانی فراهم شده تا کارت های معافیت و پایان 
به دالیل مختلف همچون  خدمت مشموالنی که 
محل  تغییر  و  آدرس  شناسایی  عدم  مفقودیت، 
مجدداً  تا  است  شده  مسترد  سازمان  به  سکونت 
وی  شود.  ارسال  پست  طریق  از  مخاطبان  به 
 افزود: سازمان وظیفه عمومی ناجا پس از دریافت 
ارسال  به  نسبت  عودتی  یا  پیدایشی  های  کارت 
پیامک اطالع رسانی اقدام می کند که مشموالن 
الکترونیک  خدمات  دفاتر  به  مراجعه  با  توانند  می 
را  کارت  مجدد  ارسال   )۱۰+ )پلیس  انتظامی 

درخواست کنند. 

پرداخت قسط اول هزینه حج تمتع 
سال ۱395 از دیروز

واجدین شرایط اعزام به حج تمتع سال ۹۵ از دیروز 
می توانند با مراجعه به مراجعه به شعب بانک ملی 
نسبت به پرداخت قسط اول هزینه سفر حج خود 
اقدام کنند.به گزارش فارس، سازمان حج و زیارت 
اعالم کرد: از کلیه دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا 
بیستم خرداد ماه سال ۱۳۸۵ دعوت می گردد برای 
روز  ساعت ۸ صبح  از  نام  ثبت  اول  مرحله  انجام 
سه شنبه یازدهم اسفندماه تا پایان وقت اداری روز 
سه شنبه ۲۵ اسفندماه ۹۴ با در دست داشتن اصل 
به  ملی  کارت  و  شناسنامه  گذاری،  ودیعه  قبوض 
شعب بانک ملی ایران مراجعه و نسبت به واریز مبلغ 
به عنوان  الحساب  ۵۰ میلیون ریال بصورت علی 
بخشی از هزینه سفر در حسابی به نام خود اقدام و 

رسید آن را دریافت نمایند.

افزایش ساعات درس ریاضی

مدیر کل شورای عالی آموزش و پرورش از تصویب 
کلیات آئین نامه هدایت تحصیلی خبر داد و گفت: 
ساعت درس ریاضی علوم انسانی و معارف اسالمی 
نیز افزایش یافت. نوید ادهم در گفتگو با مهر، افزود: 
علوم  رشته  برای  دهم  پایه  ریاضی  درس  ساعت 
انسانی و علوم و معارف اسالمی از ۲ ساعت به ۳ 

ساعت افزایش یافت. 

شرایط پوشش خدمات ناباروری
 برای زوج های نیازمند

ماه گذشته)بهمن( دستورالعمل جدید حمایت از درمان 
ناباروری ابالغ شد و مطابق آن هزینه این خدمات 
بهزیستی  و  امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد  برای 
پور  ایرنا، صدف علی  به گزارش  رایگان می شود. 
افزود:  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
وزارت بهداشت این بسته حمایتی را با قابلیت اجرایی 
شدن در مراکز دولتی و خصوصی و با رویکرد حمایت 
نابارور و توسعه و تجهیز مراکز  از زوج های  مالی 
درمان ناباروری دولتی و خصوصی به معاونت های 
درمان سراسر کشور ابالغ کرد. وی خاطرنشان کرد: 
زوج های مشمول باید ناباروری اولیه و حداکثر ۴۲ 
سال سن داشته باشند. معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی تهران گفت: همچنین حداقل یک زوج باید 
تابعیت ایرانی داشته و دارای تاییدیه استحقاق دریافت 
کمک هزینه خدمات از کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
یا سازمان بهزیستی باشند. علی پور افزود: در صورت 
داشتن تمام شرایط فوق تنها ۱۵ درصد هزینه درمان 

ناباروری از سوی بیمار پرداخت می شود.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول  
چون مقرر گردیده در پرونده اجرایی کالسه 940109 ششدانگ یک قطعه باغ انگوری متعلق به محکوم علیه مسلم قنبری به 

مساحت 777/22  متر مربع )هفتصد و هفتاد و هفت و بیست و دو صدم متر مربع( واقع در مزرعه و قنات محمد آباد تقاب، مزرعه چاه موتور تفکر 
جنب باغ آقای دکتر ابطحی تحت پالک 1082 اصلی بخش 3 بیرجند )با این توصیف که حسب نظریه کارشناس منتخب کشاورزی: در کل 
زمین مورد نظر بوته های انگور باالی 10 سال کشت شده است. محصول دهی باغ از وضعیت مطلوبی برخوردار است.( که به مبلغ دویست و چهل 
و هشت میلیون و هفتصد و ده هزار و چهارصد ریال کارشناسی شده در قبال قسمتی از بدهی محکوم علیه به مبلغ 160/486/303 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 5/517/364 ریال بابت هزینه دادرسی در حق آقای مهدی لطفی و مبلغ 
7/345/607 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده در تاریخ 94/12/26 از ساعت 10 الی 10/30 صبح در دفتر اجرای احکام دادگستری 
شهرستان  خوسف به فروش برسد که  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع  و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ  پیشنهادی  فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده موظف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده 
توسط دادگاه محترم  مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب 
سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده تجدید خواهد شد و 
خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. لذا متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا  واقع در دادگستری شهرستان خوسف مراجعه و از مورد مزایده بازدید به 
عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.    مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آدرس: بیرجند 
میدان امام خمینی )ره( - جمهوری 1۵

0۹1۵۳62۳627 - 0۵6۳22112۴۴-۳22۳20۳۹

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 نواب۳   0۹1۵۵61۵۵7۳ - 0۹1۵۵611127   ۳22۳1772-7۳ ww
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فروشگاه مروج 
بین معلم ۴۴ 

و چهارراه 1۵ خرداد
0۹1۵161۵۳2۹
۳2۴۴2272

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: ۵۵ میلیون   0۹۳6۹1۹12۳0 

اعالشور و لکه برداری فرش های 324۱23۰۰- 324۱23۱۱ مدیریت چمنی قـالیشویـي گـل ابریشـــم
کرم و تراکم باال تخصص ماست

با تکنولوژی ضد چروک      
۰99۰3۱89۱8۱ /  ۱4 ۰۰ 3245ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود

   www. iranwash. ir     32 44 ۶۶ ۶۶    32 42 43 2۰ -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالک 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

گرفتم  انتقالی  بیرجند  از  کردم  اشتباه  یه  من  خدایا 
 واسه مشهد ، می شه کاری کنی برگردم ؟ با این همه 
وعده های خوب کاندیداها و نمایندگان به خدا حیفه از 

این شهر گل و بلبل برم به یه منطقه محروم ! 
915...205
خدایا شکر بارون بارید، حاال که خدا نعمت داد بیایید ما 
هم کمی کمتر غیبت کنیم، کمتر تهمت بزنیم و... باور 
کنید دلیل این خشکسالی ها کسی نیست جز خودمان 

و رفتارهایمان ...
930...002
سال  آستانه  در  استانمان  معرفی  فکر  به  مسئوالن 
جدید برآیند. چقدر خوب است با استفاده از مکان های 
توریستی و تفریحی و آثار باستانی شهرمان و جاهای 
دیدنی آن را به مهمانان جدیدالورود معرفی کنیم. با 
برپایی غرفه، چادر، صنایع دستی و غذاهای محلی و ...
939...689
ها  خیابان  آسفالت  برای  فکری  ذیربط  مسئوالن 
بردارند. جلوبندی ماشین ها داغون شد. خصوصا بیست 
متری اول مدرس کوچه های شهید نوربخش به سمت 

بیست متری دوم و سوم
915...006
با  و  تاخیر  با  ابوذر   - توحید  خیابان  اتوبوس 
رسیدگی  لطفا  آید  می  زیاد  خیلی  زمانی  فاصله 
و  ها  اتوبوس  داخل  خواهشمندیم  همچنین   شود. 

صندلی ها را در آستانه سال نو تمیز کنند. با تشکر.
915...987
راهنمایي و رانندگي باید از نیروهایي با اخالق، مؤدب، 
مجرب و متعهد استفاده کند. مردم تابع احترامند. اگر قبل 
از اعمال قانون تذکري جامع داده شود اثر بازدارندگي 
 بیشتري در بحث تخلفات خواهد داشت. )قابل توجه 

نیروهاي جوان راهور( 
 915...011
به  مسکونی  منزل  ساخت  برای  اجتماعی  تامین 
پول  تومان   2/300/000 ما  از  متر   280 متراژ 
دادند  پاسخ  چیست  برای  پرسیدیم  وقتی  گرفت 
بیمه  کارگران  آن  قبال  در  آیا  پرسیدیم  است.  قانون 
حوادث  بیمه  را  آنها  باید  خیر،  گوید  می  شوند؟  می 
زبان  بی  پول  این  نفهمیدیم  ما  که  خالصه   کنند. 

چرا اخذ می گردد...
939...939
آقا دالر گران شد ، طال گران شد و همه چی گران شد 

پس این برجام کو ؟ ما که چیزی ندیدیم
910...645

جوابیه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
به  مهرشهر«  فاضالب  شبکه  »اجرای  درباره  شما 
استحضار می رساند:  با توجه به فاصله زیاد مهرشهر 
از خط انتقال فاضالب )واقع در بلوار شهدای عبادی( 
به طول حدود 5/8  اجرای کلکتور فاضالب  به  نیاز 
کیلومتر می باشد. که از این مقدار 2/3 کیلومتر اجرا 
شده و فرآیند برگزاری مناقصه 3/5 کیلومتر باقیمانده 
در دست اجرا می باشد که در صورت تخصیص به 
موقع اعتبارات موردنیاز، اجرا خواهد شد و پس از آن، 
انشعابات در دستور کار  شبکه های اصلی، فرعی و 

قرار خواهد گرفت. 

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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فروش مرغ سبز در استان ؛ تبلیغات یا واقعیت؟
عرضه مرغ بدون آنتی بیوتیک با نازلترین قیمت...

رحیم زاده - شاید شما هم در مراجعه به مراکز فروش 
گوشت مرغ تبلیغاتی از این قبیل را پشت شیشه ها دیده 
گزارش  امروز  سوژه  تبلیغ  این  واقعیت  درصد  اما  باشید 
روی  از  نگاههای  و  مغازه  به  ورود  محض  به  آواست. 
کنجکاوی ما به تبلیغات مرغ بدون آنتی بیوتیک فروشنده 
بیوتیک  آنتی  بدون  های  مرغ  از  استفاده  مزایای   از 
می گوید و در حالیکه بسته ای گوشت مرغ را از یخچال 
در آورده و بر روی ترازو می گذارد، توضیح می دهد: البته 
خرید و فروش این قبیل گوشت مرغ تنها به صرف اعتماد 
پرورش  مراکز  در  لحظه  به  لحظه  و کسی  بوده  طرفین 

مرغ  نیست که از این بابت اطمینان حاصل کند!

 تفاوت قیمت جزئی گوشت مرغ بدون
 آنتی بیوتیک با مرغ معمولی

گوشت  تومانی  صد  چند  حد  در  و  جزئی  قیمت  تفاوت 
برانگیز  تامل  معمولی  مرغ  با  بیوتیک  آنتی  بدون  مرغ 
با  نیز  سوال  این  به  پاسخ  در  فروشنده  البته  که  است 
چون  گوید:  می  و  کند  می  حل  را  مساله  تمام  زیرکی 
این مرغها خارج از سایز نرمال هستند قیمت زیادی بابت 
این مزیت بر روی آنها اعمال نشده است. این روزها این 
قبیل فروشندگانی که خود را منصف نشان داده و با سوء 
استفاده از سادگی یا نا آگاهی عده ای از شهروندان مرغ 
قیمتی  با  بیوتیک  آنتی  بدون  مرغ  عنوان  با  را  معمولی 

باالتر به آنها می فروشند کم نیستند.

مرغ سبز با مرغ ارگانیک متفاوت است 

فروزان مدیر عامل تنها مرکز پرورش مرغ سبز و یا به 
اصطالح مرغ بدون آنتی بیوتیک در استان در این باره 
می کنند  گمان  افراد  برخی  گوید:  می  آوا  گزارشگر  به 
»مرغ سبز« نام دیگر مرغ های ارگانیک است در حالیکه 
آبی  و  دانه  که  می شود  گفته  مرغی  به  ارگانیک  مرغ 
ماده  نوع  هیچ  از  یعنی  باشد؛  ارگانیک  می خورد،  که 
پرورش  و  تغذیه  برای  افزودنی  و  شیمیایی  غیرطبیعی، 
این مرغ ها استفاده نشود. عالوه بر این ها، چنین مرغی 
را  آنتی بیوتیک ها  انواع  جمله  از  دارویی  هیچ گونه  نباید 
حال  در  باشد.  کرده  دریافت  رشدش  دوران  طول  در 
مرغ های  تولید  توانایی  ایران  مرغداری های  هم  حاضر 

ارگانیک را ندارند.

مرغ سبز چیست؟ 

نوع  که  است  مرغی  سبز  مرغ  دهد:  می  ادامه  وی 
مصرف  کوکسی دیوزی  ضد  داروهای  و  آنتی بیوتیک 

ابتالی  از  پیشگیری  برای  مرغدارها  معمواًل  و  نکرده 
بیماری  نوعی  کوکسی دیوز  بیماری  به  خود  مرغ های 
آنتی بیوتیک  نوعی  داروی کوکسی دیوز که  انگلی طیور، 
است، به مرغ ها می دهند اما همان طور که گفتم، مرغ های 

سبز هیچ نوع آنتی بیوتیکی دریافت نمی کنند.
گوید:   می  گوشت  این  از  استفاده  مزایای  درباره  وی 
منع مصرف  دوره  ما  مرغداری های  از  بسیاری  متأسفانه 
آنتی بیوتیک ها  از  استفاده  هنگام  را  دارو  تجویز  از  بعد 
به مرغ ها  آخر هم  تا روزهای  و گاهی  نمی کنند  رعایت 
ما  بدن  وارد  مرغ ها،  مصرف  با  دارو  این  می دهند.  دارو 
با  می کند.  ایجاد  بدنمان  در  دارویی  مقاومت  و  می شود 
است  ممکن  آنتی بیوتیک ها،  به  دارویی  مقاومت  ایجاد 
به  دیگر  مختلف،  بیماری های  با  مواجهه  هنگام  بدن 
مصرف  به  مجبور  و  ندهد  جواب  ساده  آنتی بیوتیک های 
داروهایی قوی تر و با قیمتی گران تر باشیم و در واقع هرچه 

میزان مصرف آنتی بیوتیک های قوی تر افزایش یابد، امکان 
آسیب و بروز عوارض دارویی در بدن بیشتر خواهد شد.

بسته بندی مرغ سبز در جلد نایلونی سبز رنگ 

فروزان از مشخصه های مرغ سبز به بسته بندی مرغها 
نشان  اشاره کرده و خاطر  نایلونی سبز رنگ   در جلدی 
می کند: البته شناسنامه این گوشت مبنی بر عدم استفاده 
 از آنتی بیوتیک در دوره پرورش بر روی این جلد حک

استفاده  درباره  سوء  تبلیغات  بعضی  به  وی  شود.  می 
از  جلوگیری  راستای  در  مرغ  پرورش  در  هورمونها  از 
مصرف گوشت سفید اشاره کرده و می گوید: استفاده از 
هورمونها در پرورش مرغ های گوشتی با توجه به قیمت 
باالی هورمون صرفه و توجیه اقتصادی ندارد و عده ای 
 سعی دارند با شایعاتی از این قبیل مصرف گوشت سفید را

در  را  عمومی  بهداشت  و  داده  قرار  الشعاع   تحت 
بیندازند. خطر 

 گوشت مرغ از جمله گوشت هایي است كه
  براي هیچ كس منع مصرف ندارد و تقریبا 
به تمامي گروه هاي سني توصیه مي شود

مرغ گوشت  از  استفاده  مزایای  خصوص  در  فروزان    
گرم   100 هر  شده،  انجام  تحقیقات  بر  بنا  گوید:  می 

و  دارد  انرژي  کیلوکالري   190 حدود  مرغ  گوشت  از 
مقایسه  در  که  است  میلي گرم   89 آن  کلسترول  میزان 
اینکه  به  اشاره  با  بسیار کم است. وی  قرمز،  با گوشت 
میزان پروتئین گوشت مرغ با گوشت گاو یکسان است، 
علت  به  آن  از  دریافتي  انرژي  البته  شود:  می  یادآور 
گوشت  و  است  کمتر  مراتب  به  پایین تر،  چربي  داشتن 
هیچ کس  براي  که  است  گوشت هایي  جمله  از  مرغ 
سني  گروه هاي  تمامي  به  تقریبا  و  ندارد  مصرف   منع 

توصیه مي شود.

اگر در موضوع فرهنگ استفاده از گوشت 
مرغ به خصوص مرغ سبز كار شود سالمت و 
بهداشت خانواده و جامعه تامین خواهد شد  

تبلیغات  دنبال  به  متاسفانه  کند:  می  نشان  خاطر  وی   
سلیقه  مرغ،  گوشت  مصرف  جهت  در  شده  انجام  سوء 
مردم تا حدی مورد تاثیر قرار گرفته و به سمت مصرف 
گوشت قرمز روی آورده اند این در حالیست که گوشت 
بیشتری  قابلیتهای  دارای  قرمز  گوشت  مقابل  در  سفید 
است که اگر در بحث فرهنگ استفاده از گوشت مرغ به 
خصوص مرغ سبز کار شود سالمت و بهداشت خانواده 
کار  لزوم  زمینه  این  در  و  شد  خواهد  تامین   وجامعه 
تشکلهای اتحادیه ای در فرهنگ سازی مصرف گوشت 

سفید موثر خواهد بود. 
وی با اشاره به نظارت همه جانبه نمایندگان دامپزشکی 

تصریح  ها  کشتارگاه  در  سبز  مرغ  کشتار  حین   در 
می کند: به دلیل افزایش هزینه های سربار تولید و به 
مرغ  کیلو  هر  کشتار،  هزینه  سرانه  افزایش  آن  دنبال 
قیمت  تفاوت  معمولی  مرغ  با  تومان   1000 حدود  سبز 
دارد که در واقع افزایش قیمت به هزینه های پرورش 
حال  در  شود:  می  یادآور  پایان  در  وی  است.  مربوط 
 حاضر فرهنگ مصرف مرغ سبز در استان  نهادینه شده 
به گونه ای که در روزهای تحویل مرغ سبز این مرغ ها 

به صورت مویرگی در استان توزیع می شوند.

 جوجه ریزی 700 هزار قطعه مرغ 
بدون آنتی بیوتیک در سال جاری 

گفتگو  در  خراسان جنوبی  دامپزشکی  مدیرکل  ادامه  در 
آنتی  بدون  مرغ  قطعه  هزار   700 ریزی  جوجه  از  آوا  با 
این تعداد  بیوتیک در سال جاری خبر داده و می گوید: 
خوسف،  قاین،  نهبندان،  شهرستان   5 در  ریزی  جوجه 

طبس، بشرویه و بیرجند صورت گرفته است.
بدون  مرغ  ریزی  جوجه  میزان  پور  رفیعی  دکترعلیرضا 
آنتی بیوتیک در سال گذشته را 200 هزار قطعه دانسته 
و خاطر نشان می کند: این میزان امسال از رشد بیش از 

سه برابری برخوردار بوده است.

 افزایش  واحدهای تولید مرغ
  بدون آنتی بیوتیک از سه واحد در

 سال گذشته به 11 واحد در سال جاری

بدون  مرغ  تولید  واحدهای  افزایش   به  اشاره  با   وی 
آنتی بیوتیک از سه واحد در سال گذشته به 11 واحد در 
سال جاری از اعطای مجوز تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک 
و  خبرداده  سال  پایان  تا  دیگر  مرغداری  واحد  دو  برای 
یادآورمی شود: مرغ بدون آنتی بیوتیک عالوه بر تامین 

نیاز استان به استان خراسان رضوی نیز صادر می شود.

 ایمن سازی حدود 84 میلیون قطعه
  طیور گوشتی علیه بیماری های آنفلوانزای

 واگیر طیور، نیوگاسل و كامبرو  

با  همچنین   جنوبی  خراسان  دامپزشکی  کل  مدیر 
مرحله  سه  تواند  می  سال  در  مرغداری  هر  اینکه   بیان 
می کشد، طول  روز   50 مرحله  هر  و  کند  ریزی   جوجه 
زمان ها در مرغداری صرف  بقیه  نشان می کند:  خاطر 
محیط  کردن  بهداشتی  و  کردن  ضدعفونی  قرنطینه، 
از  بیش  جاری  سال  نخست  ماهه  هشت  در  و  می شود 
20 میلیون جوجه ریزی در بیش از 700 واحد مرغداری 

گوشتی استان صورت گرفته است.
وی از ایمن سازی حدود 84 میلیون قطعه طیور گوشتی 
و  نیوگاسل  طیور،  واگیر  آنفلوانزای  های  بیماری  علیه 
کامبرو  تاکنون خبرداده و می گوید: از سه هزار و 500 
مورد نمونه برداری، حدود 17 هزار و 400 مورد آزمایش 

نمونه خون و بافت انجام شده است.
را  شده  ضدعفونی  مناطق  میزان  پایان   در  پور  رفیعی 
و کرده  عنوان  مترمربع   660 و  هزار   351 استان   در 
با  مرتبط  نفر  برای 861  کنون  تا  کند:  می  نشان  خاطر 

مرغداری های استان دوره آموزشی برگزار شده است.

مهر-  مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از ادامه بارندگی ها در استان تا آخر هفته جاری خبر داد. خندان رو اظهار کرد: از دو روز گذشته بارندگی 
در بیشتر نقاط استان آغاز شده و پیش بینی می شود این بارندگی ها تا روز پنج شنبه نیز ادامه داشته باشد. خندان رو گفت: در ۲۴ ساعت آینده نیز 
بارش ها به صورت رگباری و همراه با رعد و برق در بیشتر نقاط استان ادامه داشته و احتمال وقوع روان آب ها و آبگرفتگی معابر نیز وجود دارد.

ادامه بارندگی ها در خراسان جنوبی تا آخر هفته

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

جناب آقای حبیب ا... شریفی
مدیر کل محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان و معاونین ایشان سه شنبه 94/12/18 از ساعت 10 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 کمیسیون ماده واحده و تشخیص اراضی ملی، تصرفات غیر مجاز، 
تامین مسکن روستایی به صورت حضوری یا از طریق شماره 32224582 یا سامانه پیام کوتاه 3000272424 پیگیری نمایند.

نشست
 پرسش
 و پاسخ

داربست  مهـدی  
نصب ، رولپالک ، سایبان 

خرید و فروش لوازم / بلوار فرودگاه 
سه راه صیاد شیرازی

 09151642377-32319263     
وسیله کار

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه
اتو سرویس مرتضوی 

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

انتهای غفاری - خیابان بزرگمهر  09194252692- 32447825

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065 - علی آبادی    ضمنا کارگر تنها نیز داریم

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده    

09156706538  

 0 9 1 5 5 6 2 5 8 2 پیــک رایگــان معلم 24 - اول کوچه   8

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

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

مسیر مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی

فروش آب شیرین کن خانگی
نقد و اقساط 

)بدون افزایش قیمت(
خیابان فردوسی - نبش حافظ

09155438760
32421633

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

09156648854
32229950
 32229960
اتوبار فرهمند

انواع مانتو، شلوار، روسری
 کیف و لباس های راحتی
بین مدرس 16 و 18  تلفن: 32236227

فروشگاه مهربانوافتتاحیه
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در  شده  ارائه  پیشنهاد  اساس  بر  کاری-  نسرین 
تجارت  منع  کنوانسیون  متعهدین  نشست  شانزدهمین 
ماه  انقراض روز سوم  جهانی گونه های در معرض خطر 
حیات وحش  روز جهانی  عنوان  به  را  اسفند(   ۱۲( مارس 

معرفی کرده است.
نظیر  جانوری  و  گیاهی  های  گونه  ارزش  و   اهمیت 
ارزش های اقتصادی، بوم شناختی، علمی، فرهنگی و زیبا 
اشکال  به  متاسفانه  فشارهایی که  و  تهدیدات  و  شناختی 
آنهاست، جامعه  مختلف متوجه گونه ها و زیستگاه های 
جهانی را بر آن داشته تا ضمن افزایش توجه کشورها به 
از این طریق بتوان گامی در جهت  موضوع تنوع زیستی 
کاهش این تهدیدات و بهبود وضعیت کنونی برداشت، در 
غیر اینصورت نسل های آتی ما بسیاری از گونه های حیات 
وحش را نخواهند دید. در بیشتر مذاهب، از جمله دین اسالم 
احترام به طبیعت و حفاظت از گونه های زیستی موجود در 
آن، مورد توجه و جزء تعالیم دینی محسوب می شود. این 
امر در فرهنگ های بومی و جوامع پایبند به اعتقادات سنتی 
نیز مورد توجه قرار دارد. متاسفانه امروزه به دلیل بدرفتاری 
گونه های  انقراض  روند  خود ،  پیرامون  طبیعت  با  انسان 
زیستی با سرعت نگران کننده ای افزایش یافته است و با 
حذف هر گونه گیاهی یا جانوری از چرخه طبیعت و از دست 
رفتن نقش او در پایداری محیط زیست، کره خاکی یک قدم 

به سوی نابودی پیش خواهد رفت.

 خراسان جنوبی، پناهگاه حیات وحش
 یوزپلنگ آسیایی

زیستگاه منطقه نایبندان شهرستان طبس به عنوان پناهگاه 
یکی از گونه های زیستی مهم در کشور به شمار می رود 
و بزرگترین مأمن و پناهگاه یوزپلنگ آسیایی است. پناهگاه 
اندازهای  چشم  با  بیابانی  طبس،  نایبندان  وحش  حیات 
 وسیع و زیبا، واجد ارزشهای گردشگری طبیعی است. وجود 
و  بادی  ماسه  ماهوری،  تپه  اراضی  و  وسیع  های   دق 
پناهگاه  در  موجود  های  جلوه  از  گسترده  زارهای  شوره 
است. عالوه بر آن وجود رویش گیاه های جنگلی طبیعی 
 و نسبتا گسترده تاغ در پیرامون این بیابانها و تپه ماهورهای 
از  منطقه  مرکزی  و  شرقی  های  بخش  در  ای   ماسه 
عمده ترین چشم اندازهای زیبای منطقه محسوب می شود .

 حیات وحش نایبندان زیستگاه 
 گونه های مختلف حشره خواران، 

جوندگان و گوشتخواران

نایبندان،  وحش  حیات  پناهگاه  مختلف  های  زیستگاه   در 
جوندگان،  خواران،  حشره  راسته  از  متعددی  های  گونه 
 گوشتخواران، خرگوشیان، زوج سمان و خفاش ها زیست 
می کنند. یوزپلنگ آسیایی از گونه های برجسته پناهگاه 
حیات وحش نایبندان محسوب می شود. بخشی از پرندگان 
استان شامل گونه های زیستگاه های بیابانی و نیمه بیابانی 
هستند که با تراکم نسبتا پایینی در مناطق کویری شهرستان 
طبس و در پناهگاه حیات وحش نایبندان گسترده اند که 
تعدادی از این پرندگان در طول سال به صورت بومی در این 
منطقه زیست می کنند و تعدادی نیز به صورت مهاجر مدتی 

از سال را در این منطقه به سر می برند. 

حیات وحش ذخیرگاه ژنتیکی برای انسانها

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان  
با بیان اینکه خداوند خلقت را به شکلی قرار داده که هر کدام 
با دیگری در ارتباط است و هیچ خلقتی بی حکمت نیست 
می افزاید: بخش طبیعی حفاظت محیط زیست با تکیه بر 
حفاظت و مدیریت حیات وحش فعالیت دارد.  وی خاطر نشان 
کرد: حیات وحش به عنوان ذخیره گاه ژنتیکی ما انسانها 
را پشتیبانی می کند. مثال ساده آن می توان از دام، طیور، 

حشرات مفید )زنبور عسل( نام برد که همه آنها گونه های 
اهلی جانوران حیات وحش بوده اند که در حال حاضر در 

خدمت انسان هستند. 

حیات وحش در دستان ماست

بهمن مودی یادآور می شود: ۱۲ اسفند مصادف با سوم مارس 
به عنوان روز جهانی حیات وحش در سراسر دنیا گرامی داشته 
می شود و امسال با شعار آینده حیات وحش در دستان ماست 
به استقبال آن خواهیم رفت. وی خاطرنشان می کند: حمایت 
از حیات وحش به معنی حمایت از زندگی انسانها و نجات 
زندگی است و اگر به حیات وحش آسیب برسد زندگی انسانها 
به خطر می افتد. به عنوان مثال در گذشته نه چندان دور در 
منطقه حفاظت شده هفتاد قله استان مرکزی بیماری طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک )PPR( و در بین جانوران اهلی 

و وحشی )کل، بز، قوچ و میش( شایع شد و خسارت مالی 
سنگین به جا گذشت. وی ادامه می دهد: شایان ذکر است 
چنانچه در طبیعت یک حیوان مبتال به بیماری گردد ابتدا 
تحرک و ذکاوت حیوان گرفته خواهد شد در نتیجه طعمه 
ساده ای برای شکار شکارچیان طبیعت یا پزشکان طبیعت 
خواهد بود. در نتیجه حیوان مبتال توسط آنها شکار و کانون 
بیماری از بین خواهد رفت اما متاسفانه توسعه لجام گسیخته 
اقتصادی و حرص و آز ما انسانها باعث شده است تا زیستگاه 
حیواناتی چون پلنگ، گرگ، شغال اشغال شده و همچنین 

از پوست و دیگر اعضای حیوان(  )استفاده  شکار بی رویه 
باعث انقراض آنها در برخی زیستگاه ها شده است. نتیجه این 
سودجویی شیوع بیماری )PPR( در مناطقی چون هفتاد 
قله خواهد بود. مودی با عنوان اینکه  آینده حیات وحش در 
دستان ماست تاکید می کند: باید بدانیم  که آینده ما در گرو 

همین حیات وحش خواهد بود پس با آنها مهربان باشیم. 
محیط  اداره  کند:  می  تصریح  زیست  محیط  مسئول  این 
از  حفاظت  که  اساسی  قانون   50 اصل  براساس  زیست 
مردم  همه  از  داند  می  همگانی  وظیفه  را  زیست   محیط 
می خواهد تا در این اقدام مهم همراه و همگام باشند. عالوه 
بر این محیط زیست به عنوان وظیفه اصلی خود اقدامات زیر 
را پیگیری نموده و خواهد نمود: گشت و  کنترل و حفاظت 
از حیات وحش، بررسی هویت و حفاظت از حیات وحش، 
بررسی جمعیت بیماری و سالمت حیات وحش، تامین آب 
شرب و حوش با استفاده از حفر چاه و نصب تلمبه بادی، 

مرمت چشمه ها و آبشخورها، احداث آب انبارها و انتقال آب 
به آنها و تامین علوفه و دان حیات وحش در شرایط سخت 

خشسکالی حاکم بر منطقه. 
وی همچنین از موزه اداره کل محیط زیست نام برد و آن را 
گنجینه تنوع زیستی حیات وحش خراسان جنوبی در بیرجند 
که یکی از مراکز مهم پژوهشی استان است دانست  که 
در آن تاکسی درمی 3۲4 گونه نادر و کمیاب حیات وحش 
شامل پرندگان، پستاندارن، نمونه های فسیل شده، گونه های 

گیاهی و... عرضه شده است.

طرح واکسیناسیون پیشگیری از بروز تب برفکی در منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ انجام شد

توصیه های ایمنی استفاده از آسانسور

آن  ظرفیت  به  آسانسور  از  استفاده  هنگام  به   -۱
و  حد  از  بیش  شدن  سوار  از  و  باشید  داشته  توجه 
گذاشتن بارهای بیش از ظرفیت مشخص شده جدا 
از  آسانسور  حرکت  هنگام  در   -۲ کنید.  خودداری 
دادن  تکیه  و  آسانسور  کشویی  درب  به  زدن  دست 
آسانسور  چنانچه   -3 کنید.  خودداری  جدا  آن  به 
ایستاد  باز  از حرکت  و  اشکال شد  دچار  راه  بین  در 
خونسردی خود را حفظ کنید و با فشار دادن دکمه 

زنگ اضطراری نگهبان ساختمان را مطلع سازید تا 
داخل  هوای  کمبود  از  و  نماید  شما  نجات  به  اقدام 
کابین و یا خطرات دیگر نگران نباشید زیرا چاهک 
عبور  برای  منفذهایی  دارای  آن  کابین  و  آسانسور 
تهدید  را  شما  و خطر جدی  باشد  می  هوا  تهویه  و 
کوچکترین  دل  در  حوادث  »بزرگترین  کند.   نمی 

بی احتیاطی هاست«
روابط عمومی آتش نشانی بیرجند

اََدم اوِقذر که بَّچی خورمیه ، نََوسی خورنَمیه.
را می خواهد )دوست دارد(  آنقدر که بچه خود  آدم 

نواسه )نوه( خود را نمی خواهد )دوست ندارد(.
در هر صورت فرزند آدم بیش از نوه اش به او نزدیک 

است و این موجب عالقه زیادتر می شود.

احمَدو َو بیخ َدو
احمدک به بیخ )کنار( دیوار.

به کسی گفته می شود که در حد حرکت یا رفتاری 
کودکی  به  مثال،  برای  نیست.  باشد،  جریان  در  که 
شود  همبازی  بزرگترها  با  تواند  نمی  که  خردسال 
و  بنشیند(  )یا  بایستد  دیوار  کنار  در  باید  اینرو  از  و 
گفته  نیز  بزرگساالن  به  کند.  تماشا  را   بازیکنان 

می شود، هرچند مورد اشاره بازی نیست.

ضرب المثل بیرجندی

منطقه شکارممنوع شاسکوه

سال  در  اسفدن  شاسکوه  ممنوع  شکار  منطقه 
محیط  طرف  از  هکتار   ۱۱4650 وسعت  با   ۱380
معرفی  ممنوع  منطقه شکار  عنوان  به  قاین  زیست 
برآمدگیهای  و  قرار گرفت. کوهها  مورد حفاظت  و 
 عمده منطقه شاسکوه مربوط به دوران دوم و سوم 
زمین شناسی است که جنس کانی ها و سنگهای 
رسوبی،  شیست  دولومیت،  آهک،  از  بیشتر  آن 
فیلیت، کنگلومرا، ماسه سنگ، چرت، ژیپس، شیل، 
گرانیت،  مثل  آذرین  های  کانی  بعضا  و  مرمریت 
بین  در  نیز  آزبست  و  شده  دگرگون  های  کانی 
حیواناتی  است.  رؤیت  قابل  منطقه  رسوبات  سایر 
و  روباه  شغال،  گرگ،  میش،  قوچ،  بز،  کل،  مانند 
منطقه  این  جانوری  گونه های  جمله  از  خرگوش 
تیهو،  کبک،  مانند  پرندگانی  همچنین  باشند.   می 

زندگی  منطقه  این  در  نیز  دلیجه  و  سالسه  عقاب، 
شده  حفاظت  منطقه  این  در  همچنین  می کنند. 
پلنگ نیز مشاهده شده است اما آمار دقیقی از تعداد 
اسکمبیل،  بنه،  مانند  درختانی  ندارد.  وجود  آن ها 
از جمله گونه های شاخص  تاغ، قیچ و کاروان کش 
بین  در  است.  شاسکوه  حفاظت شده  منطقه  گیاهی 
سنگهای رسوبی منطقه، فسیل های متنوعی از نرم 
قبل  های  دوران  به  مربوط  ها  ای  دوکفه  و  تنان 
لحاظ  از  که  خورد  می  چشم  به  نیز  شناسی  زمین 
ارزش  با  بسیار  علمی  مطالعات  و  شناسی  زمین 
محسوب می گردند. شناسایی فسیل ها و تشخیص 
دیرین  دقیق  مطالعات  نیازمند  آن  دقیق  سن 
کوهستانی،  بخش  باشد.  می  منطقه  در  شناسی 
بیشترین مساحت منطقه را به خود اختصاص داده 
عمیق،  های  دره  و  ستیغ  های  یال  وجود   است. 
کوهستان،  محیط  در  ها  رفتگی  فرو  و  ها  حفره 
جانوری  های  گونه  انواع  برای  خوبی  زیستگاه 
زیستگاه  ماهوری  تپه  قسمت  است.  کرده  فراهم 
توان  می  دشتی  قسمت  در  و  بوده  میش  و   قوچ 
زاغ  و  هوبره  قبیل  از  جانوری  ارزش  با  های  گونه 
تنک  جنگلهای  وجود  نمود.  مشاهده  را  کویری 
که  است  گاهی  ذخیره  بعنوان  وحشی  بادام  و  بنه 
باشد.  می  برخوردار  ای  مالحظه  قابل  ژنی  تنوع   از 
صخره های صعب العبور زیستگاه کل و بز است. این 
زیستگاه قابلیت رهاسازی پلنگ را نیز دارا می باشد.

جاذبه های گردشگری

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف گفت: به منظور پیشگیری از بروز بیماری تب برفکی، طرح واکسیناسیون بیش از 2000 راس 
دام اهلی در حاشیه و داخل منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ با همکاری دامپزشکی شهرستان خوسف انجام شد. مسعود روانان افزود: با توجه به اهمیت 
کنترل بیماری های قابل انتقال از دام اهلی به حیات وحش، استفاده از ظرفیت تمامی دستگاههای شهرستان در مهار بیماری تب برفکی ضروری است.

موزه حیات وحش بیرجند گنجینه تنوع زیستی حیات وحش خراسان جنوبی

بنویسیم محیط زیست بخوانیم زندگی
توصیه های ایمنی

بـرنـج ام-كــي 

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

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بيرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

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

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

٠٩١٥١٦٣٠2٣ - ٨٣222٥٤٩٤
صيادشيرازی ،  مجتمع ميرداماد  

واحد ٩٨

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 
و كارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

فرش هامـون
فروش ويژه فرش و مبل با اقساط 

بلند مدت، بدون سود و بدون 
پيش پرداخت با تخفيف ويژه

خيابان مطهری 2١/١
٣222٨2٠٩١٥٥٦- ٥٣2٠٧٣٧

قــاليشويی خــاوران   09151647069-  32255257-32253199  نوگیدری

قاليشويی  بهارستــان )خسرکی(
09155616256-32437388-32437399

 حمل بار و اثاثيه منزل داخل و خارج از شهر با كارگر ماهر 
و كاميون جک ٦ متری پتودار * تمامی اثاثيه منزل شما را با يک 

سرويس حمل می كنيم.   09155618308 - جالل نيا  

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسی، آلمانی،  ايتاليايی،  اسپانيايی

www.lanschool.ir
خيابان مدرس ١٦- پالک ٨٥

تلفن: ٣22٣٧٥٤٩
مشاوره و ثبت نام عصرها

عرضه کننده لوکس ترین و جدیدترین لوازم منزل، تزئینی، آشپزخانه و جهیزیه 
تخفیف ویژه عید نوروز     از 10 اسفند تا پایان اسفند
آدرس: بلوار معلم، خیابان فردوسی، نبش فردوسی 1

   تلفن: 32431749 - 09159044370       مدیریت: عربی

گـالری اميـال

مبل راحتی روز تهران و مبل تخته خواب شو و سرويس خواب
 راحتی را با مبل سوفا تجربه كنيد

مبــل سوفــا

اقساط ٧ ماهه
 بدون پيش پرداخت

 با شرايط ويژه 
خيابان توحيد – توحيد ١٤- جنب بانک ملی

٠٩١2٣- ٨٥٧٨١٦٥2٤٤٥٠٩٥

گروه صنعتی

خريد اعتباری برای فرهنگيان محترم

اتوبـار پرستـو 

خيابان شهاب ، اتوبار پرستو  ٣22٥٦٤٦٥ -  ٣22٥٦٤٤٤ ٠٥٦ - ٠٩١٥٥٦2٩٦٤٨

برای اولين بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

 وانت-كاميونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با كارگر مجرب و بيمه بار  

   كاظمی - خرم نژاد

نمايشگاه تخصصی پرده

           پارسـا
بيرجند - نبش توحيد 2٨- ايزدی     ٠٩١٥٦٧٠٦٣٠١ - ٠٥٦٣2٤٤٥2٥2

نقـد    اقسـاط

زبرا، سانليت، ويندو، كركره فلزی
اجرای سالن های آمفی تئاتر

فروش ويژه اقساطی
با همکاری بانک حکمت ايرانيان ويژه كارمندان محترم ارتش
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برای كسی كه آهسته و پيوسته راه 
می رود، هيچ راهی دور نيست

محصول  زیادی  مقدار  روستایی،  در  تاجری 
ماشین  با  را  آنها  با  می خواست  و  خرید  کشاورزی 

به انبار منتقل کند. 
در راه از پسری پرسید: »تا جاده چقدر راه است؟« 
دقیقه  ده  حدود  بروید  آرام  »اگر  داد:  جواب  پسر 
و  نیم ساعت  بروید  با سرعت  اگر  اما  است.  کافی 

یا شاید بیشتر.«
تاجر از این تضاد در جواب پسر ناراحت شد و به او 
بد و بیراه گفت و به سرعت خودرو را به جلو راند. 
به  بود که چرخ ماشین  نرفته  بیشتر  پنجاه متر  اما 
سنگی برخورد کرد و با تکان خوردن ماشین، همه 

محصول ها به زمین ریخت. 
تاجر وقت زیادی برای جمع کردن محصول ریخته 
به  و کوفته  و هنگامی که خسته  شده صرف کرد 
پسر  حرف های  یاد  می گشت  بر  خودرواش  سمت 
آرام  را  راه  بقیه  فهمید  را  او  منظور  وقتی  و  افتاد 
قدم  تر  آرام  باید  گاهی  کرد.شاید  طی  بااحتیاط  و 
برداریم تا به مقصد برسیم.»برای کسی که آهسته 

و پیوسته راه می رود، هیچ راهی دور نیست.«

در دوي زندگي همیشه حریف
 را شانه به شانه ات بپندار و همیشه

 با خود بگو تنها یك گام پیش ترم، تنها یك گام.

هدف هر حکومت و دولت تنها بهتر کردن ابزارهاي 
زندگي مادي و راحتي مردم نیست، بلکه حکومت 

وظیفه دارد سعادت مردم را نیز تامین کند.

این یك دو سه روز نوبت عمر گذشت
چون آب به جویبار و چون باد به دشت

هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت
روزی که نیامده ست و روزی که گذشت

مدیران اثر بخش در زمان
 حال زندگي مي کنند 

اما همیشه به فکر آینده هستند.

جلوي زبان دیگران را نمي توان گرفت، 
ولي اگر خوب زندگي کنیم، 

این خود باعث شکست و تحقیر آنان مي شود.

جدا از تاثیرات شگفت انگیز افراد موفق بر جهان، نبوغ 
خالقانه آنها و پیروان آن ها، استیو جابز، مارک زاکربرگ 
و آلبرت انیشتین چه وجه اشتراکی با یکدیگر دارند؟ بله 

درست حدس زدید:
از  روز  هر  و  دارند  خصوصی  به  پوشش  سبك  آن ها 
همان استفاده می کنند. تا به حال فکر کرده اید که خود 
شما نیز می توانید این کار را انجام دهید؟ در این جا به 
برخی از دالیلی اشاره می کنیم که چرا باید انجام این 

کار را مدنظر قرار دهید:

ساده است

سادگی اغلب به معنای نبوغ است. و پیچیدگی اغلب 
از  بسیاری  مانند  نیز  شما  احتماال  است.  گیج کننده 
افراد، حداقل 80 درصد  از لباس هایی که در کمدتان 
وجود دارد را نمی پوشید. به جای این که هر روز خود 
کنید،  آن  پوشیدن  و  لباس  یك  انتخاب  به  ملزم  را 
منحصر  سبك  یك  از  همواره  که  برگزینید  را  روشی 
متعلق  تنها  شما،  خاص  سبك  کنید.  استفاده  فرد  به 
 به شماست و می تواند با توجه به سلیقه ی شما خاص

 یا معمولی باشد.

یا کت  شلوار طوسی  اسکی؟ کت  یقه  و  جین  شلوار   
خصوصی  به  لباس  شما  که  این  احتمال  آبی؟  شلوار 
را  آن  لذت می برید و  پوشیدن آن  از  باشید که  داشته 
بنابراین  دارد،  وجود  می دهید  ترجیح  لباس ها  سایر  به 
به سختی  و  کنید  فکر  اندازه  از  بیش  که  نیست  الزم 

تصمیم بگیرید.
به سادگی، لباس مورد نظر خود را تعریف کنید، هر آن 
چه را که برای روزهای هفته می پسندید خریداری کنید 
و کمد لباس خود را با توجه به آن سازمان دهی کنید. 
لباس هایی که دیگر برای شما استفاده ای ندارند را کنار 
بگذارید و در نهایت به کمد لباس  سازمان دهی شده ای 
دست پیدا کنید که همیشه رویای آن را در سر داشتید.

نياز به تصميم گيری ندارید

بیشتری  روز تصمیمات  به گذشته، در طول  ما نسبت 
می گیریم، آیا باید برای هر روز نیز لباس های مختلفی 

انتخاب کنیم؟ 
تی شرت  که  استقاللی  و  آزادی  از  زاکربرگ  مارک 
لذت  است،  آورده  همراه  به  او  برای  رنگش  طوسی 
راحت  خیال  با  تا  دارم  دوست  واقعا  »من  می برد: 

زندگی کنم و تا جایی که می توانم تصمیمات کمتری 
کردن از چگونگی خدمت  غیر  به  مورد هر چیزی   در 

 به مردم، بگیرم.”
به  نیازی  اینکه  می شود،  آغاز  صبح  که  زمانی 
بسیار  روز  آغاز  در  باشید  نداشته  تصمیم گیری 
رهایی بخش به نظر می رسد. به استرس و اضطراب های 
از  آماده می تواند  لباس  یا یك دست  یونیفرم  که یك 

بروز آن جلوگیری کند فکر کنید. 
آیا می خواهید فردی باشید که همچنان از نظر ذهنی 
در فکر کمد لباس هایش است، در حالی که می توانید 
بعدی بزرگ  قدم  خود  ذهن  در  که  باشید   فردی 

 را بر می دارد؟

پول خود را پس انداز می كنيد

می پوشید،  چیزی  چه  روز  هر  می دانید  که  زمانی 
مورد  چند  همیشه  که  کنید  حاصل  اطمینان  می توانید 
اضافی با توجه به انتخاب های خود، در زمانی که این 

لباس ها حراج می شوند، ذخیره کرده اید.
باعث افزایش اعتماد به نفس و تمرکز شما می شود

شما می دانید که چه لباس هایی به درد شما می خورند. 

شما نوع بدن خود را می شناسید و همین مسئله اعتماد 
به نفس کافی به منظور تمرکز بیشتر بر روی کارهایتان 
را نیز در اختیار شما قرار می دهد و در این صورت شما 
می توانید به عضو مفیدتری برای تیم خود تبدیل شوید.
تنها  و  نیست  مناسب  برایتان  که  لباسی  نیست  الزم 
لباس  تنها  یا  و  خریده اید،  را  آن  تصادفی  صورت  به 
تمیزی که برای پوشیدن در صبح اختیار داشتید و در 

آن احساس ناراحتی می کنید را بپوشید.
روز  هر  می توانید  خود،  به خصوص  یونیفرم  ایجاد  با   

شیك باشید و احساس راحتی کنید.

قابل پيش بينی است

مهم تر از همه، از طریق تعریف و ایجاد سبکی منحصر 
برنامه ی  اساس  بر  تا  هستید  آماده  خودتان،  خاص  و 
روزانه و بدون نیاز به کمترین فکر به جلو پیش بروید. 
به عالوه، با وجود دنیای دیوانه واری که در آن زندگی 
لباس  و  یونیفرم  نوع  از  می توانیم  حداقل  می کنیم، 
روزانه ی خود اطمینان داشته باشیم و آن را پیش بینی 
مطمئنا کار  این  دلیل،  همین  به  تنها  به  و   کنیم. 

 ارزشش را دارد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

حدیث روز

آنان را با دالیل آشکار و نوشته ها ]فرستادیم[ و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم 
آنچه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی و امید که آنان بیندیشند سوره النحل، آیه 44

حدیث روز

اّمتم همواره در خیر و خوبی اند تا وقتی که یکدیگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، 
زکات بدهند و میهمان را گرامی بدارند.  پیامبر )ص(

سبک زندگی

چراافرادموفقهرروزلباسهایتکراریمیپوشند؟

                        

659382174
214567983
873941526
936428715
487195632
125736498
741853269
568279341
392614857

سودوکوجدولاعدادیاستکهامروزهیکیازسرگرمیهایرایج
درکشورهایمختلفجهانبهشمارمیآید.سودوکومخففیک

عبارتژاپنیاستوبهمعنی»ارقامبایدتنهاباشند«است.
تاریخچه:اینبازیبرایاولینباردریکمجلهپازلآمریکاییدر
سال1979اتشاریافتاماانتشارآنبهطورمستمروپیگیربرای
نخستینباربرمیگرددبهژاپندرسال1986وازسال2005این

سرگرمیبهمحبوبیتجهانیدستیافتونخستینمسابقهملیآندر
سال2008درفیالدلفیادرآمریکابرگزارشد.

شماره 3457 طراح: نسرین کاری
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8547
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اوقات فراغت جوان ایرانی

به نظر بسیاری از کارشناسان، عوامل اجتماعی موثر 
تقسیم  دسته  دو  به  اجتماعی  آسیب های  ایجاد  در 
پایداری  و  ثبات  عدم  جمعیت،  افزایش  می شود؛ 
گروه  یك  شمار  در  فقر  و  تورم  بیکاری،  اجتماعی، 
از عوامل اجتماعی به شمار مي رود و خانواده، محیط 

مدرسه و گروه همساالن جزو دسته ای دیگر است.
خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که برای برطرف 
کردن نیازهای ریشه ای و حیاتی انسان و بقای جامعه 
ضروری است. انسان ها پس از تولد تحت  تأثیر افکار، 
عقاید و رفتار اعضای خانواده خود قرار می گیرند؛ لذا 
روند  بر  که  است  عاملی  و  جایگاه  نخستین  خانواده 
بیشتر مورد توجه ما  آنچه  تأثیر می گذارد؛  آدم  رفتار 
بر  نواقص و کمبودهای خانوادگی  منفی  تأثیر  است 
فرد است که تحت شرایط خاصی وی را در معرض 

نامتعادل شدن قرار می دهد.
کیفیت آموزش نوجوانان و جوانان و موفقیت یا عدم 
موفقیت در تحصیل و طی کردن دوره های آموزشی 
است.  موثر  آنها  جامعه پذیری  و  شدن  سازگار  در 
دانش آموزی که در محیط مدرسه منظم بوده و مراحل 
می کند،  طی  موفقیت  با  و  برنامه  طبق  را  آموزشی 

آسیب پذیری کمتری خواهد داشت.
روی  در  مهم  نقشی  نیز  ناباب  دوستان  با  معاشرت 
می کند.  ایفا  اجتماعی  آسیب های  به  افراد  آوردن 
غافل  فرزندان خود  از  خانواده ها  برخی  است  ممکن 
شده و زمینه را برای گرایش به دوست ناباب فراهم 
کنند که نتیجه اش روی آوردن آنها به کارهای خالف 
است. همچنین آسیب پذیری نوجوانان بد سرپرست، 
بیشتر  موارد تك سرپرست  بعضی  در  و  بی سرپرست 

از سایر گروه هاست.

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

تجربه کنید.    09158668002

به تعدادی نیروی جوشکار برق 
و نصاب نرده استیل نیازمندیم.

09158073207

به یک خانم برای کار در آرایشگاه 
نیازمندیم. 

32236111 -09038976001
نمایندگی بیمه برای تکمیل کادر خود از 
افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید.
مشاور بیمه 1 نفر- مدیر تبلیغات 1 نفر

بازاریاب 
حقوق ثابت + بیمه + پورسانت

32437282 - 09903189040

دعوت به همکاری
به یک نفر مشاور حقوقی با سابقه کاری ترجیحا آقا با شرایط ذیل 

نیازمندیم:
دارای پروانه وکالت ترجیحا پایه یک یا دو

دارای مدرک کارشناسی ارشد یا کارشناسی حقوق با تاییدیه کتبی 
سابقه حقوقی از مراجع رسمی:

 استانداری ، کانون وکال و یا کانون کارشناسان دادگستری
32236685

مهلت مراجعه: پایان وقت اداری  94/12/15

خریدار زرشک و عناب
 با قیمت مناسب  09126495242

به یک نفر خانم آشپز ماهر
 یا کمک آشپز با سابقه کار 
در غذای آماده نیازمندیم. 

ساعت کار: از 15تا 23
تلفن تماس: 09155624508

32445179

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

یکشرکتلبنیمعتبردربیرجنداستخداممینماید
1- تعدادی راننده با خودروی وانت یخچالدار و سایپا یخچالدار

2-تعدادی بازاریاب با حقوق ثابت و پورسانت 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید 

09155623819

مدرک کارشناسی رشته  حسابداری رضا سپهروند
فرزند مهدی به شماره شناسنامه  0640194443 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تخفیفواقعیکارتعروسی
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775

نقاشیساختمان انواع نقاشی ساختمان 

پذیرفته می شود. 09159647370 - مرکی

خشکشوییصـدف
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

آهنآالتمستعملوذوبی
رانقداخریداریم.

دربوپنجره،مسوآلومینیوم
فقطبایکتماس
09151612979

09151614735
برادرانزنگوئی

سمساریمرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی

داربستایستا
اجرای نصب داربست و پیچ 

رولپالک نما     09151609715  
09151613901 - فرج زاده

کارواش با موقعیت عالی واقع در بلوار معلم 
فوری زیر قیمت بازار به فروش می رسد.

09153221884

پالستیک سرای محمد واقع در ورودی 
حاجی آباد برای ادامه کار به فروش می رسد.

09159625759

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

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

 به فروش می رسد.      09158600545

نقاشیساختمان
 روغنی - پالستیک - اکرولیک  
مولتی کالر- کناف - کاغذ دیواری 

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

تعمیرگاهفنیتخصصیصبا
تعمیر پژو ، پراید، سمند، نیسان و ...

مدرس 36 و 38 
09157710414

ابراهیمی

سمساریخزاعی
خرید و فروش کلیه لوازم منزل 

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

09156633937

پوشاک بهـاره رسید

دنیایفرشتهها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

تعویضمبلماندستدومبانو
عکس مبلتان را به این شماره 

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

صنایعمبلتهرانمد
تولید، تعمیر، طراحی
جمهوری 8، داخل کوچه
 روبروی آرایشگاه حمید

09151602018- 32233142 خسروی
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 شهرخبر: بسیاری از داروهای گیاهی با داروهای شیمیایی تداخل عملکرد دارند و موجب افزایش یا کاهش اثر دارویی می شوند بنابراین اگر فردی 
داروی شیمیایی مصرف می کند، باید حتما پیش از مصرف هر نوع داروی گیاهی با پزشک خود مشورت کند. بسیاری از گیاهان معطر مانند آویشن،
 نعناع، گلپر، رازیانه، زیره سبز، زیره سیاه، دارچین، برگ مورد و کاکوتی، اگر مدتی از پودر شدن آنها بگذرد اثرات درمانی آنها کم می شود.

مصرف خودسرانه گیاهان دارویی ممنوع اخبار ورزشی

افتخار آفرینی کشتی گیران 
دانشگاه بیرجند در مسابقات 

دانشجویان دانشگاه های منطقه 3 

تیم کشتی دانشجویان دانشگاه بیرجند در مسابقات 
کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان پسر دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی منطقه 3 کشور به میزبانی 
دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب 6 مدال و 
5 سهمیه المپیاد فرهنگی و ورزشی گردید. در این 
مسابقات رضا جاهد نظامی در وزن 86 کیلوگرم در 
کشتی فرنگی و فؤاد محمدی در وزن 125 کیلوگرم 
در کشتی آزاد به مقام اول دست یافتند. حبیب اله 
ترابی در وزن 97 کیلوگرم در کشتی فرنگی، سعید 
ابراهیمی در وزن 65 کیلوگرم و زاهد آزموده در وزن 
61 کیلوگرم کشتی آزاد مقام دوم را کسب کردند و 
سعید رحبی بمرود در وزن 57 کیلوگرم به مقام سوم 
مسابقات  از  دور  این  دوم  و  اول  های  مقام  رسید. 
جواز حضور در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی 

دانشجویان پسر را دریافت نمودند.
 

رقابت 8 بانوی اسکیت بازاستان
 در مسابقات قهرمانی کشور

 
جنوبی  خراسان  اسکیت  هیئت  رئیس   : فارس 
مسابقات  در  استان  اسکیت باز  بانوی  گفت: هشت 
اظهار  وی  می پردازند.  رقابت  به  کشور  قهرمانی 
سال   10 زیر  اسکیت باز   250 از  بیش  داشت: 
کشور از 12 اسفندماه جاری در آبادان برای کسب 
کرد:  تصریح  می روند.وی  هم  مصاف  به  قهرمانی 
عبدالهی  هستی  عظیمی،  نازنین  صولتی،  مهشید 
نادیا  رستمی،  مهشید  دینا خزاعی،  آیدا حیدری،  و 
نوفرستی و رضوان شیخ زاده اعضای تیم استان در 
سرپرستی  شیخ زاده  زهرا  هستند.  ملی  ماراتن  این 
را  استان  اسکیت  تیم  مربیگری  ادیبی فر  فاطمه  و 
در مسابقات قهرمانی اسکیت دختران زیر 10 سال 

کشور بر عهده دارند.

ایران نایب قهرمان شد

نهایی  دیدار  در  ایران  ویلچر  با  تنیس  ملی  تیم 
با  چین  برابر  ژاپن  جهانی  جام  انتخابی  مسابقات 
عنوان  با کسب  و  خورد  بر یک شکست   2 نتیجه 
این  مستقیم  به سهمیه  دستیابی  از  قهرمانی  نایب 
رقابت ها بازماند . به گزارش مهر، مسابقات تنیس 
با  آسیا  منطقه  در  جهانی  جام  انتخابی  ویلچر  با 
حضور سه تیم ایران، چین و عراق برگزار شد. البته 
یمن دیگر شرکت کننده در این رقابت ها بود که 
حاضر  مسابقات  برگزاری  محل  در  نتوانست  البته 
شود. در پایان این رقابت ها چین به عنوان قهرمان 
از  را  ژاپن  جهانی  جام  برای  مستقیم  سهمیه  تنها 

آن خود کرد.

پرتقال؛ دیواری محکم برابر
 سکته مغزی! 

های  سکته  بروز  خطر  مرکبات  نیوز:  سالمت 
مغزی را کاهش می دهد. کلید قدرت معجزه 

آسای پرتقال در جلوگیری از سکته های مغزی 
را باید در یک ماده مغذی به نام »هسپرین« 
جست و جو کرد. ماده ای که موجب افزایش 
شود. می  مغز  جمله  از  بدن  در  خون  جریان 

استفاده  مرتب  و  روزانه  به صورت  اگر  پرتقال 

شود نقش به سزایی در کاهش فشار خون بازی 
تحقیقات  آخرین  نتایج  که  گونه  آن  کند.  می 
لیوان آب  روزانه یک  نشان می دهد، خوردن 
پرتقال یا یک عدد پرتقال نه تنها نیاز بدن به 
انواع ویتامین ها، آهن، کلسیم، پتاسیم و سدیم 

را برطرف می کند، سیستم ایمنی بدن در برابر 
با  بلکه  کند؛  می  تقویت  را  ها  ویروس  انواع 
تنظیم سطح فشار خون یکی از مرگ آورترین 
انسان  کمین  در  است  ممکن  که  خطرهایی 
 باشد یعنی سکته مغزی را از او دور می کند. 

آب  کنند  توصیه می  پزشکان  دلیل  به همین 
عنوان  به  قهوه  یا  چای  جایگزین  را  پرتقال 

نوشیدنی صبحگاهی کنید.

غذای محبوب ایرانی سرطان زاست 

نامه نیوز: پخت ناصحیح مانند زغالی یا کبابی 
و  می کند  ایجاد  سمی  مواد  گوشت،  کردن 
قرمز  گوشت  شیوه  این  به  زیاد  که  کسانی 
سرطان های  به  بیشتر  می کنند،  مصرف  را 
گوارشی مبتال می شوند. به کسانی که مستعد 
بیماری های سیستمیک و غیرواگیر نظیر چاقی، 
بیماری های قلبی و عروقی، کلیوی و افزایش 
توصیه  هستند،  فشارخون  و  کبدی  آنزیم های 
می شود که از مصرف گوشت قرمز به ویژه انواع 
سرخ کردنی ها یا کبابی روی زغال پرهیز کنند، 
زیرا تحقیقات نشان داده که این افراد بیشتر در 
معرض خطر ابتال به سرطان معده و روده قرار 

خواهند داشت. 

توصیه های دارویی و پیشگیری از   
مسمومیت در استقبال از عید نوروز

دارویی خانه: ضمن  قفسه  : سامان دهی  الف 
در  حتماً  عید،  گردگیري  و  تکاني  خانه  انجام 

قرص،  محتوی  دارو  هاي  کیسه  با  منازل 
مواجه  شده  نیمه مصرف  شربت  یا  و  کپسول 
خواهید شد. توصیه مي شود به شکل زیر جعبه 

یا قفسه دارویي خود را سر و سامان دهید:
1( داروهایي که تاریخ انقضاء آنها فرا رسیده 

و  نمائید  خارج  اصلي  بندي  بسته  از  است، 
داخل کیسه زباله ریخته، معدوم نمائید. برای 
دور  داروهای  نابجای  مصرف  از  جلوگیری 
ریخته شده، بهتر است قرص ها و کپسولها را 
با زباله های تر مانند تفاله چای مخلوط نمایید 

داروها  مصرف  مانع  آن  ناخوشایند  ظاهر  تا 
انقضاء  تاریخ   )2 شود.  و...  کودکان  توسط 
روی  میالدی  یا  شمسی  تاریخ  به  معموال 
جعبه مقوایی داروها، همچنین در انتهای ورقه 
های آلومینیومی بسته بندی قرصها و کپسول 

تزریقی  ویالهای  و  آمپول  شیشه  روی  بر  ها، 
بر  موضعي  کرمهاي  و  پمادها  درخصوص  و 
روي انتهاي تیوب پماد و کرم و یا روی جعبه 
آنها حک شده است. 3( شربت های  مقوایی 
در  را  ها(  بیوتیک  آنتی  )به جز  تاریخ گذشته 

فاضالب خالي کرده و شیشه هاي آن را دور 
بریزید. سوسپانسیون آنتی بیوتیک ها را بعد از 
گذشت ده روز از مصرفشان داخل سطل زباله 
بیندازید. 4( قطره هاي چشمي که از باز شدن 
در آن یک ماه گذشته است دیگر استریل نمي 
و  آمپولها   )5 شوند.  ریخته  دور  باید  و  باشند 
زباله  کیسه  در  را  گذشته  تاریخ  هاي  سرنگ 
بریزید و معدوم نمائید. 6( بهتر است داروهایی 
دیگر  مواد  با  ریخته می شود  زباله  داخل  که 
مانند تفاله چای آلوده شوند تا از مصرف اتفاقی 
آن توسط انسان و حیوان پیشگیری شود. 7( 
کرمها و فرآورده های آرایشی و بهداشتی هم 
فرآورده(  نوع  به  )بسته  انقضایی  تاریخ  دارای 
از 6 ماه تا 24 ماه پس از بازکردن در ظرف 
بعد  آرایشی هم  لوازم  از  )بسیاری  باشند.  می 
در  بندی،  بسته  روی  بر  شده  اعالم  مدت  از 
نمایند.(  می  عوارض  ایجاد  استفاده  صورت 
8( داروهایي که تاریخ انقضاء آنها فرا نرسیده 
مي  ندارد  منزل  در  اي  استفاده  ولي  است 
احمر  هالل  جمعیت  منتخب  مراکز  به  تواند 
و  شما  چنانچه   )9 شود.  اهدا  استفاده  جهت 
یا بستگانتان، به دلیل ابتال به بیماری مزمن، 
دارویي را به صورت مرتب مصرف مي کنید، 
پایان  تا  و  نیاز  حد  به  را  دارو  شوید  مطمئن 

تعطیالت و ضمن سفر در اختیار دارید. 
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عدم توجه به جلو در بیرجند باز هم حادثه آفرید

را  پیاده  عابر   206 پژو  راننده  جلو  به  توجه  عدم  گفت:  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
پلیسی  های  فوریت  مرکز  اعالم  با  داشت:  اظهار  رضایی  علیرضا  سرهنگ  فرستاد.  مرگ  کام  به 
و  راهور  پلیس  کارشناس  بالفاصله  »بیرجند«  »ماژانی« شهرستان  خیابان  در  تصادف  بر  مبنی   110
دریافتند یک دستگاه  بررسی صحنه  در  مأموران  افزود:  اعزام شدند. وی  حادثه  به محل  امداد  گروه 
کرده  تصادف  داشت  را  خیابان  عرض  از  عبور  قصد  که  ساله   50 پیاده  عابر  با   206 پژو  سواری 
منتقل  بیرجند  رضا)ع(  امام  بیمارستان  به  اورژانس  عوامل  توسط  و  مجروح  شدت  به  پیاده  عابر  و 
کارشناس  کرد:  تصریح  رضایی  سرهنگ  باخت.  جان  بیمارستان  در  جراحات  شدت  اثر  بر  که  شد 
پلیس  رئیس  اعالم کرد.   206 راننده  از سوی  به جلو  کافی  توجه  را عدم  این حادثه  راه علت  پلیس 
تصادفات  26درصد  علت  جاری  سال  ماهه   11 در  اینکه  به  اشاره  با  استان  رانندگی  و  راهنمایی 
و  خوردن  از  رانندگی  هنگام  به  خواست  رانندگان  از  بوده  جلو  به  توجه  عدم  استان  شهری  درون 
جلو  به  توجه  و  حواس  تمرکز  عدم  باعث  که  دادن  پیامک  و  همراه  تلفن  با  صحبت  و   آشامیدن 

می شود خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.   

امدادگران خراسان جنوبی  به 59 
حادثه دیده در سیل خدمات ارائه کردند

در پی بارش باران و وقوع سیالب و آبگرفتگی در برخی مناطق استان ، امدادگران خراسان 
روستاهای   در  آبگرفتگی  اعالم  دنبال  به  کردند.  رسانی  خدمات  دیده  حادثه   59 به  جنوبی 
مافنداب ، کوچ و الغار از توابع بیرجند ، بالفاصله تیم های عملیاتی به محل اعزام و به 23 
نفر از هم استانی ها که داخل خودرو پشت سیالب گرفتار شده بودند، خدمات ارائه کردند. 
همچنین در سربیشه نیز پیرو اطالع از وقوع آبگرفتگی در روستاهای مهدی آباد و بورنگ، تیم 
امدادی به محل اعزام و یک دستگاه خودرو را که در آب گرفتار شده بود رها سازی کرده و 
نسبت به تخلیه آب یک باب منزل مسکونی نیز اقدام و به 5 حادثه دیده خدمات ارائه کردند. در 
کیلومتر 5 سربیشه به نهبندان نیز دو دستگاه خودرو با 6 نفر سرنشین که در گل والی گرفتار 
شده بودند توسط نیروهای هالل احمر رها سازی شدند و در روستای اسفزار هم 5 باب منزل 
مسکونی که دچار آبگرفتگی شده بودند و همچنین دو دستگاه خودروی گرفتار در سیالب را 

نجات داده و به 25 حادثه دیده خدمات ارائه کردند.  

 دستگیری سوداگران مرگ در نهبندان

و500گرم  کیلو  کشف34  از  نهبندان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
غالمرضا  سرهنگ  داد.  خبر  حشیش  800گرم  و  20کیلو  و  تریاک 
شاهوردی گفت: مأموران پاسگاه سهل آباد هنگام کنترل محورهای 
عبوری به سه نفر که به صورت پیاده قصد عبور از کمین مأموران را 
داشتند مشکوک و به آنان دستور ایست دادند. وی افزود: سوداگران 
چند  از  پس  مأموران  که  کردند  فرار  به  اقدام  توجهی  بی  با  مرگ 
کیلومتر تعقیب و گریز آنان را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند. 
سوداگران  از  بازرسی  در  کرد:مأموران  تصریح  شاهوردی  سرهنگ 
که  حشیش  800گرم  و  20کیلو  و  تریاک  و500گرم  34کیلو  مرگ 
خاطرنشان  وی  کردند.  کشف  شد  می  حمل  باری  کوله  صورت  به 
قضای  مراجع  به  و  دستگیر  مرگ  سوداگر  سه  عملیات  این  کرد:در 

معرفی شدند.
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چهارشنبه * 12 اسفند 1394 * شماره  3457 
پیش بینی 700 میلیارد ریال7

 برای بودجه سال 95 شهرداری بیرجند 

برای  ریال  میلیارد  گفت: 700  بیرجند  شهردار  ایرنا- 
بودجه سال 95 شهرداری پیش بینی شد که نسبت به 
سال گذشته دو درصد افزایش دارد. مدیح پیش بینی کرد 
تا پایان اسفند ماه سال آینده بیش از 95 درصد این رقم 
تحقق یابد. وی بودجه سال گذشته شهرداری بیرجند را 
680 میلیارد ریال ذکر کرد. وی همچنین گفت: تمام 
مقدمات برای فضاسازی شهر در ایام نوروز در حال انجام 
است و در این خصوص اقدامات خوبی در دستور کار قرار 
گرفته است. مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری 
های  اتوبوس  تمامی  اینکه  به  اشاره  با  نیز  بیرجند 
شهرداری در روز اول فروردین رایگان خدمات خواهند 
داد، گفت: 50 اتوبوس در روز اول نوروز 95 در شطح 
شهر خدمات ارائه می کنند. غالمپور با اعالم این خبر 
افزود: بعد از 5 روز تعطیالت ابتدای فروردین به دلیل 
تعطیلی مدارس تا روز 13 فروردین 70 درصد از ناوگان 
حمل و نقل عمومی در بخش های دولتی و خصوصی 
فعال خواهند بود. وی درباره افزایش قیمت بهای بلیت 
اتوبوس های این سازمان در بخش دولتی و خصوص 
اعالم کرد: درخواست افزایش 15 درصدی بهای بلیت 
را به شورای شهر ارائه داده ایم اما تاکنون مصوبه ای در 

این خصوص نداشته ایم.

صندوق اعتباری خرد زنان، گامی مهم 
در راستای رفع نیاز زنان روستایی است

ایرنا- مسئول امور زنان روستایی و عشایر در سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: ضرورت تشکیل 
صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی گامی مهم 
اعتبارات مالی  به  نیاز زنان روستایی  در راستای رفع 
توسعه حمایت  دومین جلسه طرح  در  شیبانی  است. 
از صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به فعالیت 78 
صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در استان اشاره 
کرد و افزود: در حال حاضر چهار هزار و 300 نفر در 
این صندوق ها عضو هستند. به گفته وی از مجموع 
12 صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی 
کشور دو صندوق زنان در خراسان جنوبی فعال است. 

۱0 درصد از زندانیان استان
 را زنان تشکیل می دهند

ایسنا- مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی خراسان 
پنج  زن  زندانیان  کشوری  میانگین  گفت:  جنوبی 
درصد اما در خراسان جنوبی 10 درصد است. اربابی  
دارد  وجود  استان  در  زندانی  زن   1500 اظهارکرد: 
و  حمل  زندانی ها،  این  درصد   95 از  بیش  جرم  که 
مشارکت در حمل مواد مخدر است. وی با بیان اینکه 
79 درصد از این زندانی ها در روستا ها و فاقد مسکن 
هستند، ادامه داد: خانواده 69 درصد از این زندانیان 
از روستا به شهر مهاجرت کرده و به دلیل مشکالت 

معیشتی در حاشیه  شهرها ساکن می شوند.

برپایی 8۱ پایگاه جشن نیکوکاری در درمیان

فارس- مدیر کمیته امداد درمیان گفت: تعداد 81 پایگاه 
جشن نیکوکاری در قالب پایگاه های مدارس، امداد و 
نماز جمعه آماده جمع آوری هدایا و وجوهات نقدی مردم 
در جشن نیکوکاری خواهند بود. بصیری پور با دعوت 
برای مشارکت گسترده در جشن  از عموم مردم خیر 
به  نیکوکاری  جشن  امسال  کرد:  تصریح  نیکوکاری، 
مدت سه روز از 12 اسفندماه همزمان با سایر نقاط کشور 
در شهرستان درمیان برگزار می شود و تعداد 98 نفر در 
برپایی این امر با کمیته امداد درمیان همکاری می کنند. 
وی با بیان اینکه در سال گذشته مبلغ 542 میلیون ریال 
در جشن نیکوکاری جمع آوری شده است، افزود: مبلغ 
125 میلیون ریال به صورت نقدی و 417 میلیون ریال 
نیز به صورت غیر نقدی توسط خیران و مردم نوع دوست 
به امداد تحویل داده شده است. بصیری پور همچنین از 
استقرار 55 پایگاه مدارس در نقاط مختلف شهرستان 
همزمان با نواخته شدن زنگ نیکوکاری در نخستین روز 

از هفته احسان و نیکوکاری خبر داد.

تربیت صحیح در خانواده
 زیربنای سبک زندگی اسالمی است

جنوبی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  مهر- 
برای  اسالمی  معارف  از  باید  والدین  اینکه  بیان  با 
تربیت فرزندان کمک گیرند، گفت: تربیت صحیح در 
خانواده زیربنای سبک زندگی اسالمی است. حجت 
آموزشی  کارگروه  در  دیروز  صبح  لطفیان  االسالم 
انتظامی  فرماندهی  شاغل  بانوان  و  سیاسی  هادیان 
سازندگی  و  محبت  تدین،  گفت:  جنوبی  خراسان 
و  پدر  که  بوده  متعالی  خانواده  کارکردهای  اخالقی 
از آنها کمک گیرند. باید  مادر برای تربیت فرزندان 
مادر  پدرخوب،  برگیرنده  در  را  متعالی  خانواده  وی 
خوب و فرزند خوب دانست و گفت: اگر هرکدام از 
این ارکان کارکرد صحیح نداشته باشد، نظام خانواده 
اصل  داد:  ادامه  وی  می کند.  روبرو  فروپاشی  با  را 
تفاوت، تعاون و تفاهم از اصول بنیادین زندگی است 
گرفته شود،  نادیده  زندگی  در  اصول  این  چنانچه  و 

تعالی خانواده متوقف خواهد شد.

سل گاوی در خراسان جنوبي دیده نشد

 گروه خبر- رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های
به  توجه  با  گفت:  جنوبی  خراسان  دامپزشکی   دامی 
تست های انجام شده طی امسال موردی از بیماری 
سل گاوی در دام های استان دیده نشد.دادفر با اعالم 
این خبر گفت:  تعداد 7 هزار و 270 رأس گاو و گوساله 
 در استان تحت پوشش تست توبرکولین برای شناسایی 
دام های سلی قرار گرفتند که خوشبختانه مورد مثبتی دیده 
 نشد. وی با بیان اینکه بیماری سل در گروه بیماری های
قابل انتقال از دام قرار دارد، ادامه داد: اقدامات بهداشتی 
برای پیشگیری از این بیماری در بیش از  75  واحد 
پرورش گاو در سطح استان انجام شده است. وی اظهار 
کرد: بیماري سل از طرق مختلف از جمله استفاده از شیر 
خام و گوشت دام آلوده به انسان منتقل شده و سبب بروز 

عوارض تنفسی شدید در انسان می شود. 

حضور تجار  و فعاالن اقتصادی استان  
در نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان

گروه خبر- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
بیرجند در راستای توسعه همکاری های اقتصادی و 
روابط تجاری ایران و افغانستان با هیئتی متشکل از 
تجار، بازرگانان و مسئوالن دولتی خراسان جنوبی عازم 
)کابل( شد.  افغانستان  ایران در  اختصاصی  نمایشگاه 
این نمایشگاه با گروه کاالیی محصوالت کشاورزی و 
صنایع غذایی، ساختمان و تأسیسات، صنعت و معدن، 
انرژی )نفت،گاز و پتروشیمی(، لوازم خانگی، دارویی 
بهداشتی، منسوجات،  و  آرایش  و تجهیزات پزشکی، 
فرش و موکت، صنایع خودرو، خدمات شهری، حمل 
و نقل، فناوری اطالعات و صنایع مخابراتی  از روز 12 
تا 15 اسفند در تاالر هتل اورانوس کابل دایر خواهد 
بود. ضمناً یادآور می شود برنامه هاي اقتصادي براي 
معرفي ظرفیت ها و پتانسیل های استان و دیدارهایي 
این  در  هدفمند  حضوري  براي  افغانستان  تجار  با 

نمایشگاه  ترتیب داده شده است.

رعد و برق درختی در بیرجند را نصف کرد

تنه درختی در بیرجند بر اثر رعد و برق شدید از بین 
رفت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ تنه درختی در 
بوستان سید الشهدا در میدان سوم سجادشهر شهرستان 

بیرجند امروز بر اثر رعد و برق شدید متالشی شد.

سد حاجی آباد زیرکوه
 در پی بارندگی های اخیر، جانی تازه گرفت

فارس- سد مخزنی حاج  آباد زیرکوه که از خردادماه 
گذشته خشک شده بود، پس از بارندگی های دو روز 
این  تازه گرفت.  آبگیری شد و جانی  گذشته دوباره 
سد با ظرفیت آبگیری 6.5 میلیون متر مکعب بر روی 
هدف  که  سدی  است،  شده  ساخته  بمرود  رودخانه 
رودخانه  این  آب  رفت  هدر  از  جلوگیری  آن  اصلی 
زمین های  بردن  زیر کشت  برای  آن  و ذخیره سازی 
هواشناسی  اداره  سرپرست  آراسته  بود.  دست  پایین 
زیرکوه، از ثبت بیش از 29 میلی متر بارندگی در دو 
روز گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت: تحلیل 
تقویت  نشان دهنده  هواشناسی  پیش یابی  نقشه های 

ناپایداری های جوی تا آخر هفته در استان است.

برگزاری دوره تخصصی قرائت قرآن در استان 

خراسان  اوقاف  کل  اداره  قرآنی  کارشناس  ایکنا- 
جنوبی از برگزاری دوره تخصصی قرائت قرآن کریم 
حجت االسالم  داد.  خبر  بیرجند  در  ماه   5 طی  در 
عباسی بیان کرد: این طرح بهمن ماه در بیرجند آغاز 
شده و ویژه کسانی است که برای مسابقات 95 آماده 
می شوند. وی ادامه داد: در این طرح در هر ماه، سه 
هفته اساتید استانی بحث قرائت مسابقه ای قرآن را 
آموزش می دهند و هفته چهارم یک استاد بین المللی 
محمد  استاد  تاکنون  و  داد  خواهد  ادامه  را  آموزش 
عباسی دراین زمینه آموزش داشته اند. وی افزود: طی 
برنامه ریزی های صورت گرفته در طول برگزاری این 
طرح استاد شاه میوه، ملک شاهی، ربیعان، ستوده نیا، 
لطفی نیا به خراسان جنوبی دعوت خواهند شد و در 

بیرجند برنامه آموزش قرائت قرآن خواهند داشت.

اعزام دانشجویان به مناطق عملیاتی جنوب 

انصارالرضا)ع(  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون  تسنیم- 
خراسان جنوبی با بیان اینکه از امروز رزمایش مدافعان 
والیت به مدت سه روز در بیرجند توسط دو گردان امام 
امام  گردان  یک  و  بیرجند  حسین)ع(  امام  و  علی)ع( 
حسین)ع( خوسف آغاز می شود، گفت: از 17 اسفندماه 
اعزام اردوهای راهیان نور در بخش دانشجویی آغاز و 
امسال هزار و 300 دانشجو به این اردوها اعزام می شوند. 
علی قاسمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون در 
سال جاری 4 هزار و 200 دانش آموز به مناطق عملیاتی 
جنوب کشور تاکنون اعزام کردیم. به گفته وی راهیان 
تا 16 فروردین ماه  از 20 اسفندماه  نیز  نور خانوادگی 
برای اعزام آنها برنامه ریزی شده که امسال 4 هزار نفر 
در قالب اردوهای راهیان نور خانوادگی میزبان آنها در 
اردوگاه حبیب اللهی خواهیم بود. قاسمی با بیان اینکه 
در دو سال گذشته نزدیک به 800 خودروی شخصی 
کشور  جنوب  عملیاتی  مناطق  به  جنوبی  خراسان  از 
سفر کردند، افزود: امروز از سه استان خراسان رضوی، 
خراسان جنوبی و شمالی تعداد 200 فرمانده 8 سال دفاع 

مقدس به مناطق عملیاتی خوزستان اعزام می شوند.

۱5 اسفند، اختتامیه دومین جشنواره استانی 
مد و لباس در بیرجند برگزار می شود

کل  اداره  سینمایی  و  هنری  امور  معاون  شبستان- 
برگزاری  از  ارشاد اسالمی خراسان جنوبی  و  فرهنگ 
مراسم اختتامیه دومین جشنواره و نمایشگاه استانی و 
بیست و یکمین جشنواره کشوری مد و لباس اسالمی 
ایرانی در 15 اسفندماه در بیرجند خبر داد. زمزم در جلسه 
برنامه ریزی دومین جشنواره و نمایشگاه استانی مد و 
لباس اسالمی ایرانی اظهار کرد: این جشنواره از سوی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با همکاری و 
حمایت بنیاد ملی مد و لباس اسالمی ایرانی و مؤسسه 
فرهنگی و هنری چهاردرخت به منظور حفظ و تقویت 
فرهنگ و هویت اسالمی و ایرانی، ارج نهادن، تبیین 
و  تولید  بازار  ملی، هدایت  و  بومی  الگوهای  ترویج  و 
فراهم ساختن فضای رقابتی در بین فعاالن این عرصه 
و همچنین ترغیب مردم به پرهیز انتخاب و مصرف 
الگوهای بیگانه برگزار می شود.  وی یادآور شد: آیین 
محل  ساعت 17در  اسفند  شنبه 15  نمایشگاه  افتتاح 
روز  همان  جشنواره،  اختتامیه  آیین  و  شهر  نگارخانه 
ساعت 19 در محل آمفی تئاتر گلبانگ اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی استان برگزار خواهدشد.

مهر- مدیرکل مدیریت بحران استانداری از خسارت پنج میلیارد ریالی سیل روز دو گذشته به استان خبر داد. میرجلیلی اظهار کرد: میزان این بارندگی ها در چهار 
شهرستان سربیشه، درمیان، نهبندان و زیرکوه بیشتر از شهرستان های دیگر بوده و سبب بروز خسارت به برخی از راه های روستایی و عشایری، باغات و زیرساخت های 
دیگر شده است. وی بیان کرد: با وجود اطالع رسانی و هشدارهایی که از قبل انجام شده بود میزان خسارت به حداقل رسیده و حجم خسارات ناچیز بود. وی اظهار کرد: با 
توجه به برآوردهای انجام شده سیل تا این لحظه بالغ بر پنج میلیارد ریال در سطح استان خسارت زده که با ادامه بارندگی ها احتمال افزایش این خسارات نیز وجود دارد.

خسارت پنج میلیارد ریالی سیل در استان

کمبود نیروی تخصصی، مشکل فرا روی دامپزشکی استان

ایسنا- مدیر کل دامپزشکی گفت: کمبود نیروي تخصصي در استان و غیربومي 
از  نیروهاي شاغل که پس  از  بودن بخش عمده ای 
کسب تجربه، متقاضي انتقال به سایر استان ها بوده از 
مشکالت فرا روي استان است. رفیعی پور اظهار کرد: 
طوالنی  اشتغال  به  تخصصي  نیروهاي  تمایل  عدم 
 مدت در این استان به دلیل محرومیت، کمبود اعتبارات، 

کمبود امکانات رفاهي و تفریحي، بعد مسافت زیاد تا مراکز سایر استان ها بوده 
به همین دالیل بسیاري از نیروهاي دامپزشکي بعد از چند سال کسب تجربه 
و مهارت های کاري، متقاضي انتقال به سایر استان ها هستند. وی با بیان اینکه 
دامپزشکي هنوز جزء مشاغل سخت و زیانبار به حساب نیامده است، خاطر 
نشان کرد: با وجود اینکه دامپزشکي در رسته بهداشتي درماني قرار مي گیرد 

ولي ضریب 1/1 در احکام کارگزیني براي آنها محاسبه و اعمال نمي شود.

لزوم تصمیم  گیری های بزرگ در معادن برای رونق اقتصاد 

ایسنا- رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گفت: با توجه به وجود 
اقتصادی  رونق  جنوبی  خراسان  در  مختلف  معادن 
معدن شکل  بخش  در  بزرگ  تصمیم های  با  استان 
خواهد گرفت. جوانشیرگیو با اشاره به اینکه مواد معدنی 
استان گاهاً منحصر به فرد هستند، تصریح کرد: این 
مزیت در کمتر جای ایران وجود دارد و مواد معدنی از 

جمله پنبه نسوز، کارمیت و زغال سنگ طبس رتبه اول میزان ذخایر عظیم در 
کشور را دارد. وی یادآورشد: همچنین نیروی انسانی قابل توجیهی در استان 
داریم که در رشته های معدن در شرق کشور منحصر به فرد هستند. جوانشیر 
افزود: مواد معدنی تا زمانی که داخل زمین است ارزش جزئی دارد اما در زمان 
استخراج این ارزش افزایش پیدا کرده لذا برای تصمیم گیران کالن کشور نیز 

باید تببین شود، بخش معدن زیر بنای توسعه اقتصادی استان باشد.

نمازخانه های بین راهی برای ایام نوروز آماده می شود

اخیر  روز  چند  در  گفت:  جنوبی  خراسان  نماز  اقامه  ستاد  رئیس  ایکنا- 
بین راهی خراسان جنوبی  نمازخانه ها و مساجد  از 
بازدید کرده ایم که اگر نقص و مشکلی داشت برای 
می یابد،  افزایش  ها  مسافرت  حجم  که  نوروز  ایام 
طبق  گفت:  کمیلی،  حجت االسالم  گردد.  رفع 
برنامه ریزی هایی که صورت گرفته در مرحله اول 

قاین  ـ  بیرجند  بین راهی جاده  و مساجد  نمازخانه ها  تمام  از  روز گذشته 
ـ  بیرجند  جاده  نمازخانه های  از  نیز  امروز  کردیم،  بازدید  مشهد(  )جاده 
طبس و در روزهای آتی از نمازخانه ها و مساجد جاده بیرجند ـ زاهدان 
بازدید خواهیم کرد. وی بیان کرد: عمده نقایص مربوط به وضع بهداشتی 
نمازخانه ها و مساجد می شود و وضع سرویس های بهداشتی و گاه فضای 

خود نمازخانه از شرایط مطلوبی به لحاظ بهداشتی برخوردار نبود.

مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی میزبان 5 مهمان از 
از شهدای  این شهدای گمنام  ایران می شود که  کربالی 
قاسمی  ایکنا، سرهنگ  گزارش  به  خیبر هستند.  عملیات 
و  سرآمد  استان های  جمله  از  خراسان جنوبی  اظهار  کرد: 
نمونه در بحث فرهنگ دفاع مقدس و احترام به شهدا است 
که در یک ماه گذشته 60 تا 70 یادواره و کنگره شهدا در 
شهرستان های بیرجند، درمیان و بشرویه برگزار شده است. 
وی با اشاره به اینکه برای اعزام 5 شهید گمنام به استان 

وارد  ماه  اسفند   18 شهدا  این  افزود:  است،  شده  موافقت 
استقبال  مورد  بیرجند  فرودگاه  در  که  شد  خواهند  استان 
مسئوالن و ایثارگران قرار می گیرند. وی تصریح کرد: 18، 
19، 20 و 21 اسفند ماه این شهدا به درخواست مردم به 
دانشگاه ها،  مدارس،  جمله  از  درخواست  مورد  مکان های 
مساجد، محالت و شهرستان ها برای میثاق مردم با شهدا 
برده خواهند شد. قاسمی ادامه داد: در روز شنبه 22 اسفند 
از میدان  بیرجند  این شهدا در  ماه؛ روز بزرگداشت شهدا، 
شهدا تا میدان ابوذر توسط مردم تشییع و 2 تن از شهدا در 

اداره کل اطالعات استان و 3 شهید از این تعداد به شهر 
فردوس برای خاکسپاری اعزام خواهند شد. وی اظهارکرد: 
شهدای فردوس روز یکشنبه مصادف با روز شهادت حضرت 
خواهند شد.  خاکسپاری  و  تشییع  فردوس  در  فاطمه)س( 
قاسمی با اشاره به اینکه این شهدا در منطقه عملیاتی خیبر 
بعد از 32 سال شناسایی به کشور بر می گردند، یادآورشد: 
با حضور این شهدا در استان تعداد شهدای گمنام استان به 

110 نفر در 39 نقطه از استان خواهد رسید.
قاسمی با اشاره به سفرهای راهیان نور در استان از ابتدای 

دانش آموز  نفر  سال4200  ابتدای  از  گفت:  تاکنون  سال 
دبیرستانی از استان به راهیان نور اعزام شده اند. وی ادامه 
داد: همچنین 40 نفر از فرمانده هان 8 سال دفاع مقدس 
از استان امروز به خوزستان اعزام و به همراه فرماندهان 
خراسان شمالی و خراسان رضوی در همایشی در راهیان 

نور خوزستان شرکت خواهند کرد.

خراسان جنوبی میزبان 5 مهمان از کربالی ایران می شود

بیرجند  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  رئیس 
براي  اقتصادي  ویژه  منطقه  فعالیت  گفت: 
در  ایران  اختصاصي  نمایشگاه  در  شرکت 
افغانستان با ورود رئیس  و معاونان  اقتصادی، 
سازمان  اجتماعی  فرهنگی  و  گذاری  سرمایه 
این منطقه به کابل آغاز شد. به گزارش ایسنا، 
صفدری زاده گفت: همسایه فارسی زبان شرق 
واردات دارد  میلیارد دالر  کشور سالیانه هشت 
که نزدیک به سه میلیارد دالر آن از سوی ایران 

با  افزود: خراسان جنوبی  تأمین می شود. وی 
افغانستان و این  با  460 کیلومتر مرز مشترک 
در  رسمی  گمرک   2 وجود  با  خاص  موقعیت 
بیرجند و ماهیرود فرصت مناسبی برای توسعه 

مبادالت با افغانستان ایجاد کرده است.
بیرجند  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  رئیس 
وجود  و  فرهنگی  پیشینه  داشتن  کرد:  تصریح 
مشترکات بین دو کشور ایران و افغانستان، سبب 
شده است بازرگانان ایرانی برای گسترش فضای 

تجاری گام بردارند و بازار افغانستان نیز به ویژه 
در والیت های نزدیک به مرزهای ایران از جمله 
فراه در همسایگی خراسان جنوبی برای دریافت 

کاالی ایرانی کشش قابل توجهی دارد. 
صفدری زاده با بیان اینکه نمایشگاه اقتصادی 
نمایشگاه  سومین  افغانستان  و  ایران  مشترک 
اختصاصی ایران و کابل است که توسط ایران 
برگزار می شود، ادامه داد: برنامه هاي اقتصادي 
و  ویژگي ها  جنوبي،  خراسان  معرفي  براي 

استان  اقتصادي  ویژه  منطقه  ظرفیت هاي 
براي  افغانستان  بزرگ  تجار  با  دیدارهایي  و 
حضوري هدفمند در این نمایشگاه ترتیب داده 
شده است. وی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه 
حدود  100 شرکت در قالب 12 گروه کاالیی 
و خدماتی مشارکت دارند، خاطرنشان کرد: غرفه 
ویژه  منطقه  مدیریت  با  نیز  جنوبی  خراسان 
و  کارخانجات  شرکت ها،  با حضور  و  اقتصادی 

صنایع استان حضور خواهند داشت. 

فعالیت منطقه ویژه اقتصادي خراسان جنوبی در نمایشگاه كابل كلید خورد

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان جنوبی 
دوره گردهای شهر بیرجند را معظلی برای استان دانست 
در  گرد  دوره  فروشندگان  آوری  و جمع  برخورد  و گفت: 
به گزارش  قرار گیرد.  دستور کار جدی مسئوالن ذیربط 
و  پیشگیری  تخصصی  کارگروه  در  مقدم  حسنی  مهر، 
کرد:  اظهار  محور  سالمت  کاالهای  قاچاق  با  مبارزه 
صورت  مضاعفی  تالش  باید  مردم  سازی  آگاه  برای 
مبارزه کردن  بر  تنها  نمی توان  اینکه  بیان  با  بگیرد. وی 
در  مبارزه  اینکه  علیرغم  افزود:  کرد،  تکیه  زمینه  این  در 
است  نیز  رهبری  معظم  مقام  تأکید  مورد  و  کار  دستور 
ابتدا باید آگاه سازی در جامعه صورت پذیرد. وی با اشاره 
به اینکه در زمینه بهداشتی و سالمت مردم باید برخورد 

از  فرهنگی  راه های  از  ورود  گفت:  باشد،  جدی  و  قاطع 
غرب  فرهنگ  کردن  وارد  با  تا  است  دشمن  شگردهای 
در جامعه بر سالمت مردم تأثیر داشته باشد. وی در ادامه 
تولید  از  حمایت  راستای  در  باید  همه  اینکه  به  اشاره  با 
ایرانی، محصوالت ایرانی مصرف کنیم، افزود: وارد شدن 
لباس، کفش و لوازم آرایشی به عنوان کاالهای فرهنگی 
از راه های نفوذ فرهنگ غرب به کشور است که بیش از 
پیش در حال رشد نیز است. وی با گالیه از عدم حضور 
بیان  بازرسی،  از گشت های  بعضی  در  تعزیرات حکومتی 
کرد: با توجه به ضرورت بهداشتی و سالمت مردم، همه 
باید در گشت ها حضور داشته باشند.  دستگاه های متولی 
قاچاق  دوم  دست  خارجی  البسه  هرگونه  داد:  ادامه  وی 

محسوب می شود و فروش آن مجاز نیست.

کشف ۴ هزار و ۶۱۹ قلم کاالی
 قاچاق بهداشتی و دارویی در خراسان جنوبی

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز گفت: 
چهار هزار و 619 قلم کاالی آرایشی، بهداشتی و دارویی 
قاچاق در استان طی سال جاری کشف شده است.  ناصری 
با  مبارزه  خصوص  در  کارگروه   17 تاکنون  کرد:  اظهار 
کاالهای قاچاق برگزارشده و تعداد هفت پرونده تخلف در 
این خصوص تشکیل شده است. وی بابیان اینکه هزار و 
842 مورد کاالی خوراکی و آرایشی بهداشتی کشف شده 
دارویی و هزار و  افزود: هزار و 607 مورد کاالی  است، 

170 مورد ملزومات و تجهیزات پزشکی در سطح استان 
هفت  تعداد  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  کشف شده  نیز 
می دهند،  انجام  را  نظارت  کار  استان  در  مشترک  گشت 
گفت: هفت فقره پرونده در خصوص کاالهای قاچاق به 
محاکم غذایی ارسال شده است. وی ادامه داد: تعداد هزار 

و 836 مورد اقالم معدومی بوده است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به 
اینکه عطاری ها حق عرضه و فروش داروهای دست ساز 
مکمل های  و  چاقی  الغری،  چون  مختلف  عناوین  با 
و غیرعلمی  تبلیغات گمراه کننده  ندارند، گفت:  را  رژیمی 
در خصوص گیاهان دارویی خارج از چارچوب قانونی است 

و می تواند فرد را به موازین قانونی بکشاند.

جمع آوری و برخورد با فروشندگان دوره گرد در بیرجند

در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مطرح شد:

پروژه های نیمه تمام، میراث خوار اعتبارات استان
تأكید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری: سلیقه جای مقررات و ضوابط را نگیرد

مالیی- مدیرکل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بودجه 
استان گفت: اولویت طرح ها، اتمام پروژه های نیمه تمام 
است و امیدواریم بتوانیم در سال آینده پروژه های نیمه تمام 

و مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنیم. 
و  آموزش  شورای  جلسه  در  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
تجهیز  گفت:  جلسه  به مصوبات  اشاره  با  استان  پرورش 
محل اسکان مسافران نوروزی و افزایش سهم تجهیزات 
هنرستان های فنی و حرفه ای از محل اعتبارات تملک و 
دارای استان مورد بحث مدیران بود. المعی با بیان اینکه 
خاطرنشان  است،  شده  تشکیل  استان  در  نوروزی  ستاد 
کرد: آموزش و پرورش در بحث خدمت رسانی به مردم 
در همه عرصه ها پیش قدم بوده است ولی متأسفانه برای 

تجهیزات مدارس برای نوروز در چالش هستیم.

۱۴پایگاه، میزبان میهمانان نوروزی

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش نیز اظهار کرد: 
برای نوروز 95، آموزش و پرورش استان حدود 60 درصد از 
اسکان مسافران را برعهده دارد. سعیدی با اشاره به اینکه 

14پایگاه در شهرستان ها برای اسکان وجود دارد، افزود: 4 
پایگاه فعالترین آنها هستند که پایگاه طبس مقام اول را دارد.

 هیچ یک از وعده ها عملیاتی نشده است

ادامه  استان  آموزش و پرورش  اداره کل  معاون پشتیبانی 
داد: سال گذشته خراسان جنوبی میزبان یکصد و 55 هزار 
میهمان در پایگاه های استان بوده که در سال جاری افزایش 
20 درصدی را خواهد داشت. سعیدی خاطرنشان کرد: برای 
تجهیز مدارس ستادهای نوروزی سال گذشته 120میلیون 
تومان اعتبار داشت که باز هم با مشکالتی دچار شدیم. وی 
 تأکید کرد: مکاتباتی با استانداری انجام دادیم و قول هایی
عملیاتی  ها  وعده  از  یک  هیچ  تاکنون  اما  دادند  ما  به 
اینکه 164 آموزشگاه و هزار  با اشاره به  نشده است. وی 
و 187کالس برای میزبانی از میهمانان در نظرگرفته شده، 
نشان  را  استان  اعتبار  ها  تجهیز کالس  کرد:  خاطرنشان 
مربوطه هستیم. های  دستگاه  نیازمند همکاری  دهد  می 

جوانی، بهترین سن برای آموزش مهارت

و  آموزش  در  ای  حرفه  و  فنی  و  هنرستان  اداره  رئیس 
سهم  افزایش  مصوبه  خصوص  در  هم  استان  پرورش 
تجهیزات هنرستان های فنی و حرفه ای از محل اعتبارات 
تملک و دارایی گفت: بهترین سن برای آموزش مهارت 
دبیرستان  و  جوانی  دوران  جامعه  کار  عرصه  به  ورود  و 
است. آزادی با اشاره به مشکل اشتغال و نبود مهارت در 
بین جوانان افزود: مشکل بیکاری وقتی حل می شود که 

جوانان مهارت و آموزش های الزم را داشته باشند. 

توزیع اعتبارات در حوزه هنرستان ها 
به فراموشی سپرده شده است 

آزادی اظهار کرد: خراسان جنوبی نسبت به نرم کشوری در 
حد مطلوب است اما باید خود را به امکانات روز تجهیز کرد. 
وی با بیان اینکه توزیع اعتبارات چند سالی است که درحوزه 
فنی و حرفه ای در هنرستان های استان به فراموشی سپرده 

شده، تأکید کرد: اصل آموزش به تجهیزات وابسته است.

تجهیز مدارس، نیازمند 70میلیارد تومان است

مدیرکل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بودجه استان نیز با 
اشاره به اهمیت تجهیزات به بخش آموزش گفت: در سطح 
کشور 138شاخصه برای استان تعیین کرده اند که باید به 
 آن دست یابیم. آرین افزود: اولویت طرح ها اتمام پروژه های
 نیمه تمام است و امیدواریم بتوانیم در سال آینده پروژه های
وی  کنیم.  پرداخت  را  پیمانکاران  مطالبات  و  تمام  نیمه 
خاطرنشان کرد: برای تجهیز مدارس استان به 70میلیارد 
تومان نیاز داریم که امیدواریم تا پایان سال جاری اعتبارات 

 باقیمانده به استان تخصیص داده شود. 
سلیقه جای ضوابط و مقررات را نگیرد

معاون سیاسی، اجتماعی استانداری هم گفت: خراسان جنوبی 
در حوزه گردشگری دارای جایگاه ویژه است که باید مدیران 
تالش کنند و آن را به دست بیاورند. حسینی با بیان اینکه 
مشکالت و کمبودهایی وجود دارد، تأکید کرد: سلیقه جای 
ضوابط و مقررات را نگیرد. وی در ادامه گفت: توجه بیشتری 
باید به هنرستان ها شود تا از این حاشیه نشینی در آیند و 

جوانان باید برای ورود به جامعه حرفه و مهارت بیاموزند.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
طرح  تکمیل  گفت:  جنوبی  خراسان  گردشگری 
هتل کویر بیرجند با 50 درصد پیشرفت فیزیکی 
نیازمند 200 میلیارد ریال اعتبار است. به گزارش 
ادامه عملیات  این طرح که  افزود:  ایرنا، رمضانی 
ساخت آن از دو ماه گذشته بار دیگر شروع شد، 
ظرفیت تبدیل به هتل پنج ستاره را دارد. به گفته 

وی این پروژه متعلق به تأمین اجتماعی است که 
گردشگری  و  رفاه  هلدینگ  شرکت  عامل  مدیر 
در  امسال  ماه  مهر  اجتماعی  تأمین  سازمان 
و  تکمیل  برای  مساعد  قول  طرح،  این  از  بازدید 
از  ادامه  را داد. وی در  این طرح  از  برداری  بهره 
لوت  کویر  و  فردوس  بلده  قنات  پرونده  پیگیری 
برای ثبت در فهرست آثار جهانی خبر داد و افزود: 

طبق اعالم ناسا در دو سال گذشته کویر حیدرآباد 
نهبندان با 70 درجه گرما، گرم ترین نقطه زمین 
اکبریه  باغ  ثبت  به  اشاره  با  رمضانی  معرفی شد. 
بیرجند در فهرست آثار جهانی که در گذشته انجام 
جنوبی  خراسان  در  گردشگری  افق  گفت:  شد، 
تعطیالت  به  اشاره  با  وی  دارد.  درخشانی  آینده 
از تمام توان برای معرفی  نوروز سال 95، افزود: 

ایام  در  ظرفیت های گردشگری خراسان جنوبی 
نوروز استفاده خواهیم کرد.

گفتنی است قنات تاریخی بلده، مربوط به قبل از 
اسالم و دوره ساسانی است که بخش هایی از زمین 
های کشاورزی نزدیک شهر فردوس را آبیاری می 
کند. همچنین کویر لوت محدوده ای بین خراسان 

جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان است.

 تکمیل هتل كویر بیرجند، نیازمند 200 میلیارد ریال اعتبار است
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حداد عادل : در مرحله دوم اصولگرایان 
بیشتری به مجلس راه پیدا خواهند کرد

مرحله  در   : گفت  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
دوم اصولگرایان بيشتری به مجلس راه پيدا خواهند 
اکثریت  که  می شود  تصور   : افزود  عادل  حداد  کرد. 
مجلس دهم با تفکر اصول گرایی است و شاید بتوان 
اصولگرایی  و  اصالح طلبی  تفکر  دو  که  کرد  کاری 
در  آنچه  از  اصولگرایان  کنند،  کار  یکدیگر  با  بيشتر 
این انتخابات به دست آمد راضی هستند، هرچند در 
تهران پيروز نشدند اما این ائتالف ریشه گرفته است 
و ما سعی خواهيم کرد برای آینده آن را حفظ کنيم.

تشکر ابطحی از حسن خلق سیاسی حداد

محمدعلی ابطحی معاون رئيس دولت اصالحات در 
کانال تلگرامی اش نوشت: مهم ترین ویژگی اخالق 
پيروزی آن است که هر جناح و گروهی که در رقابت 
نبيند  را حذف شده  رقيب  جناح  شد،  پيروز  انتخاباتی 
است. ایران  جامعه  از  جزئی  هم  رقيب  که  بداند  و 

الزم می دانم به سهم خودم از آقای حدادعادل تشکر 
کنم که در برابر موج جوک سازی ها که گاهی این یا 
ندارد و به همه می تازد،  برایش فرقی  آن جناح هم 
سعه صدر و تحمل الزم را نشان دادند و اميدوارم این 

رفتارها جای بدرفتاری ها را در ایران بگيرد.

نامه ای برای بررسی آرای حدادعادل

اسماعيل کوثری در واکنش به این موضوع که حداد 
عادل از رتبه سوم یا هفتم به یکباره به رتبه 31 نزول 
دارد. پيگيری  به  نياز  و  تعجب  : جای  می کند، گفت 

وی ادامه داد: بر همين اساس در حال تنظيم نامه ای 
برای ارسال به ستاد انتخابات هستيم و در این نامه به 
این موضوع اشاره خواهيم کرد که اگر تخلفی صورت 
گرفته است باید پيگيری و به صورت مستند پاسخ داده 
شود.کوثری در پاسخ به این پرسش که »آیا به نظر وی 
در انتخابات تقلب شده است؟« گفت: نمی گویيم تقلب 

شده اما احتمال تخلف وجود دارد و باید بررسی شود.

  جواد الریجانی : نتایج انتخابات باعث شد 
روحانی احساس قدرت بیشتری کند

محمدجواد الریجانی درباره نتایج انتخابات مجلس و 
روی کار آمدن ليست اصالح طلبان در تهران گفت: به 
طور قطع رئيس جمهور روحانی با توجه به این نتایج 
توافق  که  چرا  کرد؛  خواهد  بيشتری  قدرت  احساس 
هسته ای تأیيد مجلس قبلی را نيز بدست آورد؛ بنابراین 
رئيس  مذاکرات هسته ای  از  برای حمایت  ملت  تمام 

جمهور با گروه 1+۵ متحد شده اند.

مردم تهران اهل کوفه نیستند

احمد مسجدجامعی با انتقاد از برخی سخنان مبنی بر 
متهم کردن مردم تهران، گفت: عده ای به مردم تهران 
می گویند که چون به ليست ما رای نداده اید، اهل کوفه 
هستيد، گفت: عمال به دو شهر اسالمی توهين می کنند 

و ما باید به عنوان نماینده اجازه توهين ندهيم.

عامل CIA از تمام دانشگاه ها بازدید  کرده

 دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به توطئه دشمنان 
در انتخابات اشاره کرد و گفت: دشمن در انتخابات اخير 
جنگ نرمی را عليه ما به راه انداخت و چنان با امکانات 
سایبری و نرم افزاری به صحنه آمد که بسيار عجيب 
معرفی  را  ليستی  طرف  این  داد:  ادامه  رضایی  بود. 
اذهان  حساب شده  تهدیدسازی  با  دشمن  و  می کند 
مردم را تغيير می دهد و این تغيير به گونه ای است که 
حتی صدا و سيما نيز حریف آن نمی شود، به عنوان مثال 
در  قطعاً  دارد  تهران وجود  در  نرم افزاری که  امکانات 
شهرستان ها نيست و دشمن از این موضوع بهره برد 
تا بتواند به اهداف خود برسد. وی افزود: اخيراً یکی از 
ایران شده  در  نفوذ  عوامل سازمان CIA که مسئول 
که در آینده اسناد زیادی را از وی افشا خواهيم کرد، 
خردادماه به تهران آمده و از تمام دانشگاه ها بازدید کرده 
است. ایشان اولين کسی است که در فضای باز شوروی 

به آنجا رفت و بعد از برجام نيز به ایران آمده است.

ابطحی : مردم نگران بودند با رای به 
اصولگرایان تحریم ها برگردد

معاون پارلمانی دولت اصالحات در تحليل رای مردم 
انتخابات  از  بعد  گفت:  مجلس  انتخابات  در  تهران 
که  داده اند  نشان  مردم  یازدهم  جمهوری  ریاست 
خود  حقوق  از  مدنی  صورت  به  می دهند  ترجيح 
استفاده کنند. ابطحی خاطر نشان کرد: مردم نگران 
دستاوردهای  اصولگرایان  به  دادن  رای  با  بودند 

هسته ای از دست برود و تحریم ها برگردد.

 تهران به عنوان شهر طالق واعتیاد و جرم 
طبیعی است به اصالح طلبان رای بدهد

ها  تهرانی  رای  دليل  تحليلی،  در  رجانيوز  سایت 
در  دانست.  آنها  زندگی  نوع  را  طلبان  اصالح  به 
از  اصولگرایان  لذا شکست   : است  آمده  تحليل  این 
اجتماعی-  اصالحات در تهران، یک شکست کامال 
فرهنگی است. وقتی در تهران بنا بر آمارهای رسمی 
بيشترین ميزان جرایم اجتماعی، روزه خواری، طالق، 
شهر  این  که  معناست  بدین  شده،  ثبت   ... و  اعتياد 
بيشترین فاصله از فرهنگ اصيل دینی و انقالبی را 
برای خود ثبت کرده و به همين ميزان طبيعی است 
نخستين  که  افرادی  جای  به  شهری  چنين  در  که 
دیانت  به  آنها  شهرت  عمومی  افکار  در  آنها  وجهه 
وارد  هایی  چهره  است،  اسالمی  انقالب  گفتمان  و 
فاصله  بيشترین  عمومی  افکار  در  که  شوند  مجلس 

را با این معيارها و مفاهيم دارند.

 وقتي نتوانم حرف بزنم بهتر است کنار روم 

نگهبان  شورای  سخنگوی  ابراهيميان  ا...  نجات 
کردن  خطاب  انگليسي  گوید:  می  ای  مصاحبه  در 
کاندیداها بي اخالقي است، متاسفم. وی با بيان این 
تایيدصالحيت ها  روند  در  خودم  کار  »از  که  مطلب 
حرف  صادقانه  نتوانم  وقتي  گفت:  نيستم«،  راضي 
ادامه  خصوص  در  وی   . روم  کنار  است  بهتر  بزنم 
کار سخنگویی نيز گفته است : باید ببينيم آینده چه 
ندارم. حاال که  کار  این  به  مي شود. خيلي عالقه اي 

انتخابات تمام شده سخنگو  نقش موثري ندارد.

در  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئيس 
اعالم  برجام،  درباره  مصاحبه  جدیدترین 
تعهدهای  برخی  هنوز  غربی ها  که  کرد 
خود در برجام را انجام نداده اند و در این 

کار تأخير دارند.
سازمان  رئيس  صالحی«  اکبر  »علی   
وبگاه  با  گفت وگو  در  ایران  اتمی  انرژی 
فعاليت  ادامه  بر  الجدید«  »العربی 
که  کرد  اعالم  و  تاکيد  ایران  هسته ای 
اساس  بر  خود  تعهدات  اجرای  در  غرب 
برجام، تأخير دارد و هنوز برخی تحریم ها 

برداشته نشده است. 
صالحی در پاسخ به این سوال که »پس 
ماه  در  هسته ای  توافق  اجرایی شدن  از 
ایران هسته ای امروز کجاست و  ژانویه، 

و  کردید  اجرا  را  خود  تعهدات  از  چقدر 
چقدر را غرب اجرا کرده« گفت: توافق، 
طرف  دو  که  است  نهایی  کاری  برنامه 
ساختگی  بحران  به  دادن  پایان  برای 
اجرای  کردند.  توافق  آن  بر  هسته ای 
با  هنوز  من  و  دارد  ادامه  بخوبی  طرح 
مکانيزم  بررسی  جهت  مونيز  ارنست 
آنچه  به  تهران  هستم.  ارتباط  در  اجرا، 
تأخيری در طرف  اما  است،  متعهد  باید، 
با  هم  مسئوليتش  که  هست  مقابل 
خودش است. هيچ مانع مشخصی وجود 
در  تاخيرشان  اینجا،  منظورم  اما  ندارد 
اجرای برخی نقاط به شکل کامل است. 
صالحی در ادامه، »رفع تحریم به موجب 
توافق«  را از مصادیق این تأخير برشمرد 

بانک های بزرگ  تا االن برخی  و گفت: 
کامل  طور  به  را  تحریم هایش  اروپایی 
پایان نداده است چرا که قبال تعهد داده 
که با ایران مراوده تجاری نداشته باشد. 
ما هنوز منتظر هستيم که وزارت خارجه 
ایران با اتحادیه اروپا تماس بگيرد و این 
اتمی  انرژی  هيئت  کند.  حل  را  بحران 
مسئول این بخش نيست اما ارزیابی من 
نسبی  طور  به  امور  سير  که  است  این 
الجدید،  العربی  دیگر  است. سوال  خوب 
احتمال جنگ اسرائيل با ایران بود. این 
توافق هسته ای،  از  »بعد  پرسيد  روزنامه 
با  اسرائيل  جنگ  احتمال  هنوز  آیا 
در  صالحی  که  دارد؟«،  وجود  ایران 
کرد  تحقير  را  اسرائيل  کوتاه  پاسخی 

خيلی وقت  اسرائيلی  گفت: تهدیدهای  و 
پوچ  و  توخالی  ایران  برای  که  است 
نمی دانيم  کشور  را  آن  اساسا  ما  است. 
تهدیدی  که  نيست[  اندازه ای  ]در  پس 

برای ایران باشد.

عکس روز 

 در جدیدترین مصاحبه برجامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران عنوان شد ؛

سردار جعفری : تحریم جمهوری اسالمی ایران جواب نمی دهد ؛ سود برخی افراد در تامین کاال از خارج است

فرمانده کل سپاه با تاکيد بر اینکه باید خودمان را برای حفاظت از ارزش ها و اصول انقالب آماده کنيم، گفت: آنچه سپاه در مسير سازندگی کشور به 
آن توجه ویژه دارد محروميت زدایی و اجرای اقتصاد مقاومتی است. سرلشکر جعفری خاطرنشان کرد: آنچه که دشمنان باید بدانند و البته فهميده اند 
این است که ایران می تواند روی پای خود بایستد و تحریم ها نه تنها اثری در مسير و راه ما نداشته بلکه باعث رشد و پویایی و بروز استعدادهای داخلی 
در کشور می شود. وی اظهار داشت : وقتی جهاد در راه خدا باشد خدا هم کمک می کند البته در کار جهادی ممکن است مخالفت هایی هم از داخل 

و خارج باشد و برخی افراد که سودشان در تامين کاالیی از خارج است، ممکن است مخالفت هایی کنند.

روحانی : مردم نشان دادند که کدام سلیقه به نظر آنها نزدیک تر است

رئيس جمهور نتایج انتخابات 7 اسفند را برای مردم مبارک خواند. روحانی اظهار داشت:  رای مردم صدها جلد کتاب حرف ، سخن و رهنمون برای ما دارد. 
وی ادامه داد: مردم بزرگوار و فهيم ایران با رای خود نشان دادند که کدام سليقه به نظر آنها نزدیک تر است. روحانی با اشاره به نتيجه انتخابات تصریح 
کرد: دولت قبال هم گفته است که نتيجه انتخابات هر چه باشد و ترکيب مجلس به هر شکل باشد دولت خود را موظف به احترام به آرای مردم می داند و 
خود را متعهد به همکاری با مجلس آینده خواهد دانست. رئيس جمهور با بيان اینکه اميدواریم همه ما درس آموز از مکتب ملت ایران باشيم، تاکيد کرد: 

اميدوارم همه ما بدانيم این ملت سربلند در هر مقطعی آرا و حرکتش تاثيرگذار در سرنوشت این کشور بوده و خواهد بود.

بروجردی : مجلس دهم  با قالب اصولگرایی است  ؛ الریجانی رئیس مجلس دهم می ماند 

عالءالدین بروجردی در جمع خبرنگاران در رابطه با انتخابات هفتم اسفندماه اظهار کرد: در تهران شاهد اتفاقی بودیم که مشهدی ها آن را جبران کردند. رئيس 
کميسيون امنيت ملی مجلس با بيان اینکه فصل الخطاب در انتخابات هميشه نظر مردم در پای صندوق های رأی است، عنوان کرد:  مجلس دهم مجلسی با 
قالب اصولگرایی است و حتماً مجلس ششم دیگری در مجلس دهم شاهد نخواهيم بود. وی در خصوص وضعيت ریاست مجلس در دوره دهم خاطرنشان کرد: 
شرایط برای ریاست دکتر الریجانی همچنان فراهم است. رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس افزود: در مجلس دهم عناصری که از اصالح طلبان به مجلس 

راه یافتند عناصر تندی نيستند. بروجردی افزود: مجلس باید بتواند در مسير ارائه آرامش به جامعه حرکت کند.

اظهارات صالحی درباره بدعهدی غرب در اجرای برجام

 به شکوفه نشستن درختان در شهر بيرجند    عکس: مجتبی گرگی

سرکـار خـانم سـارا راغبـی
 مدیر محترم مرکز دستان پرتوان

با عرض سپاس فراوان از اقدامات خیرخواهانه شما در مدیریت مرکز 
دستان پرتوان دریافت مدرک مهارت های علمی و عملی حضور زنان در مجامع 

بین المللی به عنوان بانوی مدیر و نخبه ایرانی از دانشکده روابط بین الملل 
وزارت امور خارجه و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را خدمت شما 

تبریک عرض نموده، توفیق بیش از پیش شما را از ایزد منان مسئلت داریم.

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( )با مجوز و تحت نظارت بهزیستی استان(

 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

برای آخرت خود پس انداز کنید حتی به اندازه 
لبخندی برصورت یتیم به شوق داشتن کفشی نو 

در روزهای عید نوروز...

مرکز نیکوکاری 
حضرت صدیقه طاهره )س(

در آستانه فرا رسیدن سال نو و روز ملی احسان و نیکوکاری، با 
ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان و ایتام آماده دریافت کمک های 

نقدی و غیر نقدی شما نیکوکاران و مردم نوعدوست اعم از کاالهای نو و بهینه بال استفاده، لوازم 
خانگی، فرش، کفش، پوشاک و مواد غذایی می باشد.)پذیرای دستان پر مهر شما در پایگاه 

جشن نیکوکاری روز پنجشنبه 94/12/13 واقع در میدان آزادی بیرجند هستیم(
آدرس: بیرجند- خیابان کارگران - بین کارگر 4 و 6 - مسجد حضرت صدیقه طاهره )س(

تلفن: 32317898 - 056       09157202129
شماره حساب کمک های مردمی نزد بانک صادرات 0109208054000 

 شماره کارت مجازی: 6037691990125627     مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س(

شیشه اتومبیل 
خراشادی

 به قیمت درب کارخانه
 در خدمت شماست.

09035611012 -32236595

برای رفاه حال همشهریان عزیزم

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6     09159645488 

به فکر کسانی باشید که نه پای آمدن به ادارات را دارند و نه قلم 
نوشتن و نه زبان گفتن. امام خمینی )ره(

 مرکز نیکوکاری محله غفاری
در آستانه فرا رسیدن سال جدید و روز ملی احسان و نیکوکاری، با ارائه خدمات 
حمایتی به نیازمندان و ایتام آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی شما 
نیکوکاران و مردم نوعدوست اعم از کاالهای نو و بهینه بال استفاده، لوازم خانگی، 

فرش، پوشاک و مواد غذایی می باشد.
پایگاه چشن نیکوکاری: پنجشنبه 94/12/13 واقع در خیابان غفاری

 میدان حضرت ولی عصر )ع(
آدرس: بیرجند - خیابان غفاری- بیست متری جرجانی - مسجد حضرت

 محمد رسول ا... )ص( تلفن: 32347323 - 09151602439
شماره حساب کمک های مردمی نزد بانک رفاه معلم: 107713410

شماره کارت مجازی: 5894631513897785

مرکز نیکوکاری محله مرکز نیکوکاری محله
حضرت صدیقه طاهره )س( بیرجند


