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رئیس دولت نهم و دهم : 
شورای نگهبان دلیلی برای 

رد صالحیتم ندارد ؛ عملیات روانی است 

حسینیان ، نماینده تهران : 
با قدرت البی گری خوب الریجانی ،  شانش 
او برای ریاست مجلس بیشتر از عارف است

نماینده دیپلماسی کشور در استان : 
دستیابی به فناوری هسته ای در

سخت ترین شرایط تحریم ها ممکن شد

تردید اصالحات در باره توانایی  عارف  / عده ای در انتقادات خود فقط نگاه سیاسی دارند / آمریکا جلوی بلندپروازی های تهران را بگیرد و اقدامات متجاوزانه اش را فاش کند / خوابی که داعش برای اروپا دیده است / احمدی نژاد 65 درصد رای دارد /   صفحه 8

 صفحه 4 صفحه 8 صفحه 8

  سرنوشت حج 95 مشخص می شود
  تالش های الزم برای انجام گرفتن این موضوع در 
سال گذشته و سال 95 نیز از سوی مسئوالن حج و 
بعثه انجام گرفته است.رئیس سازمان حج و زیارت از 
دعوت مسئوالن حج عربستان برای ۲۶ فروردین ماه 
سال جاری خبر داد و گفت: سرنوشت حج تمتع 95 
در این دیدار مشخص خواهد شد.به گزارش تسنیم، 
سعید اوحدی با اعالم این مطلب، افزود: مقامات حج 
برای مذاکرات جهت عقد  ایرانی  از هیأت  عربستان 
دعوت   95 تمتع  حج  منظور  به  تفاهمنامه  و  قرارداد 
کرده اند.وی ادامه داد: با توجه به دعوت عربستان روز 
۲۶ فروردین ماه نشستی با وزیر حج این کشور درباره 
حج تمتع برگزار خواهیم کرد که امیدواریم به نتیجه 
درباره  الزم  موقع  به  که  برسیم  باره  این  در  نهایی 
سازمان  کرد.رئیس  خواهیم  رسانی  اطالع  آن  نتایج 
مسلمانان  واجب  فریضه  را  تمتع  حج  زیارت  و  حج 
مستطیع دانست و تاکید کرد: تالش های الزم برای 
انجام گرفتن این موضوع در سال گذشته و سال 95 
نیز از سوی مسئوالن حج و بعثه انجام گرفته است.

اوحدی ادامه داد: مالقات ۲۶ فروردین بعد از تاخیر 3 
ماهه عربستان برای امضای تفاهمنامه انجام می گیرد 
با حضور مسئوالن  این دیدار که  به طور حتم در  و 
تعیین  می شود  انجام  مربوطه  کارشناسان  و  ذیربط 

تکلیف نهایی صورت می گیرد.

و  قوا  مسئوالن  اینکه  بیان  با  رهبرانقالب 
مسئوالن اصلی نظام در جهت اهداف اصلی 
انقالب همفکر و هم نظرند، تاکید کردند: از 

ملی  منافع  جهت  در  الزم  و  مفید  اقدام  هر 
و حل مشکالت مردم جداً حمایت می کنم.

معظم  رهبر  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
و  زبانی«  هم  و  »همدلی  اسالمی،  انقالب 
اجرای  برای  را  کشور«  مسئوالن  »اتحاد 
کردند:  تأکید  و  ارزیابی  مهم  بسیار  سیاستها 
با  باید  مقاومتی  اقتصاد  مرکزی  قرارگاه 
فرماندهی دولت و شخص معاون اول رئیس 
جمهور، ضمن جلب همکاری و کمک همه 
حرکت  و  عملکرد  دقیق  رصد  و  دستگاهها 

بخش های مختلف، و حمایت جدی از تولید 
داخلی، زمینه ساز اقدام همه جانبه و فراگیر 
اقتصاد  در  عمل«  و  »اقدام  تحقق  بمنظور 
ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت  شود.  مقاومتی 
بردن  باال  دنبال  به  ما  کردند:  خاطرنشان 
در  و  نیستیم  دولت  از  توقعات  و  انتظارات 
منابع  و  اعتبارات  کمبود  و  جریان مشکالت 
نیز هستیم اما باید با صرفه جویی در برخی 
های  بخش  در  کمبودها  و  خالءها  بخشها، 

دیگر جبران شود. ) ادامه در صفحه 8 (

نوروز و ِالمان های دیروز
نقدی بر نمادهای سال نو در مرکز استان

رهبر انقالب : از هر اقدام مفید در جهت حل 
مشکالت مردم جداً حمایت خواهم کرد

صفحه 3

سومین جشنواره 
» اسوه های صبر و مقاومت« 

در استان برگزار شد
صفحه 7

سرور معزز جناب آقای علیرضا جعفری
ضمن تشکر و سپاس خالصانه از همه زحمات جناب عالی در طول سال ها خدمت صادقانه

در مقام بخشدار مرکزی شهرستان بیرجند و توجهات ویژه ای که به امور فرهنگی، عمرانی 
و سیاسی روستاییان محروم با همه گستردگی ارضی و جمعیتی مبذول داشتید 

و مدبرانه مسایل روستایی را مدیریت فرمودید، اکنون که به افتخار بازنشستگی نایل آمدید
 از خداوند منان همواره سر زندگی و شادابی شما را آرزومندیم.

اعضای شورای اسالمی  و دهیاران روستاهای بخش مرکزی و شورای  اسالمی شهرستان بیرجند

به مناسبت هفتمین روز درگذشت پدر عزیزمان شادروان 

کربالیی غالمحسین رحیم زاده گازار
 جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/1/19 

از ساعت 20/30 الی 21/30 در محل حسینیه گازاریها 
)واقع در فلکه سوم مدرس( برگزار می گردد 

گام های باصفایتان را ارج می نهیم.

خانواده رحیم زاده گازار و سایر بستگان

جناب آقای مهندس کاظم میری 
با کمال تاسف درگذشت اخوی گرامی تان 

را حضور جناب عالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض می نماییم.

مدیرعامل ، هیئت مدیره و کارکنان تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند

خانواده محترم سیدآبادی
با نهایت تأسف و تألم درگذشت شادروان سرهنگ غالمرضا سیدآبادی 

را خدمت شما و سایر بستگان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برایتان صبر و سالمتی مسئلت داریم. 

شرکت تعاونی مسکن جهاد سازندگی بیرجند

خانواده محترم مرحوم غالمرضا سیدآبادی
در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم 

برای شما صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی را خواستاریم.

رئیس و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

مناقصه های عمومی یک مرحله ای شماره 903-95 ، 904-95 ، 905-95 ، 906-95  شماره: 67/1916 تاریخ: 95/1/18
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: اجرای پروژه های ذیل را به پیمانکاران دارای صالحیت از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید:

تاریخ بازگشاییرشته و حداقل رتبه پیمانکاریمدت نوع تضمین و مبلغ )ریال(مبلغ برآورد )ریال(نام پروژهنام شهرستانشماره مناقصهردیف

6 ماهضمانت نامه معتبر به مبلغ 214/000/00 4/276/223/943تأمین آب مجتمع آبرسانی حصار سنگیبیرجند195-903
1395/2/8آب پایه 5 5 ماهضمانت نامه معتبر به مبلغ 3/887/453/866195/000/000تأمین آب روستای سیدان از مجتمع سرچاه شورخوسف95-904 2

4 ماهضمانت نامه معتبر به مبلغ 3/068/341/953153/500/000تأمین آب مجتمع آبرسانی شاهکوهنهبندان95-905 3

41395/02/09 ماهضمانت نامه معتبر به مبلغ 1/907/954/91595/500/000آبرسانی به روستای کهنونهبندان95-906 4

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از 1395/01/19 تا پایان وقت اداری 1395/01/24    محل دریافت اسناد مناقصه: سایت شرکت به آدرس WWW.ABFAR-KJ.ir و یا  وب سایت پایگاه ملی اطالع 
رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir   آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا پایان وقت اداری 1395/02/06 می باشد. 

حداقل پیشنهادات دریافتی برای بازگشایی پاکت ها 2 مورد می باشد. این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در 
مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات مراجعه  و یا با شماره 8-32214752 056 اداره امور حقوقی و 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبیقراردادها تماس حاصل فرمایند.

فـروش کـره محـلی
20000 تومان  15000 تومان

محل عرضه : غرفه محصوالت لبنی 
ستره واقع در بازارچه عرضه محصوالت 

کشاورزی - نبش بهشتی 14 
تلفن تماس: 09358188823 
ساعت کاری: 8/30 الی 13 و 16 الی 21

به یک نفر منشی خانم با روابط عمومی باال و مسلط به کامپیوتر نیازمندیم.
32221424-09354804947

دعوت به همکاری پزشک در رشته های مختلف
موسسه خدمات بهداشتی درمانی میالد بیرجند

 برای تکمیل کادر درمان بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( از پزشکان ذیل 
دعوت به همکاری  می نماید:

پزشک متخصص و فوق تخصص در کلیه رشته های بالینی - متخصص 
رادیولوژی - داروساز- متخصص کلینیکال پاتولوژی و دکترای علوم 

آزمایشگاهی - پزشک عمومی - دندانپزشک عمومی و متخصص

متقاضیان مدارک ذیل را در وقت اداری به بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( 
بیرجند )میالد 3( تحویل نمایند. 

کپی کارت ملی و شناسنامه، پروانه مطب، کارت نظام پزشکی، کارت 
پایان خدمت )آقایان(، گواهی پایان طرح

آدرس: بیرجند - سایت اداری - بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( 
بیرجند )میالد 3(

 برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32328505-056 تماس حاصل فرمایید
ضمناً پزشکان محترم شاغل در سایر مراکز درمانی و یا سازمان ها نیز می توانند 

به صورت پاره وقت با این بیمارستان همکاری نمایند.

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   
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 سکه تمام طرح جدید با ادامه روند افزایشی روز های اخیر در بازار چهارشنبه  یک میلیون و 24 هزار تومان عرضه می شود که این نرخ در سال گذشته و امسال بی سابقه 
بوده است.به گزارش ایسنا، هر گرم طالی 18 عیار نزدیک به 105 هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم و ربع سکه با افزایش 2000 تومانی در مقایسه با روز قبل تر 541 
و 289 هزار تومان فروخته شد. دالر آمریکا نیز در بازار آزاد 3489 تومان فروخته می شود.

سکه رکورد زد

فراخوان مشموالن دیپلم و زیردیپلم
  در فروردین ماه سال ۹۵

مهر-سازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن فراخوان کلیه 
پایان  تا   1355 متولد  غیرغایب  و  غایب  مشموالن 
فروردین ماه 13۷۷ برای انجام خدمت دوره ضرورت، 
طی اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه مشموالن دیپلم و 
زیر دیپلم سال های مذکور که برگ آماده به خدمت به 
تاریخ نوزدهم فروردین ماه سال 1395 دریافت کرده 
اند، باید در ساعت و محلی که توسط سازمان وظیفه 
عمومی ناجا در برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز 

 آموزش نیروهای مسلح اعالم شده، حضور یابند.
تشکیل کمیته ویژه بررسی خودکشی 

دانش آموزان  
مهر- مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش 
و پرورش از تشکیل کمیته ویژه بررسی ابعاد خودکشی 
دانش آموزان خبر داد.احمدی، بیان کرد: در این کمیته 
ویژه به این نتیجه رسیدیم که از سال تحصیلی آینده 
آموزش غیر رسمی در کنار کتاب های درسی قرار گیرد.

احتمال افزایش ۵ درصدی
  قیمت لبنیات در سال جاری

لبنی  صنایع  انجمن  مدیره  هیأت  عضو  مهر- 
در  لبنیات  قیمت  درصدی   5 افزایش  احتمال  از 
سال جاری خبر داد.محمد فربد  با بیان اینکه حاشیه 
سود صنعت لبنیات بسیار ناچیز است، گفت: در رابطه 
با افزایش قیمت تمام شده تولید لبنیات چند مورد در 
حال بررسی است؛ از جمله بخش نامه دستمزد که از 
قیمت  بر  آن  اثر  و  می شود  اعمال  فروردین ماه  اول 

تمام شده ما حدود یک و نیم درصد است.

کمک ۸۰۰ میلیون تومانی دولت برای 
حمایت از خانواده زندانیان  

با پیگیری مرکز امور زنان ریاست جمهوری، دولت مبلغ 
800 میلیون تومان برای حمایت از خانواده زندانیان به 

حساب انجمن حمایت از زندانیان مرکز واریز کرد.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز در گفتگو 
برای  تومان  میلیون   500 مبلغ  این  از  افزود:  مهر  با 
توانمندسازی و اشتغال و 300 میلیون تومان هم برای 
زندانی  خانواده های  فرهنگی  و  توانمندسازی فکری 
اختصاص داده شده است. نصیری گفت: با این اعتباری 
که در حساب واریز شده است 1500 خانواده زندانی 
قرار می دهیم که شامل  توانمندی  کار  در دستور  را 

آموزش، مهارت، ارائه سرمایه و بازریابی می شود.

قیمت کارخانه ای محصوالت ایران خودرو  
افزایش یافت

تا   150 خودرو  ایران  محصوالت  کارخانه ای  قیمت   
افزایش  با  یافت.همزمان  افزایش  تومان  هزار   182
قیمت کارخانه ای محصوالت سایپا، قیمت کارخانه ای 
محصوالت ایران خودرو هم در پی باال رفتن نرخ بیمه 
 500 و  هزار   182 تا  هزار   149 حدود  ثالث  شخص 
تومان افزایش یافت.به این ترتیب قیمت محصوالت 
ایران خودرو 149 هزار تومان و قیمت وانت  سواری 

182 هزار و 500 تومان افزایش یافته است.

تالش کمیته امداد برای راه اندازی 
»شبکه اجتماعی مددجویان«

ایسنا- معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی 
ویژه  اجتماعی  شبکه  راه اندازی  برای  تالش  از  )ره( 
داد.اکبر  خبر  مجازی  فضای  در  نهاد  این  مددجویان 
میرشکار اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر استفاده 
از شبکه مجازی برای برخی خانواده ها دردسر ساز شده 
به همین دلیل کمیته امداد ارائه آموزش های الزم به 
خانواده های تحت پوشش را درجهت استفاده هرچه 
در  مجازی  شبکه  ظرفیت های  از  تر  صحیح  و  بهتر 

دستور کار خود قرار داده است.

برنامه تولید 1/3 میلیون دستگاه خودرو 
در سال ۹۵

معاون وزیر صنعت از برنامه افزایش تولید خودرو خبر داد 
و گفت: در سال جاری یک میلیون و 350 هزار دستگاه 
خودرو تولید می شود.به گزارش مهر، محسن صالحی نیا 
برنامه ریزی برای تولید یک میلیون و 350  با اعالم 
 95 سال  در  گفت:   95 سال  در  خودرو  دستگاه  هزار 
برای صنعت خودرو درچند محور برنامه داریم و به طور 
خالصه یکی در رابطه با افزایش تولید نسبت به سال 
گذشته چه در ارتباط با تحویل نیاز مشتریان، جایگزینی 

خودروهای فرسوده و نیز صادرات بیشتر خواهد بود.

کاهش دسترسی به مواد مخدر با 
جمع آوری معتادان و خرده فروشان

مهر- قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
می بایست  مخدر  مواد  به  دسترسی  کاهش  منظور  به 
خرده فروشان و معتادان متجاهر را که موجب نگرانی 
مردم شده اند، جمع آوری و ساماندهی کرد.علیرضا جزیني 
آسیب  اول کشور  پنج  اعتیاد جزو  گفت: سال گذشته 
مطرح شد و شوراي اجتماعي کشور برنامه هایي را براي 
رسیدگي و حل این آسیب ها در دستور کار قرار داد، 
همچنین ماده 22 الیحه برنامه ششم توسعه به موضوع 
با آن اختصاص یافت، طبق این ماده  اعتیاد و مبارزه 
دستگاه های اجرایی مکلفند براساس یک سند راهبردی 
طرح ملی مبارزه همه جانبه با موادمخدر را اجرایی کنند، 
سند راهبردی هم باید به گونه ای باشد که در مدت پنج 
سال شاهد کاهش 25 درصدی اعتیاد در شیوع و بروز 

مصرف مواد مخدر باشیم.

از  در سال 94،که  بیکاری  آمار  نتایج  اساس  بر   
سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، اکثر استان ها با 
افزایش بیکاری نسبت به سال 93،  روبه رو هستند.
بر این اساس نرخ بیکاری در سال 94، به 11 درصد 
افزایش یافته که پیش از این در سال 93 بالغ 10.6 

درصد بوده است.استان های کهگیلویه و بویراحمد 
1۷.۷ درصد، کرمانشاه 1۷.6 درصد، چهارمحال و 
رضوی  خراسان   ،13.8 اصفهان   ،16.4 بختیاری 
13.3 و کردستان نیز 13.3 درصد بیشترین نرخ 
در  کشور  استان های  سایر  به  نسبت  را  بیکاری 

سال 94،  داشتند.همچنین نرخ بیکاری در خراسان 
جنوبی سال گذشته 8/6 بوده است که این رقم 

سال قبل تر۷/6  گزارش شده است. 
 براین اساس بیش از 2 میلیون و ۷29 هزار و 92 
نفر بیکار بوده و سهم مشارکت اقتصادی نیز 24 

میلیون و ۷01 هزار و 1۷۷ نفر بوده است.بالغ بر 10 
میلیون و 860 هزار نفر در بخش خدمات اشتغال 
داشته اند و صنعت و کشاورزی با بیش از ۷ و 3 
میلیون نفر سهم اشتغال رده دوم و سوم را به خود 

اختصاص داده اند.

 افزایش بیکاری در استان ها 

رییس کانون انبوه سازان از نهایی شدن مذاکراتی که برای 
کارگزاری مسکن اقساطی با بانک های مسکن، ملی و سپه 

انجام شده است خبر داد.
جمشید برزگر در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: مذاکرات با 
بانک های مسکن، ملی و سپه در جریان است و به توافقات 
این  با  از 25 فروردین ماه  بعد  قرار است  خوبی رسیده ایم. 
بانک ها جلسه ای برگزار و انشاءا... تفاهم نهایی را امضا کنیم.

وی افزود: مذاکرات در دو مورد انجام شده است؛ یکی این که 
بانک ها اصل و سود اقساط را تضمین کنند. این برای بانک ها 
آنها  به  کارمزد  این صورت 3 درصد  در  است که  هزینه بر 
می پردازیم. 2 درصد از این کارمزد مربوط به مشتریان و یک 
درصد را ما بر عهده گرفته ایم تا به نفع مشتریان این مبلغ را 

بپردازیم و از سود خودمان کم کنیم.
رییس کانون انبوه سازان کشور ادامه داد: روش دیگر پیشنهاد 
شده این است که بانک ها فقط کارگزاری را بر عهده بگیرند 

و اگر اقساط توسط مشتریان پرداخت نشد با هزینه خودمان 
کارمزد  درصد  تنها 2  این صورت  در  که  شویم  آن  پیگیر 
مورد  درصدی   5-4 کارمزد  به  اشاره  با  می پردازیم.برزگر 
درخواست بانک ها گفت: بانک ها در ابتدا درخواست کارمزد 
۷-8 درصد را داشتند که هم اکنون به 4-5 درصد رسیده اند و 
این نگاه مثبتی است که نشان می دهد قصد همکاری دارند 
و از دو پیشنهاد ذکر شده قطعا یکی از آنها عملی می شود.
وی درباره سود تسهیالت مسکن اقساطی اظهار کرد: سود 
تسهیالت 12-13 درصد است که متناسب با نرخ تورم تعیین 
شده است.به گزارش ایسنا، وقتی رکود مسکن دو ساله شد 
و بازار این بخش در کسادی قرار داشت، انبوه سازان به فکر 

افتادند تا واحدهای خود را قسطی به فروش برسانند.
 استدالل انبوه سازان این بود که تحقق این طرح می تواند هم 
به اشتغال بخش مسکن کمک کند و هم توان نحیف شده 
خریداران را باال ببرد.بدین ترتیب انبوه سازان بسته پیشنهادی 

ارایه کردند  اقتصادی دولت  تیم  به  را در سال 1393  خود 
که سرانجام در آذرماه سال جاری با بخشی از این بسته که 
فروش اقساطی مسکن از سوی انبوه سازان به خریداران بود 
موافقت شد.قرار شد مدت زمان بازپرداخت وامها بین 3 تا ۷ 
سال باشد و بهره آن معادل نرخ تورم عمومی در زمان عقد 
قرارداد لحاظ شود. در ادامه انبوه سازان با بانک مسکن مذاکره 
کردند تا تضمین اقساط را به عهده بگیرد. بانک مسکن هم 
قبول کرد اما 6 درصد کارمزد خواست که انبوه سازان تا کنون 

زیر بار آن نرفته اند و معتقدند این رقم باید کم شود.
فروش  مجوز  دادن  صورت  در  قبلی،  اعالم  اساس  بر 
ساز،  و  ساخت  بخش  به  ثانویه  رهن  قالب  در  اقساطی 
و  پیش پرداخت  قالب  در  را  درصد   40 حدود  خریداران 
اقساط دوران ساخت پرداخت خواهند کرد که 60 درصد 
ثانویه  رهن  و  بانکی  تسهیالت  طریق  از  هم  باقی مانده 

توسط سازندگان پرداخت می شود.

اجرای مسکن قسطی قوت گرفت

 هشدار بیمه مرکزی برای خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث

معاون بیمه مرکزی به دارندگان وسایل نقلیه هشدار داد برای خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث هر چه سریعتر اقدام کنند.به 
گزارش مهر، رحیم مصدق گفت: با توجه به آغاز ماه حرام )رجب( از ابتداي هفته آینده و 
افزایش نرخ دیه هر فرد به دو هزار و 530 میلیون ریال )253 میلیون تومان( دارندگان 
وسایل نقلیه براي خرید الحاقیه اقدام کنند.وی افزود: بیمه نامه هایي که هم اکنون در 
اختیار دارندگان وسایل نقلیه است داراي سقف دیه دو هزار و 200 میلیون ریال است و 
بنابراین حدود 330 میلیون ریال براي هر فرد کسري پوشش دارد. اگر در جریان یک 
حادثه فردي فوت کند مابه التفاوت آن عدد قابل توجهي است که باید توسط افراد پرداخت 
شود، بنابراین ضروري است دارندگان وسایل نقلیه نسبت به خرید الحاقیه اقدام کنند.
مصدق با بیان اینکه مهلت خرید الحاقیه تا اوایل هفته آینده به معني آن نیست که بعد از 
21 فروردین ماه الحاقیه فروخته نمي شود، گفت: شرکت هاي بیمه پس از این زمان نیز الحاقیه مي فروشند، اما دارندگان 

وسایل نقلیه باید این امر را مدنظر قرار دهند که در این فاصله ریسک حوادث براي آنها افزایش مي یابد.

پرداخت پاداش ۹4 بازنشستگان فرهنگی بعداز تصویب بودجه ۹۵ در مجلس

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیرآموزش و پرورش از پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی بالفاصله بعداز تصویب 
بودجه 95 در مجلس خبر داد.به گزارش ایسنا، سید محمدبطحایی با اشاره به چالش های فراروی آموزش و پرورش در 
سال های اخیر درخصوص پرداخت پاداش بازنشستگان اظهارکرد: برای اولین بار دولت 
در الیحه بودجه 95، اعتباری را در ردیف مستقلی جهت پرداخت پاداش بازنشستگان 
فرهنگی قرارداده است.وی تصریح کرد: باتوجه به عنایت خاصی که مجلس شورای 
اسالمی به بودجه 95 دارد بعداز تصویب بودجه 95 پاداش بازنشستگان فرهنگی سال 
94 پرداخت خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید با تخصیص اعتبار در 
ردیفی مستقل، چالش هر ساله ما در این خصوص را برطرف نموده و همکاران انشاء 

ا... با دلگرمی بیشتری به خدمت خود ادامه خواهند داد.
بر اساس گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بطحایی با اشاره به تالش های فراوان 
درپایان سال 94 جهت پرداخت حق التدریس ها افزود: بخشی از حق التدریس ها و همچنین حق الزحمه امتحانات 

نهایی همکاران مربوط به سال 94 تا اواخراردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

چون مقرر گردیده در پرونده اجرایی کالسه 930127 ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 12356 متر 
مربع باقیمانده پالک یک فرعی از 159 اصلی بخش 3 بیرجند واقع در محدوده روستای محمدیه بخش مرکزی شهرستان خوسف 
با فاصله حدود یک کیلومتر زیر مزرعه تحقیقاتی زعفران و وصل به رودخانه شاهرود )با این توصیف که حسب نظریه کارشناس 
منتخب کشاورزی: زمین با بافت خاک خوب با قابلیت کشاورزی و عمق مناسب با آبرفت رسی و شنی می باشد. فعال در این زمین 
کشت و زرع دیم انجام می شود و کشت و زرع آبی نیز در این زمین قابل انجام است ولی از منبع آب فاصله داشته و ضمناً از چاه 
موتورهای مجاور سهمیه آب ندارد.( که به مبلغ ششصد و هفده میلیون و هشتصد هزار ریال کارشناسی شده در قبال قسمتی از 
بدهی محکوم علیه به مبلغ 2/251/000/000 ریال در حق آقای نظر علی نظری و مبلغ 112/550/000 ریال حق االجرا در حق 
دولت از طریق مزایده در مورخ 95/02/11 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان خوسف به فروش 
برسد که  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ  
پیشنهادی  فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده موظف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید 
مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در 
زمان مقرر به حساب سپرده واریز 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 بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

آگهی تغییرات شرکت مسکن آباد گستر بیرجند تعاونی به شماره ثبت 2841
 و شناسه ملی 10360045330 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی

 مورخ 1393/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقایان جمشید شمس آبادی با شماره ملی 0652486622 و محمد رهبردار با شماره ملی 0652754181 و محمد غالمی 
با شماره ملی 0652289908 به عنوان اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای  غالمحسین رحیم 
آبادی با شماره ملی 5239544387 به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیر/ مدیران 
/ هیئت تصفیه، انتخاب ناظر/ ناظران/ هیئت تصفیه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت مسکن آباد گستر بیرجند تعاونی به شماره ثبت 2841 و شناسه ملی 10360045330
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه/ مدیر تصفیه مورخ 1394/1/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقایان محمد رهبردار با شماره ملی 0652754181 به سمت رئیس هیئت تصفیه و محمد غالمی با شماره ملی 0652289908 به 
سمت نائب رئیس هیئت تصفیه و جمشید شمس آبادی با شماره ملی 0652486622 به سمت منشی هیئت تصفیه برای مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. 2- آقای جمشید شمس آبادی با شماره ملی 0652486622 به سمت مدیر تصفیه برای مدت دوسال انتخاب گردید. 
3- کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و اوراق بهادار با امضای آقای محمد رهبردار )رئیس هیئت تصفیه( و در غیاب 
ایشان محمد غالمی )نائب رئیس هیئت تصفیه( به اتفاق آقای جمشید شمس آبادی )مدیر تصفیه( و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق 
عادی و نامه ها با امضای جمشید شمس آبادی )مدیر تصفیه( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان 
حق امضا، تعیین سمت مدیر/ مدیران هیئت تصفیه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

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

آگهی تغییرات شرکت مسکن آباد گستر بیرجند تعاونی به شماره ثبت 2841 و شناسه ملی 10360045330
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل گردید. با ثبت این مستند تصمیمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 941618 محکوم علیه شرکت تولیدی لوله و پروفیل کویر خراسان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 1- مبلغ 804/302/215 ریال بابت اصل خواسته در حق آقای حامد مصلحی و 2- مبلغ 57/675/663 ریال بابت باقیمانده 
محکوم به در حق محکوم له زین العابدین مصلحی و با توجه به توقیف یک دستگاه ماشین پیکان وانت دوگانه سوز کارخانه مدل 1391 
به شماره انتظامی 622 ب 23 ایران 52 رنگ سفید وضعیت بدنه بدون رنگ و سر گلگیر عقب احتیاج به صافکاری دارد و الستیک جلو 
20 درصد و الستیک عقب 30 درصد که به مبلغ 118/000/000 ریال کارشناسی شده است که از  طریق  مزایده در روز چهارشنبه 
تاریخ 95/02/08 از ساعت 9 الی 10  در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 

هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر  اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

نصب، تعمیر، سرویس، لوله کشی انواع کولرهای گازی )اسپیلت( و کولرهای آبی
09155629331 -09195632840

خدمات لوله کشی و برق کشی ساختمان
نصب و تعمیر کولر، پمپ و آبگرمکن

در اسرع وقت
  09151633903- دهشیبی
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

آواسالم. باالخره کدام مدیر با جرأت اداره ثبت اسناد 
و امالک بیرجند خواهد توانست زمین های معروف 
به اراضی ناهیدی پور با پالک ثبتی 1461 را احیا و 
مالکینی را که نزدیک به نیم قرن است برای تهیه و 
تحویل سند بالتکلیف بوده اند را یاری کند؟ آن هم 
حاال که شنیده می شود دست زمین خوار ها هم قطع 

شده است. به امید آن روز...
915...707
به فرهنگ باشد روان تندرست ، ممنون از شما که در 
جهت اعتالی فرهنگ استان مخصوصا حکیم نزاری 
هنری  جامعه  از  عضوی  عنوان  به  برداشتید.  قدم 

استان از شما سپاسگذارم.
915...718
می خواستم خداقوتی بگویم به مسئولین تالشگر و مدبر 
استان که در روز روشن حساب ادارات مسدود شد و پول 
استان ما به تهران برگشت داده شد! خدا قوت دالوران.
915...212
سازمان اتوبوسرانی یک دفعه بگویید بلیط اتوبوسها آزاد! 
تا خیال مردم راحت بشود. گران ترین شهر بیرجند است 
با آن اتوبوس های قراضه اش آن وقت شما هم دم از 

افزایش قیمت بزنید! کمی هم به فکر مردم باشید.
915...069

از سرکار خانم محمودی به خاطر یادداشت روز هجدهم 
فروردین در خصوص »مردان خیابانی« تشکر و قدردانی 
می نمایم. ای کاش مسئولین ذیربط، این معضل را مورد 

بررسی و اقدام مقتضی  قرار دهند.
915...049

سالم. روستای چهار فرسخ را سیل برد. مسئوالن آمدند 
خسارت ها را تخمین زدند دستشان درد نکند اما خدا 

خیرتان دهد پیگیر اجرای آن هم باشید.
915...890
آیا واقعا مسئوالن و مدیران تجربه خیابان طالقانی از 
ترافیک و شلوغی با وجود یک بیمارستان را  ندیده اند 
که در خیابان غفاری باتوجه به کم عرض بودنش در 

پانصد متر سه بیمارستان احداث می کنند؟ 
936..255
از خوسف  بیمارستان  ساخت  سالم.   با 
اولویت های توسعه و پیشرفت و یکی از مطالبات بر 
حق مردم این منطقه می باشد که مورد تبعیض قرار 
خوسف  جز  به  ها  شهرستان  همه  زیرا  است  گرفته 

بیمارستان دارند.
915...008
باسالم ازمسئوالن خواهش می کنم فکری به حال 
ورزش روستای زینی  بکنند، جوانان نیاز به ورزش و 

سرگرمی دارند. با تشکر.
915...031

پیرو گزارش »همسر آزاری در صدر آمار آسیب های 
تمامی  به اطالع می رساند  استان«،  اجتماعی مرکز 
بیرجند  شهرستان  بهزیستی  به  مربوط  آمارها  این 

است و نه مرکز استان.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

اصالحیه

چرا مسئوالن به بازگشایی بنگاههای معامالتی ماشین 
در خیابان های کم عرض توجه نمی کنند؟ در یکی 
 از کوچه های کارگران که عرض آن به ده متر هم

شده  باز  ماشین  معامالتی  بنگاه  جدیدا  رسد  نمی 
است  شده  پارک  های  ماشین  از  پر  کوچه  دائما  و 
خود  های  ماشین  باید  اهالی  خود  که  طوری  به 
کنند. پارک  تر  پایین  یا  باالتر  کوچه  چند  در   را 

لطفا پیگیری کنید...
915...488

میلیون   3 جنوبی  خراسان  شد  اعالم  پیش  سال 
شد  مشخص  بعدا  و  داشته  نوروز  ایام  در  گردشگر 
بوده  بیشتر  هم  اصفهان  و  مشهد  از  که  آمار  این 
بیشتر  رکود  وجود  با  هم  امسال  چرا  است!  دروغ 
گردشگری نسبت به سال گذشته باز هم مسئوالن 

چنین آماری ارائه می دهند؟! 
915...686

اخیرا آموزش و پرورش ساعت شروع مدارس شیفت 
عصر در مدارس ابتدایی را به خاطر فریضه نماز تغییر 
داده است. مجبوریم به خاطر دو ماه به دنبال سرویس 
نشده؟  خصوص  دراین  سنجی  نظر  چرا   باشیم. 

فرهنگ سازی نماز راه های دیگری هم دارد .
915...905

به خاطر توجه به غربت شاعر گرانسنگ این خطه، 
حکیم نزاری و چاپ گزارشی خوب در این خصوص 
در روزنامه سه شنبه هفدهم فروردین، از شما بسیار 
ممنونم. امیدوارم توجه به فرهنگ و ادب این خطه 

از جانب شما عزیزان همچنان ادامه داشته باشد.
915...295

با سالم. آوا جان به گوش مسئوالن برسان حدود یک 
هفته شده میدان آزادی روبروی مسجد دقیقا زیر پل 
هوایی لوله ای ترکیده و وسط خیابان آب جمع می شود 
نمی دانم آیا هیچ کس این آب ها را نمی بیند؟ هنوز از 
بحران بی آبی سخن به میان می آید. لطفا اداره آب و 

فاضالب رسیدگی کند. متشکرم
935...520

سالم آوا نمی دانم مسئول ساماندهی جوانان ورزشکار  
 در مهرشهر کیست؟ وسط خیابان اصلی تور والیبال
درست دروازه  تیر  گذارند  می  سنگ  بندند   می 
غر کلی  شوی  می  رد  که  هم  ماشین  با  کنند   می 

می زنند انگار ما اشتباه تردد می کنیم !!
915...890

فلکه   در  کمین   جای   به  راهنمایی   ماموران  
تمنای  باران، در خیابان  طالقانی و  مدرس  جلوی 

ترافیک  و توقف دوبل را بگیرند.
915...782

سالم نمی دانم چه کسی به ساعت کاری شوراهای 
شورا  اعضای  دارد؟  نظارت  ها  دهیاری  و  اسالمی 
کارمندند و صبح سرکار. جالب اینکه ساعت کاری را  
8 تا  12 اعالم کردند!! حاال ما دنبال این باشیم که چرا 

مشکالت مان حل نمی شود.
935...816

خراسان  ساله  چندین  های  سالی  خشک  سالم. 
به  و  زیرزمینی  منابع  رفتن  ازبین  باعث  جنوبی 
های  زمین  ماندن  استفاده  بال  و  ویرانی  آن  تبع 
بحران،  شرایط  این  در  است  شده  مردم  کشاورزی 
ملی  جهت  در  فرصت  این  از  نباید  طبیعی  منابع 
مزارع  از  استفاده  به جهت عدم  اموال مردم  کردن 
نبود شعار  آب  بحران  اگر  است  بدیهی  نماید  اقدام 

اقتصاد مقاومتی به عمل مبدل می شد.
915...011

با سالم  چرخ حادثه در جاده مرگ  بیرجند - قائن 
ترمز بریده است مسئوالن جوابگو باشند تا کی باید 

انسان های بی گناه  قتل عام شوند؟
915...008

سالم از جوابگویی اعضای شورای شهر بیرجند باید 
تشکر کرد چون که هر موقع مراجعه کردم کسی از 

اعضا نبودند. جای بسیار تاسف است.
915...104
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خراسان جنویی شاهد افزایش ابر و بارش های رگباری خواهد بود

ایرنا: رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: با توجه به تاثیر امواج کم دامنه بر جو 
استان از اواخر روزسه شنبه بتدریج شاهد افزایش ابر، وقوع بارش های رگباری همراه با رعد و برق پراکنده خواهیم بود. رضا 
برهانی افزود: بارش های رگباری در روزهای جمعه و شنبه آتی در نیمه شرقی استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

نوروزی چند  نمادهای  به عبارتی  یا  اِلمان ها   - کاری 
سالی است در روزهای انتهای آخر سال در شهرها برپا 
می شود. در طی یکی دو دهه گذشته کار المان سازی در 
بسیاری از شهرها تا آنجا باال گرفت که به صورت یکی 
ناگفته  و  درآمد  نوروز  ایام  در  جاذبه های گردشگری  از 
پیداست این عرصه به محملی برای رقابت شهرها برای 

جذب هر چه بیشتر گردشگر نیز تبدیل شد.
ایرانی  میلیونها  مقصد  که  مشهد  مقدس  شهر  مثال 
پیش  سال  چند  تا  است  جدید  سال  آغاز  روزهای  در 
انگیزترین  خاطره  و  زیباترین  طراحی  صدرنشین 
نیز  پایتخت  از  حتی  و  بود  کشور  در  نوروزی  نمادهای 
آنچنان  هنری  آثار  این  ایجاد  از  هدف  گرفت.  پیشی 
تازه  هوای  و  حال  آوردن  وجود  به  شود  می  گفته  که 
نوروز، و  جدید  سال  با  متناسب  شهرها  فضای   در 

و  اجتماعی  نشاط  ایجاد  و  بصری  حظ  و  نوازی  چشم 
القای حس لطیف زیبایی و نمایش هنرمندانه پیام هایی 
سرزمین  هر  تاریخ  و  رسوم  آداب،  سنت،  فرهنگ،  از 
به  اما  بیرجند  شهر  امسال  نوروزی  های  المان  است. 
از  دریغ  سال  به  سال  کنایه  مصداق  شهروندان  روایت 

پارسال بود. 

اِلمان های نوروزی را ترجمه کنید!

نوروز یعنی روز و روزگار نو، یعنی نگاه تازه، پس وقتی 
از نمادهای نوروزی صحبت می کنیم باید عنصر تازگی 
نمادهای  گویا  امسال  نمادهای  اما  بگیریم.  نظر  در  را 
چنین  که  بیرجندی  شهروند  ابراهیمی  نبود.  نوروزی 
امسال  نوروزی  نمادهای   در  افزاید:  می  دارد  باوری 
چمدانهای  مثاًل  خورد  می  به چشم  ای  تازه  چیز  کمتر 
چهار راه بهداری بیرجند در سالهای گذشته هم با اندک 
بزرگ  ابعاد  در  بیرجند  شهر  ورودی  بلوار  در  تغییراتی 
سیمانی ساخته و نصب شده بود. یا چمدان میدان آزادی 
که نوشته رویش مربوط به سال 94 بود و تا چند روز 
بلوار  ابتدای  از سال هم وجود داشت. همینطور در  بعد 
مسافر چند سال است المان کودکی را می بینیم که با 
به ماه رسیده است  گذاشتن چند چمدان روی یکدیگر 
و ماه را از آسمان برداشته و در بغل گرفته است به نظر 

لطیف  شعری  به  که  رابطه  این  در  نماد  زیباترین  من 
می ماند همین است... اما جذابیت این نماد به پیام آن 
است نه به چمدان ها... و به فرض که یک مفهوم زیبا 
از کار درآمد اما تکرار بی پایه آن دیگر زیبایی اولیه را 
عالقه  چمدان  به  شهرداری  در  ها  بعضی  شاید  ندارد. 
خاصی دارند که هر جا دستشان می رسد چند چمدان 
مشابه  عناصر  تکرار  که  ندارند  توجه  و  کنند  می  سرپا 

جذابیت ندارد...

 اکثر نمادهای نوروزی بیرجند امسال
مضامین تکراری داشت

شهر  در  دیگر  های  المان  بعضی  دهد:  می  ادامه  وی 
هم مربوط به سال های قبل بود پس نمی توان آنها را 
المان های  را  آنها  باید  بلکه  نامید  نوروزی  المان های 
مثاًل شانه  نامید!  پیرارسال  و  پارسال  و  پریروز  و  دیروز 
قالی بافی در چهار راه صیاد شیرازی و المان درخت در 
شهر  میادین  سایر  و  شعبانیه  میدان  در  قبال  که  قفس 
دیده می شد و حاال به میدان توحید برده شده، یا نماد 
رقص محلی در خیابان مدرس که در سالهای قبل هم 
وجود داشت! در قالب تصاویر متحرک روی دیوار خانه 
معلم مجدداً بازسازی شده بود که البته نمی توان منکر 
نمادهای  از  بسیاری  بهرحال  اما  شد  یکی  این  زیبایی 
نوروزی امسال مضامینی تکراری داشت یا فقط در شهر 
جابحا شده بود پس نمی توان آنها را نمادهای نو دانست.

زیباترین نمادهای امسال

کاروان  بیرجند  امسال  نمادهای  زیباترین  من  نظر  به 
این  کنند  را حمل می  آب  لوله های  که  بود  شترهایی 
با  اما جا داشت  ادامه می دهد:  را موسوی می گوید و 
آبرسانی  سیستم  اولین  یادمان  عنوان  با  مثال  تابلویی 
تا  شد  می  اشاره  واقعه  این  تاریخ  به  بیرجند  در  کشور 
مسافران پیام اثر را هم درک می کردند. وی می افزاید: 
نداشت  هم  چندانی  مفهوم  و  نبود  جالب  نمادها  سایر 
ارتباطی  دانیم چه  نمی  ابوذر که  میدان  المان  خصوصًا 

با نوروز داشت!

چیز قابلی ندیدیم

نفره  تمام شهر 250 هزار  ندیدیدم! در  قابلی  ما که چیز 
بیرجند 30 نماد به گفته خودشان نصب کرده اند که شاید 
نیمی از آنها مربوط به سال های قبل بود که این ور و آنور! 
شده بود. این به نظر من به سخره گرفتن و توهین به درک 
شهروندان است مثال تا پارسال نیم تنه! کامیونی در چهار راه 
غفاری وجود داشت و هر سال با تغییر یک دندانه در شماره 
 پالک آن بروزرسانی! می کردند مثال بیرجند 1393 سال بعد

می شد 1394 و این کار چند سال تکرار شد. تمام ابزار 
را   94 توانستد  می  اگر  بود!  رنگ  چرتکه  یک  هم  کار 
هم 95 کنند این کار را هم می کردند! این تمام زحمت 
نمادهای  بقیه  بود.  امسال  نو  سال  آغاز  در  شهرداری 
امسال هم بیشتر سرهم بندی بود و در حد رفع حداقل 
ادامه که  است  دیگری  شهروند  امیرآبادی   تکلیف! 

می دهد: در مقایسه با شهرهای هم سطح و مراکز استانها 
چیز قابلی ندیدم حتی در مقابل شهر کوچکی مثل قاین که 
امسال 35 نماد شهری داشت این همه ضعف و کوتاهی 
قابل توجیه نیست! شک دارم شهرداری در طراحی و ایجاد 
المانهای نورزی از اندیشه و ایده مشخصی یا اتاق فکری 
بهره برده باشد این را از وضع المانهای امسال می شود 
را روی هم  دریافت. مثاًل میمون هایی که چند صندلی 
گذاشته و از آن باال می روند چه مفهومی را می رساند؟ یا 

مدادتراشهای بزرگ و دلخراش!

این اِلمان ها هیچ ربطی با فرهنگ استان ندارد

هنری  توان  حداکثر  دهنده  نشان  نمادها  این  باالخره 
مجسمه  که  شهری  در  و  است  شهر  یک  فرهنگی  و 
سازان و طراحان ارزشمند حضور دارند که المانهای ثابت 
را کشور  از  خارج  حتی  و  بزرگ  شهرهای  میادین   در 

می سازند این نمونه کارها به آبرو و حیثیت فرهنگی و هنری 
از شهروندان عنوان آسیب می رساند. یکی دیگر   منطقه 

فرهنگ  از  نمادی  باید  بیرجند  المانهای شهری  کند:  می 
بیرجند باشد مثال زعفران و زرشک یا مدرسه شوکتیه را 
تداعی کند. من بارها از کنار چمدانهای خیابان معلم رد شدم 

و اینکه دو تا پا دارد را متوجه نشدم اینها آدم را بیشتر به 
یاد اول مهر می اندازد تا نوروز! یا المان میدان امام پدر و 
بچه اش هردو یک دست دارند! نخعی نژاد یکی از جوانان 
دانشجویی است که چندین سال در بیرجند اقامت دارد وی 
بیرجند را شهر غم و تاریکی یاد می کند. این جوان 20ساله 
می گوید: بازی با رنگ ها در حاشیه خیابان ها و وسط بلوار 
ها به نشاط اجتماعی و شادابی مردم کمک زیادی می کند 
که متاسفانه مسئوالن شهر بیرجند به آن توجه ندارند. این 
شهروند دانشجو گفت: امسال نوروز در بیرجند رنگی ندارد و 
ِالمان ها به چشم نمی آید و آن مدادتراش های دلخراش 
فلکه ابوذر من را یاد اول مهر می اندازد. وی اِلمان شتر با بار 
لوله را ایده ای عالی می داند و می گوید ای کاش محل آن 
جایی بود که بتوان آن را به راحتی دید نه اینکه وسط بلوار 

بدون نور و بین درختان گم شود.  

برای اِلمان ها 300 اثر به جشنواره ارسال شده

فریدون محمد پور مشاور شهردار بیرجند در همین رابطه 
انجام شده  فراخوان  امسال  المان های  برای  گوید:  می 
است و بیش از 300 اثر به این جشنواره ارسال شده بود. 
برجسته داور  دو  از  جشنواره  این  در  اینکه  بیان  با   وی 

بین المللی استفاده شده یادآور شد: امسال 20 اثر انتخاب 
با استقبال مردم مواجه بودیم.  و در شهر نصب شد که 
های  سال  کند:  می  خاطرنشان  بیرجند  شهردار  مشاور 
طراحی برای  شهرداری  و  بیرجند  شهر  شورای   قبل 

به  نامرتبط  اِلمان ها نظر می داد که متاسفانه حرفهای 
شورای  امسال  کرد:  تصریح  محمدپور  شد.  می  زده  ما 
شهر و شهرداری هیچ تصرفی برای اِلمان های نوروزی 
اِلمان  به خرج خود  ها  پارک  ولی سازمان  است  نداشته 
خانه بومی و محله ای را که در حاشیه شهرداری بیرجند 
اِلمان  این  داد:  ادامه  است طراحی کرده و ساختند. وی 
ساخت  برای  زیادی  استقبال  با  ای  محله  و  بومی  خانه 
شهردار  مشاور  است.  شده  مواجه  دیگر  های  استان  در 
بیرجند تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم سال آینده با بودجه 
و خالقیت بیشتری به استقبال نوروز برویم. وی ازمردم و 

رسانه ها برای نقد المان های نوروزی تشکر کرد.

نقدی بر اِلمان های شهر بیرجند

نوروز و ِالمان های دیروز
در انتخاب اِلمان های بیرجند خالقیت هنری نوروز دیده نشده است

جوابیه سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومه

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
برای  »لطفا  درباره   95/1/15 مورخ  شما  پیام 
ایستگاه های اتوبوس خیابان الهیه غربی سایه بان و 
الهیه  مهر  مسکن  برای  همچنین  بگذارید  صندلی 
و  است  دور  مسیر  چون  بگذارید  بیشتر  اتوبوسهای 
تاکسی نمی آید« به استحضار می رساند: سال گذشته 
جهت ایستگاه هایی که دارای جذب مسافر بیشتری 
گردیده  نصب  اتوبوس  ایستگاه  سرپناه  باشند  می 
صورت الزم  بررسی  ها  ایستگاه  مابقی  برای   و 
اقدام  اعتبار  تامین  و  لزوم  در صورت  و  پذیرد  می 
دستگاه  سه  مزبور  مسیر  در  ضمنا  شد.  خواهد 
دهی  سرویس  دقیقه   20 زمانی  فاصله  با  اتوبوس 
مسافر  جابجایی  سرانه  متاسفانه  که  نمایند  می 
پایین می باشد در صورت استقبال و افزایش جذب 
فعال  های  اتوبوس  تعداد  در  مزبور  مسیر  در  سفر 

تجدیدنظر خواهد شد.

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

    مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
)یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(

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

  در حال حاضر با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - از کار افتاده - بی سرپرست و ... 

160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما مردم خیرخواه

اعم از کاالهای نو و بال استفاده مازاد

 فطریه - کفاره-  نذورات- زکات- مواد غذایی - پوشاک 
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قبرستان حیوانات خانگی در چین 
مردم چین در روزهای خاصی از سال به قبرستان  حیوانات خانگی خود سر می زنند و به نظافت آنجا می پردازند. آنها هرساله در روز 5 آوریل )17 فروردین( به قبرستان مخصوص 
حیوانات خانگی در حومه شهر پکن می روند و در جشنواره ای مربوط به حیوانات خانگِی درگذشتۀ خود شرکت می کنند. افرادی که حیوانات خانگی خود را در این قبرستان دفن 
کرده اند، از چند روز قبل از شروع جشنواره به تزئین و نظافت قبرها می پردازند. در این قبرستان، وسایل بازی حیوانات و غذاهای مورد عالقه شان در کنار قبرها به چشم می خورد.

جاذبه های گردشگری

روستای »خور« نگینی بر پیشانی کویر 

روستای خور با جاذبه های تاریخی خود همچون نگین 
کویر بر پیشانی خراسان جنوبی بوده که مسافران و 
خواند.  می  فرا  خود  سمت  به  را  زیادی  گردشگران 
گردشگری  هدف  روستاهای  از  یکی  خور  روستای 
خراسان جنوبی می باشد که در فاصله ۸۵ کیلومتری 
شمال غربی شهر بیرجند، در کرانه شمالی دشت لوت 
قرار دارد. این روستا با خانه های کویری خود همچون 
نگین بر پیشانی کویر خراسان جنوبی از سمت یزد و 
ردیف  گلی،  و  خشت  خانه های  می درخشد.  کرمان 
و  هشتی ها  حیاط،  دور  تا  دور  اتاق های  بادگیرها، 
وسط  باغچه  و  حوض  و  قطور  دیوارهای  دهلیزها، 
که  »گوده«  است.  روستا  اصلی  آرایه های  از  حیاط 
گودی پهن و نسبتا عمیقی بوده و نتیجه سالیان دراز 
خاکبرداری و گودبرداری مردم روستا برای حاصلخیز 
کردن زمینهای کشاورزی است، دور تا دور آبادی را در 
برگرفته است. تراکم خانه ها و کوچه های پر پیچ و خم 

هم چنین بادگیرها از شاخص های عمده روستاست که 
به منظور مقابله با اوضاع اقلیمی منطقه به وجود آمده 
متفاوتی  با وجه تسمیه خور نظرات  ارتباط  است. در 
وجود دارد، برخی گویند بدین سبب نام این روستا را 
خور نهاده اند که بر کرانه کویر است و نامی است که 
بر شهرها و آبادی های حاشیه دریا و کویر می نهند. 
برخی روایت می کنند که در قدیم نام روستا شهر سبز 
می گیرد  در  روستا  این  در  که  جنگی  پی  در  و  بوده 
می کند.  پیدا  تغییر  خور  سپس  و  خون  به  آن  نام 
به را  آن  مکان  هوشمندی  با  روستا  اولیه   ساکنان 

گونه ای انتخاب کرده اند که آب مورد نیاز روستا تا 
پیش از لوله کشی روستا از طریق قنات تامین می شده 
و  پهن  مناسبی  اندازه  به  قنات  آبی  حوضه  است. 
گسترده است و سبب شده آب آن حتی پس از چندین 
سال خشکسالی تغییر محسوسی نکند. آب قنات اضافه 
بر تامین آب نوشیدنی روستا زمین های کشاورزی و 
باغ های روستا را نیز سیراب می کند. روستای خور در 
دشتی وسیع استقرار یافته و واجد ارزش های تاریخی 
و جاذبه های فرهنگی است. قلعه خور، از خشت ساخته 
شده و در مجاورت روستا قرار دارد. این قلعه، بر روی 
صخره ای به ارتفاع ۵ تا ده متر بنا گردیده است. قلعه 
خور به سبک و سیاق قلعه های بیابانی احداث گردیده 
و در اطراف آن به منظور تأمین امنیت خندق نیز حفر 
شده است. مصالح عمده به کار رفته در ساخت این 

قلعه، عمدتاً خشت و گل و آجر است.

دستیابی  خبر   13۸۵ سال  ماه  فروردین   20 مالیی- 
اندازی  راه  و  اورانیوم  سازی  غنی  فناوری  به  ایران 
شد.  اعالم  نطنز  در  سازی  غنی  کامل  زنجیره  یک 
انقالب  عالی  شورای  تصویب  با  خبر  این  پی  در 
افتخار  های  تالش  از  قدردانی  پاس  به  فرهنگی، 
آمیز دانشمندان جوان ایران اسالمی، بیستم فروردین 
در  ای  هسته  سوخت  چرخه  تکمیل  با  مقارن  ماه، 
ای  هسته  آوری  فن  ملی  روز  ایرانیان  رسمی  تقویم 
نام گرفت. این فن آوری در برگیرنده بسیاری از علوم 
در  منحصراً  حاضر  حال  در  و  است  پایه  و  مهندسی 
کسب  است.  جهان  کشورهای  از  کمی  تعداد  اختیار 
همه در  و  علمی  جهش  موجب  آوری  فن   این 
زمینه های علمی و صنعتی در کشورمان شده است.

از  بیش  ای  هسته  فناوری  در  بزرگ  موفقیت  این 
مدبرانه  های  سیاست  و  تصمیمات  مرهون  چیز  هر 
مسئوالن  توسط  که  است  بوده  ای  دوراندیشانه  و 
تأسیسات از  تعلیق  رفع  در  نظام  رتبه   عالی 

هسته ای کشورمان صورت گرفته است و نشان داد 
نامشروع  خواسته  مقابل  در  مقاومت  پایداری،  با  که 
کشور  خالق  نیروهای  اعتماد  و  خودباوری  دیگران، 
در  ای  هسته  پیشرفته  دانش  های  قله  تواند  می 

حداقل زمان ممکن فتح شود.

ایران جزء قدرت های سیاسی جهان است

امور  وزرات  نمایندگی  رئیس  ابراهیمی  غالمحسین 

روز  مناسبت  به  جنوبی  خراسان  استان  در  خارجه 
مقام  سخنان  به  اشاره  با  ای  هسته  فناوری  ملی 
دانشمندان  و  جوانان  گفت:  اسالمی  انقالب  معظم 

دیگران  نامشروع  خواسته  مقابل  در  برای  ایرانی 
 مقاومت می کنند. وی ادامه داد: دستیابی به فناوری

ممکن  ها  تحریم  شرایط  ترین  در سخت  ای  هسته 

ایران  بومی سازی شد که کشور  داخل کشور  و  شد 
منطقه و  جهان  قدرتمند  های  کشور  جمع  به   را 

تبدیل کرده است.

 استفاده از سالح هسته ای در ایران
جزء باور های غلط است

استان  در  خارجه  امور  وزرات  نمایندگی  رئیس 
و  رهبری  بارها  کرد:  خاطرنشان  جنوبی  خراسان 
ایران دانش  اند که کشور  تاکید کرده  رئیس جمهور 
نخواهد  استفاده  ای  برای سالح هسته  را  ای  هسته 
رواج  اشتباه  به  دنیا  مردم  عامه  در  متاسفانه  که  کرد 
سالح ساخت  برای  فقط  ای  هسته  دانش  که   یافته 
 هسته ای استفاده می شود. ابراهیمی یادآور شد: فناوری

که  است  توسعه کشور  برای  نوین  دانشی  ای  هسته 
انرژی برق، تصفیه آب،  از جمله: تولید  کاربرد هایی 
فناوری دانش  ارزش  وی  دارد.  کشاورزی  و   دارو 

هسته ای را بین المللی دانست و تاکید کرد: فناوری 
از  باالتر  را  ایران  جایگاه  دیپلماسی  در  ای  هسته 
قبل برده است و ایران می تواند مانور های سیاسی 
بیشتری در عرصه بین المللی بدهد. رئیس نمایندگی 
با  جنوبی  خراسان  استان  در  خارجه  امور  وزرات 
کرد:  خاطرنشان  ای  هسته  فناوری  شدن  نهادینه 
نسل  و  است  کشور  پایدار  توسعه  برای  دانش  این 
ها  عرصه  تمامی  در  ایران  پیشرفت  برای  نسل  به 

استفاده خواهد شد.

 ایده هایی ارزان برای
بهاری کردن دکوراسیون

برای  ها  ایده  بهترین  از  یکی  بهاری  دکوراسیون 
تغییر دکوراسیون برای سال نو و جدید است. برای 
تان  خانه  به  را  ها  گل  بهاری  دکوراسیون  یک 
درون  را  درختان  شده  خشک  شاخه  یک  بیاورید. 
کاغذهای  با  دهید.  قرار  رنگ  سفید  گلدان  یک 
زیبایی  کاغذی  های  گل  قرمز  و  صورتی  رنگی 
درست کنید و روی قسمت های مختلف این شاخه 
خشک بچسبانید. از این ایده ها برای تزیین طاقچه 

باالی شومینه تان استفاده کنید یا گل های پارچه 
قسمت  به  را  مختلف  سایزهای  و  ها  رنگ  در  ای 
میز  بدوزید.برای  تان  رومیزی  پایین  مختلف  های 
کنید.  درست  بهاری  رومیزی  یک  تان  ناهارخوری 
انتخاب  را  رنگی  ساده  پارچه  یک  کار  این  برای 
کنید.  پهن  تان  ناهارخوری  میز  روی  را  آن  کنید. 
در  را  است  آویزان  که  رومیزی  از  هایی  قسمت 
و  ها  رنگ  در  ای  پارچه  های  گل  و  بگیرید  نظر 
سایزهای مختلف را به قسمت های مختلف پایین 
رومیزی تان بدوزید. برای رومیزی میز ناهارخوری 
هاب  بشقاب  داخل  که  هایی  سفره  دستمال  و 
بهاری  های  رنگ  از  گذارید،  می  تان  غذاخوری 
بیشتر  تزیین  برای  کنید.  استفاده  آبی  رنگ  مانند 
می توانید از یک گلدان پر از گل های تازه بهاری 
استفاده کنید. بهار فصلی است که در آن باید پنجره 
ها را به سویش باز کنید. برای این کار پرده های 
ضخیم زمستانی را از پنجره ها جدا کرده و با پرده 
سبز  های  برگ  کنید.  جایگزین  کوتاه  حریر  های 
بهاری را جمع کرده و با اسپری طالیی آنها را رنگ 
میز  تزیین  برای  طالیی  های  برگ  این  از  کنید. 
را  بهاری  های  کوسن  کنید.  استفاده  تان  جلومبلی 
به دکوراسیون تان اضافه کنید. با پارچه های رنگی 
و  کنید  درست  زیبایی  ای  پارچه  های  مختلف گل 
برای تزیین کوسن های ساده از آنها استفاده کنید.

فناوری هسته ای از زبان نماینده دستگاه دیپلماسی کشور در استان:

فناوری هسته ای دانشی برای توسعه پایدار کشور

دکوراسیون

در  که  شیمیایی  تغییرات  می توانند  جانداران  از  بسیاری 
آبهای زیرزمینی رخ می دهند را احساس کرده و آغاز یک 
زمین لرزه را پیش بینی کنند. دانشمندان بر این باورند چنین 
توانایی در میان حیوانات منجر به بروز رفتارهای عجیب و 
غریب آنها پیش از وقوع زمین لرزه است. محققان در سال 
2009 پس از اینکه مشاهده کردند گروهی از وزغ ها چند 
ایتالیا برکه  از وقوع زمین لرزه ای در الکوئیال  روز پیش 
زیستگاه خود را ترک گفتند، مطالعه بر روی این تغییرات 
 شیمیایی را آغاز کرده و پیشنهاد دادند این رفتار جانداران

می تواند با پیش بینی زمین لرزه در ارتباط باشد. طی سالها 
مطالعه دانشمندان مکانیزمی را تشریح کردند که طی آن 

سنگ های تحت فشار در پوسته زمین ذرات بارداری را آزاد 
می کنند که با آب های زیرزمینی واکنش نشان می دهند. 
جاندارانی که در نزدیکی آب های زیرزمینی زندگی می کنند 
نسبت به کوچکترین تغییرات این آبها بسیار حساس هستند 
و از این رو می توانند این تغییرات را چندین روز پیش از 
لغزیدن سنگ ها بر روی یکدیگر احساس کنند. محققان 
بخش  الهام  بتواند  آنها  فرضیه  امیدوارند  اوپن  دانشگاه 
همکاری  با  آنها  تا  شود  شناسان  زمین  و  بیولوژیست ها 
در  جانداران  این  از  استفاده  برای  را  راهکاری  یکدیگر 
شناسایی عالئم زمین لرزه بیابند.وزغ های الکوئیال اولین 
نمونه های حیوانی نیستند که پیش از وقوع یک رویداد بزرگ 

لرزه ای از خود رفتارهای عجیب و غریب نمایش می دهند 
دوزیستان،  خزندگان،  دیگر  میان  در  رفتارها  این  بلکه 
جاندارانی  این همه  با  است.  نیز مشاهده شده  ماهی ها  و 
مانند مورچه ها پیش از وقوع زمین لرزه تغییری را در رفتار 
خود به وجود نمی آورند. اما مارها، مشابه رویداد زمین لرزه 
 سال 197۵ در چین که یک ماه پیش از آغاز زمین لرزه

بینی  پیش  توانایی  از  نیز  گفتند،  ترک  را  خود  های  النه 
زمین لرزه برخوردارند. محققان در رویداد وزغ های الکوئیال 
مثال  برای  باال،  فشار  تحت  سنگ ها  که  زمانی  دریافتند 
قرار می گیرند  قدرتمند،  تکتونیکی  از حرکات  ناشی  فشار 
ذرات بارداری را از خود آزاد می کنند که این ذرات در میان 

سنگ های اطراف خود جریان یافته و پس از رسیدن به سطح 
زمین با هوا واکنش نشان داده و مولکول های آن را به یون 
تبدیل می کند. این یون ها در انسانها منجر به بروز سردرد و 
تهوع شده و در حیوانات میزان هورمون استرس را در خون 
افزایش می دهد. این ذرات همچنین با آب واکنش نشان 
 داده و پراکسید هیدروژن تولید می کنند. این واکنش های

زنجیره ای می توانند بر روی مواد ارگانیک موجود در آب 
برکه تاثیر گذاشته و آنها را به موادی مضر تبدیل کنند که 
برای جانداران آبزی مضر هستند. محققان بر این باورند این 
مکانیزم پیچیده زوایای پنهان بسیار زیادی دارند و از این رو 

نیازمند آزمایش ها و مطالعات پیچیده ای است.

حیوانات چطور زلزله را پیش بینی می کنند؟
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فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید

با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 
رایگان دریافت کنید

مطهری 21/1

فروش انواع نهـال 

پیوندی گلدانی

اسالمی   جمهوری  خیابان 
مقابل پارک آزادی - اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین

با تکنولوژی ضد چروک      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

ایزوگــام  شفیعــی
آسفالت و قیرگونی )محوطه و پشت بام(
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عشق تان را از دست می دهید اگر...

مراقب باشید! دنیای زن و شوهری، پیچیده تر از آن 
است که به حال خودش رهایش کنید.اگر می خواهید 
عشق تان همیشه پا برجا بماند، باید در تمام لحظات 
زندگی تان چهار چشمی مراقب این عشق باشید. شاید 
باور نکنید اما عادت های ساده و به ظاهر بی اهمیتی که 
در زندگی شما جا خوش کرده اند، خیلی زود می توانند 
عشق تان را از تب و تاب بیندازند و میان شما دیواری 
بکشند که به سادگی ویران نمی شود. اگر هنوز هم 
منظور ما از این عادت های کوچک را متوجه نشده اید، 

ادامه این مطلب را بخوانید.
مرزهای  شدن  محو  مدرن،  دنیای  در  چیز  بهترین 
ارتباطی است اما در عین حال، بدترین اتفاق دنیای امروز 
هم از دست رفتن همین مرزهاست. خوبی وسیله های 
ارتباطی جدید این است که شما در هر لحظه و هر جایی 
در دسترس هستید اما این اتفاق می تواند در لحظاتی 
که شما با همسرتان هستید دردسرساز شود. پس مراقب 
باشید و وقت بودن تان با او را صرف گپ زدن های 
تلفنی و دوستانه یا پیامک بازی نکنید. نگذارید دیگران 
هنگام صرف یک ناهار دو نفره و رمانتیک با تلفن زدن 
و خاطره تعریف کردن، میان شما فاصله بیندازند. شاید 
الزم باشد گاهی در حضور همسرتان تلفن همراه خود را 
خاموش کنید یا برای دوستان تان روشن کنید که در چه 

ساعاتی می توانند با شما تماس بگیرند.
اگر دوستان و موبایل و شبکه های اجتماعی و.. سهم 
قابل توجهی از زندگی تان را اشغال کنند، جایی برای 
عشق باقی نمی گذارند. شاید شما آنقدر سرگرم شده 
باشید که توان دیدن این واقعیت را پیدا نکنید اما پر بودن 
همیشه برنامه های شما، وقتی برای توجه به همسرتان 

و نیازهای او باقی نمی گذارد.

مردی در کارخانه توزیع گوشت کار می کرد. یک روز 
که به تنهایی برای سرکشی به سردخانه رفته بود در 
سردخانه بسته شد و او در داخل سردخانه گیر افتاد. آخر 
وقت کاری بود. با اینکه او شروع به جیغ داد کرد تا بلکه 
کسی صدایش را بشنود و نجاتش بدهد ولی هیچ کس 

متوجه گیر افتادنش در سردخانه نشد. 
نگهبان  که  بود  مرگ  حال  در  مرد  ساعت،   5 از  بعد 
کارخانه در سردخانه را باز کرده و مرد را نجات داد. او 
از نگهبان پرسید که چطورشد که به سردخانه سر زدند. 
نگهبان جواب داد: من 35 سال است در این کارخانه کار 
میکنم و هر روز هزاران کارگر به کارخانه میآیند و می 
روند. ولی تو یکی از معدود کارگرهایی هستی که موقع 
ورود به ما سالم و احوالپرسی میکنی و موقع خروج از 

ما خداحافظی میکنی و بعد خارج میشوی. 
که  کنند  می  رفتار  طوری  ما  با  کارگرها  از  خیلی 
انگارنیستیم. امروز هم مانند روزهای قبل به من سالم 
کردی ولی خداحافظی کردن تو را نشنیدم. برای همین 

تصمیم گرفتم برای یافتن تو به کارخانه سری بزنم. 
من منتظر احوالپرسی هر روزه تو هستم به خاطر اینکه از 

نظر تو, من هم کسی هستم و وجود دارم.
متواضع باشیم و به افراد پیرامون مان احترام بگذاریم 
زندگی اینکه   خاطر  به  باشیم   داشته  دوستشان   و 

خیلی کوتاه است.

ما دیگران را فقط تا آن قسمت
 از جاده که خود پیموده ایم 

می توانیم هدایت کنیم. 

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام 
می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید

 تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.

از لطف تو هیچ بنده نومید نشد
مقبول تو جز مقبل جاوید نشد
مهرت بکدام ذره پیوست دمی

کان ذره به از هزار خورشید نشد

زندگی بسیار مسحور کننده است 
فقط باید با عینک مناسبی

 به آن نگریست. 

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته 
باشید و دست یکدیگر

 را بفشارید و به هم خشم نگیرید.

اول سال  که  دارند  انتظار  دامادها  تازه  و  ها  نوعروس    
 زندگی شان هم درست مانند ایام ماه عسل شیرین و بدون 

هر گونه مشکل، دعوا و جر و بحثی باشد.
اگر شما هم جزو این دسته هستید، جدا دچار سوءتفاهم 
شده اید! اغلب زوج ها در این دوازده ماه روزهای سختی 
را سپری می کنند و اگر بلد نباشند که چطور رابطه شان را 
مدیریت کنند و از پس مشکالت بربیایند دچار مشکالت 
اول  سال  در  مشکالت  این  مهمترین  شوند.  می  جدی 

ازدواج چیست؟ ادامه مطلب را از دست ندهید.
یک لحظه هم از من جدا نشو!

بعد از ماه عسل معموال مردها توقع دارند که زندگی شان 
روال عادی خودش را پیدا کند. حاال که مراسم عروسی 
 ... و  خرید  و  مراسم  جزییات  درگیر  دیگر  و  شده  تمام 
 نیستند، دل شان می خواهد بعضی وقت ها باشگاه بروند، 
دوستان شان را ببینند در حالی که معموال نوعروس ها 
می خواهند شوهرشان هر ثانیه از وقت هایی را که سر 
کار نیستند با آنها بگذرانند و اگر احساس کنند که حواس 
موضوع  به  معطوف  دقیقه  چند  برای  حتی  همسرشان 
دیگری شود، ناراحت می شوند و حتی بهشان بر می خورد.
نظر  از  که  دهد  می  رخ  هایی  زوج  مورد  در  مسئله  این 
شخصیتی با هم متفاوتند. یعنی مرد می خواهد کمی فضای 
 به اصطالح تک نفره در اختیار داشته باشد و همسرش 
می خواهد هر طور شده در هر ساعتی از شبانه روز تمام 

حواس مرد را به خودش جلب کند و مدام در تالش برای 
حفظ رابطه است. برای این که این مسئله اسباب دردسرتان 
او  با  دارید  از همسرتان  که  انتظاراتی  درباره  حتما  نشود 
صحبت کرده و البته هر دو نفرتان هم تفریحات و سرگرمی 
های منحصر به فردی برای خودتان داشته باشید و گاهی 
دوستانش  با  را  وقتش  مقابل  طرف  دهید  اجازه  اوقات 
بگذراند. انتظارات خود را مدیریت کنیدهیچ کس همسر 
کاملی نیست و هیچ کسی پیدا نمی شود که دقیقا نیمه 
دوم شما باشد. مناسب بودن همسرتان موضوعی نسبی 
است و شما نباید توقع داشته باشید که تفاهمی کامل با هم 
داشته باشید. گاهی در مورد موضوعاتی پیش پا افتاده باید 
کوتاه بیایید و یا به موضوعی عادت کنید.این موضوعات 
می تواند طریقه مسواک کردن همسرتان یا عادت صحبت 
کردن باشد. حتی ازدواجی که با عشقی عمیق شروع شده 
است در همان ماه های اول روی دیگر خود را نشان می 
دهد، تفاوت های جزیی در رفتارها گاهی شما را عصبانی 
می کند.هر وقت دچار چنین مشکالتی شدید، نفسی عمیق 
بکشید، سعی کنید درهمان لحظه بحث نکنید، به خوبیهای 
همسرتان فکر کنید. بعد از مدتی اگر نتوانستید با موضوع 

کنار بیایید، با آرامش آن را با همسرتان مطرح کنید.
وفادار باشید

بعد از ازدواج، همسرتان مهمترین شخص در زندگی تان 
است و مهمترین دغدغه ذهنی تان است. شما باید کمی 

مرزهای تان را با خانواده، دوستان و همکاران تان پر رنگ 
کنید تا در آن میان یک سرزمین با مرزهای مشخص برای 

خودتان و همسرتان داشته باشید .
 استقالل تان تالش کنید

و  باشید  هم  با  زندگی  مراحل  در  باید  بعد  به  این   از 
خوشی های مشترکی را تجربه کنید و در سختی ها کنار 
است  این  وفاداری  های  جنبه  از  دیگر  یکی  باشید.  هم 
 که هیچ گاه با هیچ کس در مورد کمبودها و مشکالت 
زندگی  در  اگر  نکنید.  صحبت  همسرتان  های  بدی  و 
با  تنها  آن  مورد  در  شدید  مشکلی  دچار  تان  مشترک 

همسرتان صحبت کنید، نه با دوستان و یا خانواده تان.
زبان مشترک پیدا کنید

در رابطه زناشویی مرزی برای ارتباط وجود ندارد. نباید از 
هم خجالت بکشید و چیزی از احساس تان را پنهان کنید.

یاد بگیرید چگونه به بهترین وجه به همسرتان بفهمانید که 
در یک لحظه حوصله ادامه بحث را ندارید و یا موضوعی 
برای شما جالب نیست. ابراز احساسات کنید، از او تشکر 
کنید یا معذرت خواهی کنید و هر بار این جمالت را به کار 
ببرید. سعی کنید مکالمات تان تا آنجا که می تواند پر از 

شوق و مثبت اندیشی باشد.
از یکدیگر حمایت کنید

سخنان حمایتی شیرین تر از انتقاد است، پس سعی کنید 
انتقاد را با محبت همراه کنید. باید تالش کنید که هر چند 

اندک، زندگی روزمره همسرتان را ساده و شیرین تر کنید.
در طول روز، زمانی هر چند کوتاه را برای توجه به هم و 

گفتگو با هم در نظر بگیرید. 
با این کار احساس بهتری نسبت به هم خواهید داشت. 
سعی کنید هر وقت که برای تان ممکن است در کارها به 
هم کمک کنید.گاهی شما ظرف ها را جمع کنید یا حمام 
را بشویید. هیچ گاه منتظر نباشید که کاری را که به طور 
مشخص وظیفه هیچ کدام تان نیست را همسرتان انجام 
دهد، سعی کنید پیش دستی کنید. شاید این توصیه ها 
بسیار ساده و ابتدایی به نظر بیایند اما همین نکته های 

جزیی رابطه تان را می سازد.
به زندگی شخصی تان اهمیت بدهید

درست است که رابطه زناشویی مهمترین رابطه شما است 
اما شما نقش های دیگری نیز در جامعه دارید. یکی از 
بزرگترین دغدغه های ذهنی زوج های جوان چگونگی نگاه 

داشتن ارتباط قدیمی شان بعد از ازدواج است.
ازدواج هیچ گاه نباید باعث شود که شما با خانواده و دوستان 
قطع رابطه کنید. این در مورد عالقه ها و فعالیت های 

شخصی تان نیز صدق می کند.
نیازی نیست که شما تمام سرگرمی هایتان را کنار بگذارید، 
بلکه باید توجه کنید که با ازدواج شما در مورد رابطه تان 
مسئولید و باید مسئوالنه زندگی تان را برنامه ریزی کنید و 

در مورد آنها باید همراه همسرتان تصمیم بگیرید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و اگر به امید رحمتی که از پروردگارت جویاى آنی از ایشان روى می گردانی پس با 
آنان سخنی نرم بگوى. سوره اإلسراء، آیه 28

حدیث روز  

وصول به خداوند عزوجل سفرى است که جز با عبادت در شب حاصل نگردد.
 امام حسن عسکرى

سبک زندگی

سال اول ازدواج، شیرین اما سخت

938752641
647931528
125648973
596483712
314275896
782196435
463819257
871524369
259367184

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

 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

 شرکت پخش مواد غذایی 
و بهداشتی در جهت تکمیل کادر 
فروش خود به تعدادی بازاریاب 

آقا مجرب و با سابقه با حقوق ثابت 
و پورسانت عالی نیازمند است.  
محصوالت:اکتیو، بارلی، نانسی، 

هوم کر، تاپیس و ...
09384515005

فروش یا معاوضه با خودرو
سوپر مارکت اول سجاد شهر

09159632678

تسطیح اراضی کشاورزی با گریدر 
705، خاک برداری و پیکور

 بیل زنجیری 09155623441

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

09155619620 - 09159416784 حسینی

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را نقدًا 
خریداریم.با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.      09158668002

بستنـی طرقبـه
15 کارتن بخر یک کارتن جایزه ببر

09153636302

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298
به دو نفر فروشنده با تجربه
 )یک نفر آقا و یک نفر خانم(

برای کار در لوازم خانگی به صورت تمام 
وقت با حقوق مکفی و مزایا نیازمندیم.
05632449747 -09156669545

فروش 
غذای آماده با کلیه امکانات 
با جواز کسب و موقعیت عالی

09153635587

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 

14 - قطعه سوم جنوبی   09158658156

به یک نفر آقا با مدرک لیسانس )پایان خدمت( 
برای مدیریت داخلی رستوران با حقوق مکفی و بیمه 

نیازمندیم.    09155094025
 ساعت تماس: )11تا 13 و 18 تا 20(

به یک فروشنده خانم برای کار 
در خشکبار  نیازمندیم. 

32225055 -09158600800

 به یک نفر خانم برای نگهداری از 
دختر بچه 3 ساله در منزل نیازمندیم. 

09151613312

به چند نفر خیاط راسته دوز 
برای کار در واحد تولیدی نیازمندیم.

32201260 -09150449826

به یک صندوقدار خانم مسلط به کامپیوتر 
و روابط عمومی باال برای کار در غذای آماده 
نیازمندیم.    09155624508- 32442981

به یک راننده کمپرسی با مدارک 
نیازمندیم.       09155623441

شرکت پخش مواد غذایی برای تکمیل کادر فروش 
خود به تعدادی بازاریاب آقا و خانم ترجیحاً با تجربه 

نیازمند است.    32319544- 09153622575

به تعدادی راننده با ماشین 
برای کار در آژانس

 ترجیحًا دوگانه سوز نیازمندیم.
09159644097-09158668229

آگهی استخدام
به یک نفر ترجیحا خانم با مدرک کاردانی/

کارشناسی، بهداشت حرفه ای برای کار
 در واحد ایمنی و بهداشت نیازمندیم. 

056-32255026-7

فروش ویژه نوروز
فلش 8: 10000 تومان / فلش 16: 
16000 / رم 8: 8000 / رم 16: 

14000 / گیرنده دیجیتال: 59000 
دستگاه بازی پلی استیشن: 59000

بین مطهری 2 و 4 - نمایندگی سروش

شرکت شاهسوند پخش فراز
برای تکمیل کادر فروش خود در شهرهای بیرجند، فردوس، نهبندان، 
قاین و طبس بازاریاب مرد با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم استخدام

 می نماید. عالقه مندان از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته از ساعت
 8 الی 12 به آدرس دفتر شرکت واقع در توحید 16 - پالک 24 مراجعه 
یا با شماره های 09155610365 و 32433398 تماس حاصل فرمایند.

مزایا: حقوق ثابت قانون کار، بیمه تامین اجتماعی، بهره وری
 هزینه ایاب و ذهاب 

ضمنا افراد بومی مناطق و با تجربه کاری در اولویتند

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
3 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    

شرکت پخش مواد غذایی معتبر برای 
تکمیل پرسنل با حقوق و مزایای مکفی 
نیاز به افراد واجد شرایط  ذیل دارد:

بازاریاب حضوری با سابقه کار در اولویت
 بازاریاب تلفنی با سابقه کار در اولویت

 اپراتور یا کمک حسابدار 
با سابقه کار در اولویت

09155611219

به چند نفر نیروی خانم برای کار
 در رستوران نیازمندیم. زمان تماس: صبح

32342233-09363768902

یک انبار به مساحت 300 متر و یک 
کارگاه صنعتی واقع در شهرک صنعتی 

بیرجند با آب و برق سه فاز 
 کرایه داده می شود 

09151611297
09155623212
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برترین ها: تحقیقات جدید نشان می دهد خواب بعدازظهر می تواند استرس روزانه را کم کند. پژوهشگران معتقدند بدن به چنین 
استراحتی نیاز دارد تا استرسی که در طول روز به آن وارد شده را دفع کند. از آنجا که خوابیدن، یک بار ظهر و یک بار شب، بخشی 
از روند طبیعی بدن بزرگساالن است، با چند دقیقه استراحت در میان روز می توانید ساعت بدن تان را تنظیم کنید و به آرامش برسید.

چرا ظهرها باید 20 دقیقه خوابید؟ اخبار ورزشی

راهیابی هندبالیست جوان طبسی به اردوی 
تیم ملی هندبال جوانان کشور

حمیدرضا رجایی هندبالیست جوان طبسی که چندی 
قبل به اردوی تیم ملی هندبال ساحلی جوانان کشور راه 
یافته بود،پس از حضور و درخشش در مسابقات هندبال 
قهرمانی جوانان کشور در قالب تیم زغالسنگ طبس، بنا 
به دعوت دبیر کل فدراسیون هندبال به ششمین اردوی 
تدارکاتی تیم ملی هندبال جوانان کشور در شهرستان 
مراغه دعوت شد. گفتنی است این موفقیت در سایه 
تالش و پشتکار و با همت وافر و برنامه ریزی مسئولین 
و مربیان هیأت هندبال شهرستان و حمایت های شرکت 

زغالسنگ طبس احراز گردید.

مسابقات ورزشی بانوان کارکنان اداره کل 
ورزش و جوانان استان برگزار شد

به همت دفتر هماهنگی امور بانوان و به مناسبت هفته 
زن مسابقات بانوان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان، مسابقات ورزشی کارکنان  این اداره کل در 
که  شد  برگزار  بیرجند  آزادی  ورزشی  استادیوم  محل 
ورزشکاران در سه رشته دارت، طناب زنی و دو ومیدانی 
به رقابت پرداختند. در این مسابقات که حدود 20 نفر از 
بانوان اداره کل حضور داشتند در رشته دارت: خانم ها 
حسنی، باقری نژاد و نعیمی پور به ترتیب مقام های اول 
تا سوم را کسب کردند. در رشته طناب زنی: خانم ها: 
شیردل، بنی اسدی و مالیی حائز رتبه های اول تا سوم 
شدند و در رشته دو ومیدانی خانم ها: حسنی، شبانی و 

شفیعا عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.
در پایان این مسابقات نیز به نفرات برتر هر رشته لوح 

سپاس و جوایزی اهدا شد.

 برگزاری مسابقات فوتسال جام نوروز 
در روستای اسفشاد

مسابقات فوتسال جام نوروز اسفشاد از چهارم فروردین 
ماه جاری به مدت 10 روزدر سالن ورزشی روستای 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  شد.   برگزار  اسفشاد 
با  مسابقات  این  قاینات  شهرستان  جوانان  و  ورزش 
سال(  چهارده  )زیر  سنی  رده  در  تیم  هشت  شرکت 
بین  بندی  رده  بازی  شد.  انجام  ای  دوره  بصورت 
تیمهای شهید علیزاده و شهید عباسپور انجام شد که 
تیم شهید عباسپور با پیروزی برحریف موفق به کسب 
مقام سوم گردید. در فینال نیز دو تیم شهید طاووسی و 
شهید قربانی با هم روبرو شدند که، تیم شهید قربانی 
موفق به شکست حریف شد و مقام قهرمانی را از آن 
خود کرد. در پایان به تیم های اول تا سوم جوایز و 

کاپ قهرمانی تقدیم گردید.

شکالت چه تاثیري بر هوش مي گذارد؟

ایسنا: محققان طي یک پژوهش جدید نشان داده 
اند که مصرف شکالت به بهبود عملکرد شناختي 
مغز کمک مي کند. طي پژوهش هاي انجام شده 

در سالهاي گذشته، محققان دریافتند که خوردن 
کاکائو میتواند به کم کردن وزن، کاهش فشار 
خون و حتي کاهش خطر ابتال به حمالت قلبي 
کمک کند؛ اما در حال حاضر، یک یافته جدید در 
پژوهشي نوین که توسط یک تیم از دانشمندان 

شکالت دوست انجام شده، نشان مي دهد که 
مصرف شکالت سبب افزایش هوش در افراد مي 
داده هاي 1000  از تجزیه و تحلیل  شود. پس 
داوطلب شرکت کننده در این آزمون ها، این تیم 
به این نتیجه رسیدند که افرادي که حداقل یک بار 

در هفته شکالت مصرف مي کنند، داراي حافظه 
پردازش  و  استدالل  توانایي  و  بوده  تري  قوي 
اطالعات در آنها در مقایسه با کساني که به ندرت 
یا هرگز شکالت مصرف نمي کنند بیشتر است. 
به گفته محققان این پژوهش، شکالت و کاکائو 

سرشار از فالونوئید هستند. فالونوئید به مفهوم 
وسیع تمام رنگدانه هاي گیاهي را دربر مي گیرد. 
فالونوئیدها داراي اثرات قوي آنتي اکسیداني و 
التهابي هستند که سبب کند شدن فرآیند  ضد 
کاهش توانایي مغز در اثر افزایش سن مي شود. 
فالونوئیدها سبب بهبود خونرساني به مغز شده و 
در افزایش حافظه و توان یادگیري نقش مهمي 
دارند. از مکانیسم هاي احتمالي اثرات فالونوئیدها 
در کارکرد مغزي، برهم کنش آنها با فرآیندهاي 
گیري  شکل  و  تمایز  سلول،  بقاي  در  موثر 
 حافظه مي باشد. به گفته این محققان مصرف
بیماران  براي  همچنین  تلخ  هاي  شکالت 
ریسک  نیز  و  شود  مي  توصیه  بیشتر  دیابتي 

حمالت قلبي را کاهش مي دهد.

 چه غذاهایي را پس از ورزش
نباید استفاده کرد

ورزشکاران معموال پس از انجام یک تمرین یا 
ورزش سنگین به غذا خوردن مي پردازند تا انرژي 
از دست رفته را دوباره به دست آورند در این میان 
انتخاب غلط مي تواند تمامي زحمات یک ورزش 
مناسب را از بین ببرد. چند ماده غذایي وجود دارند 

که نباید پس از تمرین ورزش مصرف کنید.
از  غني  اي  قهوه  برنج  اگرچه  اي:  قهوه  برنج 

منبع  یک  تواند  مي  و  است  ها  کربوهیدرات 
غذایي  ماده  این  اما  باشد  انرژي  براي  مناسب 
در  موجود  انرژي  و  بوده  فراواني  سبوس  داراي 
به  است  بهتر  باشد که  بسیار دیرهضم مي  آن 
استفاده  سفید  برنج  از  غذایي  ماده  این  جاي 

 کنیم. ساالد: ساالد یک ترکیب غذایي سالم با
ویتامین هاي مختلف است اما باید به این نکته 
اشاره کرد که ساالد نیز داراي مقادیر زیادي فیبر 

است که هضم آن را طوالني مي کند.
فست فودها: غذاهاي فوري مثل همبرگر حاوي 

پروتئین و کربوهیدرات فراواني هستند اما نباید 
فراموش کرد که این مواد غذایي حاوي چربي 
بسیار  مواد  این  هستند.  زیادي  بسیار  نمک  و 
غذایي  مواد  این  همچنین  هستند؛  دیرهضم 
داراي کالري بسیار زیادي هستند و مي توانند 

به  تمرین سخت  یک  از  پس  را  شما  زحمات 
به دنبال یک خوراکي شیرین  اگر  هدر دهند. 
پس از اتمام تمرین هستید پیشنهاد ما به شما 
استفاده از شیرکاکائو بدون چربي است که منبع 

مناسبي براي کربوهیدرات است.

 فواید انبه در مقابله با
بیماري هاي قلبي و دیابت

سالمت نیوز: به گفته کارشناسان تغذیه، انبه با 
وجود مقادیر باالي ویتامین و مواد معدني براي 
انبه  سالمت قلب و پوست مفید است. خوردن 
چه به صورت نارس یا همراه با ساالد یا خوردن 
آبمیوه آن به هنگام صبح که حس پرانرژي بودن 
را به همراه دارد، داراي فواید بسیاري است. کنترل 
انبه تازه به تنظیم فشار خون  سطح قند خون: 
نارس  انبه  و حفظ آن کمک مي کند. مصرف 
اگر  است.  آکنه  بیماري  طبیعي  درمان  بهترین 
انبه هاي رسیده موجب بروز آکنه شوند، انبه هاي 
نارس مي توانند به مقابله با آن کمک کنند. فقط 
کافیست برشي از انبه نارس را بجوشانید و هر 
 A شب به صورت تان بمالید. انبه غني از ویتامین
بوده که براي سالمت چشم بسیار خوب است. از 
اینرو میوه انبه بسیار براي بیماران مبتال به دیابت 
مفید است و از بروز مشکالت چشمي ناشي از این 
بیماري پیشگیري مي کند. انبه نارس حاوي مقدار 
زیاد فیبر، ویتامین C و پکتین است که به کاهش 
کلسترول کمک مي کند. انبه منبع غني ویتامین 
B۶، ویتامین C و ویتامین A است. از اینرو به 
کنترل سطح قند خون و کاهش سطح کلسترول 

کمک کرده و سالمت قلب را تضمین مي کند.

چه غذاهایي را پس از ورزش نباید استفاده کرد

نجات دو کارگر از داخل چاه

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران از نجات دو کارگر ایرانی )پدر و پسر( از 
داخل چاهی به عمق 9 متر خبرداد. به گزارش فارس، جالل ملکی اظهار داشت: 
صبح امروز گرفتار شدن دو کارگر ایرانی در داخل چاه، به سامانه آتش نشانی شهر 
تهران اعالم و مأموران دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند. وی ادامه داد: با حضور 
آتش نشانان در محل حادثه مشاهد شد در یک منزل یک طبقه قدیمی، کارگران 
در داخل زیرزمین مشغول حفر چاه بودند که در عمق 9 متری، جوان 29 ساله ای 
داخل چاه مشغول به کار بود که به علت کاهش اکسیژن و گازگرفتگی، در چاه 
گرفتار می شود. پدر این کارگر جوان که فردی 60 ساله بود نیز برای نجات جان 
فرزند خود به داخل چاه می رود که هر دو در چاه گرفتار می شوند. سخنگوی سازمان 
آتش نشانی شهر تهران بیان داشت: بالفاصله آتش نشانان این دو نفر را از داخل چاه 
بیرون می آورند که عالئم حیاتی بسیار ضعیفی داشتند و به مراکز درمانی منتقل شدند.

دستگیری قاتل تحت تعقیب اینترپل

رییس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان از دستگیری قاتل تحت 
تعقیب پلیس اینترپل در شهرستان زاهدان خبرداد.به گزارش ایسنا، 
سرهنگ ابراهیم مالشاهی گفت: در پی اعالم پلیس اینترپل ناجا 
مبنی بر متواری شدن قاتلی از کشور افغانستان به استان سیستان و 
بلوچستان بالفاصله بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی قرار گرفت. وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس پس از انجام 
تحقیقات فنی و اشراف اطالعاتی این متهم تابعه کشور افغانستان 
که با هویت ایرانی در شهر زاهدان سکونت داشت را شناسایی و طی 
عملیاتی هدفمند وی را دستگیر کردند. مالشاهی در پایان خاطر 
نشان کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات با توجه به مدارک و شواهد 

موجود به مراجع قضایی تحویل داده شد.

دعوای زن و شوهری در تلگرام کار را به دادگاه کشاند

زن و شوهری که اختالفات آنان به تلگرام و شبکه های اجتماعی کشیده شده بود روانه دادسرا شدند. به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس فضای 
 تولید و تبادل اطالعات خراسان جنوبی در رابطه با این خبر گفت: خانمی به پلیس فتا مراجعه کرد و عنوان داشت مدتی است با شوهرم اختالف پیدا
کرده ام و نامبرده باعث هتک حیثیت من در شبکه اجتماعی تلگرام شده است. شاکی اظهار داشت سیم کارتی که با آن در تلگرام عضو بوده ام به نام 
شوهرم بود و نامبرده پس از اختالف به وجود آمده با سوختن سیم کارت و دریافت سیم کارت جدید به نام من در تلگرام عضو شد و با گذاشتن نام های 
زشت و زننده برای اکانت تلگرامم باعث هتک حیثیت و بردن آبروی من در بین مخاطبانم شده است. سرهنگ حسینی ادامه داد: با دریافت شکایت شاکی 
متهم که شوهر وی بود احضار شد و مستندات پرونده ارائه و شکایت شاکي به وي تفهیم شد که در پاسخ عنوان داشت مدتي است من و همسرم اختالف 
خانوادگي داریم و با توجه به این که اجازه نصب تلگرام را به همسرم نداده بودم و همسرم در اینترنت فعالیت داشت اقدام به سوختن خط وي که به نامم 
بود کردم. وی گفت: در خصوص تغییر نام اکانت شاکي در تلگرام از وي تحقیق شد که اظهار داشت بعد از این که متوجه شدم همسرم تلگرام نصب 
داشته اقدام به تغییر نام و گذاشتن عکس شخصي خود کردم. سرهنگ حسینی خاطر نشان کرد: شاکي و متهم هم زمان به پلیس فتا احضار و دعوت 
به صلح و سازش شدند که بعد از چند ساعت گفت و گو حاضر به صلح و سازش نشدند و شاکی که مدعی بود شوهرش عمدا اقدام به تغییر نام هاي 

مختلف کرده و باعث هتک حثیت و آبروي وي در بین مخاطبین تلگرام شده است با تشکیل پرونده به دادسراي عمومي وانقالب بیرجند اعزام شدند.

             بنگاه قالب بتن 
خرید و  فروش  انواع قالب بتن

  داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی
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یخچال ویترینی و مغازه ای دست دوم
 و ضایعات شما را خریداریم -  09352192716  - حسینی

اجرای انواع سیستم های 
آبیاری قطـــره ای

 انتقال خط آب با کمترین هزینه و بهترین 

کارایی- مشاوره و بازدید رایگان
 09151611884 - محمد جانی 

استخــدام
پخش فجر توزیع کننده محصوالت گلرنگ - سافتلن- اوه - پوشک مرسی 

آدامس بایودنت و... برای تکمیل کادر فروش 
ویزیتور با روابط عمومی باال استخدام می نماید

مزایا : حقوق ثابت قانون کار - بیمه تامین اجتماعی - پورسانت و هزینه ماموریت
تلفن تماس: 32440191-2

نصب و تعمیر انواع لباسشویی و کولر آبی در منزل
 32315776   09151643778 - شهریاری



احیای قوچ و میش در خراسان جنوبی   
جنوبی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل    
مناطق  در  میش  و  قوچ  های  بره  نخستین  گفت: 
گزارش  به  شدند.  متولد  استان  شده  حفاظت 
کرد: اظهار  آرامنش  پرویز  مهر   خبرگزاری 

حیوانات  ولد  و  زاد  بهار  فصل  شروع  با  هرساله   
حفاظت  و  حمایت  چتر  زیر  و  می شود  آغاز  وحشی 
مأموران یگان حفاظت محیط زیست به زندگی خود 
ادامه می دهند. مدیرکل حفاظت محیط زیست ادامه 
قوچ  بره های  اولین  بهار  روزهای  نخستین  در  داد: 
شاسکوه  حفاظت شده  منطقه  در  متولدشده  میش  و 

 شهرستان قاین تصویربرداری شد.
آغاز طرح واکسیناسیون رایگان دام سبک 

علیه بیماری آبله و شاربن در خوسف 

دامپزشکی شهرستان خوسف  شبکه  رئیس  فارس- 
علیه  سبک  دام  رایگان  واکسیناسیون  طرح  آغاز  از 
داد. خبر  شهرستان  این  در  شاربن  و  آبله  بیماری 

بیماری  اینکه  به  توجه  با  افزود:  محمودی زاده  رضا 
بیماری های  از  و شاربن  بیماری های مسری  از  آبله 
در  است،  دام  و  انسان  بین  مشترک  و  خطرناک 
اقتصادی  خسارات  گله  در  بیماری  شیوع  صورت 
بنابراین  می کند،  وارد  دامپروری  صنعت  به  فراوانی 
دو  این  علیه  بز  و  گوسفند  واکسیناسیون  عملیات 

بیماری هر سال در ابتدای سال آغاز می شود.
می شود  پیش بینی  جاری  سال  در  داد:  ادامه  وی 
بیش از 68 هزار رأس گوسفند و بز علیه بیماری آبله 

و شاربن واکسینه شوند.

فروش ۲ میلیارد ریالی بلیت
 در سینماهای خراسان جنوبی

کل  اداره  سینمایی  و  هنری  امور  معاون  شبستان- 
تماشاگران  تعداد  جنوبی  خراسان  وارشاد  فرهنگ 
سینماهای استان در سال گذشته را بیش از ٧٤ هزار 
نفر اعالم کرد و گفت: میزان فروش بلیت سینماهای 
استان در سال ٩٤بیش از ٢ میلیارد ٥٠٠ میلیون ریال 

بوده است.
سینما  گذشته  سال  کرد:  تصریح  زمزم  علی  سید   
که  داشته  تماشاگر   66٢ و  هزار   ٣٩ بیرجند  بهمن 
پس از آن سینما فردوسی بیرجند با ١٢ هزار و ٧٥٠ 
بیشترین   ٧٤٢ و  هزار   ٩ با  فردوس  قدس  سینما  و 
تماشاگر را به خود اختصاص دادند.سید علی زمزم در 
بلیت نیم بهای سینما در شهرهای  ادامه به فروش 
بیشتر  استفاده  برای  گفت:  و  کرد  اشاره  استان 
خانواده ها از این فضای فرهنگی به صورت مشخص 
سه شنبه هر هفته در سینماهای استان بلیت نیم بها 

در سینما به فروش می رسد.

آغاز مهاجرت پرندگان تاالب کجی نمکزار 
نهبندان به سمت پاکستان و هندوستان

شبستان- رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان 
گفت: مهاجرت ٥ هزار پرنده تاالب کجی نهبندان به 

مقصد پاکستان و هندوستان آغاز شد.
محمدکاظم شکرگزار اظهار داشت: معموال در اوایل 
تاالب  سمت  به  سیبری  از  پرندگان  پاییز  فصل 
کجی نمکزار می آیند و با شروع فصل بهار و گرمتر 
شدن هوا، به سمت پاکستان و هندوستان مهاجرت 
می کنند.وی با اشاره به اینکه تاالب کجی نمکزار 
مکان امنی برای پرندگان مهاجر آبزی است، افزود: 
اردک  از جمله  آبزی  و کنار  آبزی  پرندگان  معموال 
پاسرخ  آبچلینگ  کاکایی  و  خوتکا  فالمینگو،  سبز، 
مهاجرت  اکنون  که  اند  شده  دیده  تاالب  این  در 
آنها آغاز شده است.وی با تاکید بر اینکه فالمینگو 
 ٧٠٠ حدود  امسال  که  است  زیبا  بسیار  پرنده  یک 
و  مردم  از  اند،  شده  دیده  تاالب  این  در  فالمینگو 
گردشگران خواست از شکار و یا تیراندازی به سمت 
پرندگان تاالب کجی نمکزار به شدت پرهیز کنند و 
محیط کجی نمکزار را با زباله آلوده نکنند تا شاهد 

  حضور پرندگان بیشتری در این تاالب باشیم.
 صدور ۱۴ مجوز مشاغل خانگی 

در بخش صنایع دستی درمیان

شبستان- مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان 
مشاغل  مجوز   ١٤ گذشته  سال  طی  گفت:  درمیان 
خانگی در بخش صنایع دستی شهرستان درمیان صادر 
شد.علی صالحی اعتبارات این مجوزها را ٤٠٠ میلیون 
ریال از محل تسهیالت بانک ملی اعالم کرد و گفت: 
این مجوزها برای رشته های گلیم بافی، سرمه دوزی، 
پارچه بافی و سکه دوزی صادر شده که بیشترین آنها 
در مناطق مرزی و روستایی بخصوص در بخش های 

قهستان و گزیک بوده است.
صد  امسال  ابالغی  سهمیه  اینکه  بیان  با  صالحی 
درصد محقق شده است، افزود: این تسهیالت برای 
مستقیم  غیر  و  مستقیم  به صورت  نفر   ١٥ از  بیش 
میراث  نمایندگی  مسئول  است.  کرده  ایجاده  شغل 
شهرستان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
 ٣٠٠ وام  فقره  یک  پرداخت  از  همچنین  درمیان، 
تعاونی صنایع  برای شرکت  پشتیبان،  ریالی  میلیون 

 دستی با اشتغالزایی ١٠ نفر در قهستان خبر داد.
۱5 اردیبهشت هجدهمین جشنواره 

خیران مدرسه ساز خوسف برگزار می شود

گفت:  خوسف  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
خوسف  مدرسه ساز  خیران  جشنواره  هجدهمین 
می شود. برگزار  جاری  سال  اردیبهشت ماه   ١٥

 محمد دانایی در ارتباط با برگزاری جشنواره نیک اندیشان 
جاری،  اردیبهشت ماه   ١٠ در  جنوبی  خراسان  استان 
اظهار داشت: تاکنون 86 نفر از خیران، افراد تأثیرگذار 
و خوسفی های مقیم تهران شناسایی و به این جشنواره 
دعوت شده اند.وی با بیان اینکه این جشنواره در تهران 
تقدیر  برگزار خواهد شد، گفت: هجدهمین جشنواره 
از خیران مدرسه ساز شهرستان به منظور تقدیر از ١8 
خیر و معلمان برگزیده شهرستان خوسف نیز در ١٥ 
اردیبهشت ماه سال جاری در خوسف برگزار می شود.

تکرار تاخیرهای رکورد شکن 
پروازهای بیرجند

صبح   دیروز  پرواز   - کاری 
ایران  بیرجند  به مقصد   تهران 
ایر هواپیمایی جمهوری اسالمی 
که قرار بود  ساعت 8 در فرودگاه 
بیرجند به زمین بنشیند با تاخیر 
١٢ ساعته) تا لحظه تنظیم این 
خبر  ( به آسمان بیرجند نرسید. این پرواز طبق برنامه 
صبح   6.٢٥ ساعت  باید  فرودگاه  سایت  بندی  زمان 
انجام می گرفت اما تاخیر   چندین ساعته مسافران 
انتظار سر گردان کرد.براساس شنیده ها  را در سالن 
مسافران این پرواز در شهرهای مشهد و بیرجند ساعت 
ذکر  شایان  ماندند.  منتظر  فرودگاه  در  متمادی  های 
است این اتفاق در این ماه دومین باراست که تکرار 
شده است درحالی که تنها دوروز از اعالم برقراری این 

پرواز  توسط مسئولین می گذرد. 

نظارت دامپزشکی بر استحصال ۲3 تن 
گوشت قرمز در نهبندان

دامپزشکی  شبکه  رئیس 
گذشته  سال  در  گفت:  نهبندان 
 ١١٢ و  سبک  دام  راس   ٤١٠
نظارت  با  سنگین  دام  راس 
شبکه  کارشناسان  بهداشتی 
شهرستان  این  دامپزشکی 
 ٢٣ دام  تعداد  این  بهداشتی  ذبح  با  که  شد  کشتار 
شده  تولید  بهداشتی  و  سالم  گوشت  کیلوگرم  هزار 
مورد  در  نکاتی  به  اشاره  با  راه انجام،  است.محمد 
در  خریداران  کرد:  خاطرنشان  قرمز  گوشت  خرید 
و  دامپزشکی  مهر  به  قرمز  گوشت  خرید  زمان 
نشانه گذاری الشه که به صورت برچسب های سفید 
رنگ روی دو دست و دو ران دام با ذبح بهداشتی 

نصب شده دقت کنند.

مددجویان کمیته امداد ۱۱ هزار مترمربع 
فرش دستباف تولید کردند

امداد  کمیته  خودکفائی  و  اشتغال  معاون  تسنیم- 
سال  در  گفت:  جنوبی  خراسان  )ره(  خمینی  امام 
فرش  مربع  متر   ٣٠٥ و  هزار   ١١ بر  بالغ  گذشته 
امام  امداد  کمیته  مددجویان  توسط  دستباف 

خمینی)ره( خراسان جنوبی تولید شد.
استعدادسنجی  داشت:  اظهار  عرب  خزاعی  مهدی 
به  به صورت چهره  آنها  مشاوره شغلی  و  قالیبافان 
ایجاد  در  نهاد  این  اساسی  رویکردهای  از  چهره 
طی  از  پس  افزود:  است.وی  قالیبافی  طرح های 
این مراحل متقاضیان بافت فرش برای انتخاب نوع 
فرش و تکمیل پرونده به واحد مربوطه معرفی می 
مورد  اولیه  مواد  و  نقشه  امکانات  تهیه  با  که   شوند 

نیاز توسط کمیته امداد راه اندازی می شود.

برگزاری ۱000 دوره آموزشی در مراکز 
دولتی و غیردولتی فنی وحرفه ای بیرجند

برادران  فنی وحرفه ای  آموزش  مرکز  رئیس 
 6٤ و  یک هزار  گذشته  سال  طی  گفت:  بیرجند 
مختلف  خوشه های  و  بخش ها  در  آموزشی  دوره 
این  فنی وحرفه ای  غیردولتی  و  دولتی  مراکز  در 

برگزار شده است. شهرستان 
حسین دانش در گفت وگو با فارس اظهار داشت: در 
در  بیرجند  فنی وحرفه ای  دولتی  مراکز  سال گذشته 
خوشه های مختلف خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر، 
فناوری راهبردی و کشاورزی در مجموع ٣٧٩ دوره 
این  در  اینکه  بیان  با  کرده اند.وی  برگزار  آموزشی 
دوره ها ٩8١ هزار و ١١٤ نفرساعت آموزش برای 6 
هزار و ٥٥ نفر دوره برگزار شده است، تصریح کرد: 
در این مدت بیشترین دوره های برگزار شده مربوط 

به خوشه صنعت بوده است.

کاهش 50 درصدی 
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تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس   - ابراهیمی 
از کاهش ٥٠ درصدی تخلفات  شهرستان سربیشه 
گذشته  سال  با  مقایسه  در   ٩٥ نوروز  در  صنفی 
نوروز  نظارتی  طرح  در  اینکه  بیان  با  داد.وی  خبر 
به  و  تشکیل  تخلف  پرونده  فقره   ١٠ گذشته  سال 
این  گفت:  است،  گردیده  ارسال  حکومتی  تعزیرات 
تعداد تخلف در طرح نظارتی نوروز سالجاری به ٥ 
تعداد  اینکه  بیان  با  .وی  است  یافته  کاهش  فقره 
گزارشات و شکایات واصله از سوی مردم در نوروز 
داشته  کاهش  نیز  گذشته  سال  با  مقایسه  در   ٩٥
در مدت  دریافتی  است گفت: گزارشات و شکایات 
نسبت  که  بوده  فقره   ٧ نظارتی  طرح  اجرای  زمان 

به سال گذشته کاهش ٥٠ درصدی داشته است.

سفالینه های سرایان در بازارچه نوروزی 

سرایان  شده  احیا  کارگاه  در  تولیدی  های  سفالینه 
شد  عرضه  نوروزی  بازارچه  در 
توجه  قابل  استقبال  مورد  که 
مسافرین نوروزی نیز قرار گرفت. 
میراث  مسئول  عرب  محمد 
از  یکی  گفت:  سرایان  فرهنگی 
در  صنایع دستی  مهم  شاخه های 
ایران سفال است که قدمت این هنر به تاریخ زندگی 
بشر بازمی گردد. وی افزود: در سال گذشته با همت 
و پیگیری جوان عالقمند به سفالگری محمد دهقان 
و با کمک صندوق کارآفرینی امید کارگاه سفالگری 
کارگاه-فروشگاه  به  سپس  و  اندازی  راه  آیسک  در 

سفالگری ارتقا یافت.

 سومین جشنواره ملی و بین المللی اسوه های صبر و مقاومت  با تجلیل از ٧٥ 
نفر از مادران  ، همسران، خواهران و دختران شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان 
خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور در سالن اجالس دانشگاه پیام نور بیرجند 
برگزار شد.به گزارش شبستان، سرهنگ علی قاسمی در مراسم سومین جشنواره 
اسوه های صبر و مقاومت اظهار کرد: امسال در تمامی استان ها جشنواره تجلیل 
از اسوه های صبر و مقاوت به صورت همزمان در سراسر کشور و در چهار استان 

نبطیه، صور، بلعبک و بیروت از کشور لبنان و استان الزغیه سوریه برگزار شد.
 وی با بیان اینکه جریان سازی فرهنگی- اجتماعی در راستای ترویج ارزش 
های مشارکت زنان در دفاع مقدس از اهداف کلی برگزاری این جشنواره است، 
افزود: همچنین تجلیل از مقام شامخ و ارزشمند زنان مجاهد و آزاده با محوریت 
همسران رزمندگان، شهدا، جانبازان، تبیین نقش مادرانه همسران ایثارگران و 
شهدا و تاسی ایشان به الگوی فاطمی و زینبی و زمینه سازی جریان فرهنگی 
و ارزشی متعالی دفاع مقدس از دیگر اهداف جشنواره اسوه های صبر و مقاومت 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی  بنیاد حفظ  است. مدیرکل 
گفت: در سومین جشنواره اسوه های صبر و مقاومت از ٧٥ نفر از مادران  ، همسران، 
خواهران و دختران شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان تجلیل و تقدیر خواهد شد.

 مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی از وجود 
٧ هزار شهید زن در ایران اسالمی خبر داد و بیان کرد: همچنین ٤ هزار و 6٠٠ 

جانباز زن و پنج آزاده زن در کشور هستند.
امام جمعه بیرجند  نیز گفت: همه مردم و مسئوالن باید قدردان خانواده معظم 
شهدا و ایثارگران که دیروز فرزندان خود را تقدیم اسالم امروز صبر و مقاومت 
اینکه جامعه  بیان  با  ادامه  در  باشیم.  حجت االسالم رضایی   پیشه کرده اند، 
اسالمی باید نفوذناپذیر و مستحکم و مستقل باشد، تصریح کرد: امروز وظیفه 
دینی ما است که آماده و مهیا باشیم چرا که جامعه که در برابر تهدید دشمنان به 
خاطرعدم توانمندی، مجبور شود به ساز آنان باشد نهایت ذلت و بدبختی را دارد.

  به گفته وی امروز وظیفه ما بسیار سنگین است و شهدا به کسانی نیاز دارند که 
اگر برای آنان گریه می کنند ادامه دهنده راه شهدا نیز باشند. امیر سرتیپ دوم 
قوام یوسفی، فرمانده ارشد ارتش در خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به 
اینکه اسوه و الگوی زنان مسلمان حضرت زهرا)س(است، اظهار داشت: مادران 
و همسران و خواهران شهدا و ایثارگران و آزادگان با تاسی از الگوی فاطمی و 
زینبی همواره در اوج سختی و مصیبت صبر و استقامت کردند چرا که قرآن وعده 

داده است که به صابران اجر و پاداش بی حساب می دهد. 
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تیم تخصصی گردشگران فرانسوی - سوئیسی به برای بازدید از جاذبه های تاریخی و طبیعی وارد استان شدند.
 رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: این تیم، طی هفته جاری جهت بازدید از جاذبه های طبیعی و تاریخی 

شهرستان های طبس گلشن و نهبندان وارد استان شدند. 

ورود تیم تخصصی گردشگران فرانسوی - سوئیسی به خراسان جنوبی

در هفته معرفی مشاغل، اطلس مشاغل شهرستان خوسف تهیه می شود.
شورای  جلسه  نخستین  در  خوسف  فرماندار  خوسف،  از  فارس  گزارش  به 
آموزش و پرورش این شهرستان در سال ٩٥  اظهار داشت: همه ما مدیون 
آموزش و پرورش هستیم و باید جامعه را به سمت و سویی سوق دهیم تا 

شأن و منزلت و جایگاه معلم حفظ شود.
محور  پرورش  و  آموزش  خروجی  که  آنجا  از  داد:  ادامه  فرجامی فرد  مهدی 
باید  اجتماعی و غیره است  اقتصادی،  ابعاد فرهنگی،  توسعه همه جوامع در 
متولی،  دستگاه های  مردم،  سوی  از  جایگاه  این  کردن  نهادینه   و  حفظ  بر 

رسانه ها، مطبوعات، صدا و سیما و غیره تاکید شود.
فرماندار خوسف با اشاره به شعار سال، افزود: در راستای تحقق شعار سال، 
مشاغل  معرفی  هفته  و  دارد  تاثیرگذاری  و  مهم  نقش  پرورش  و  آموزش 
بحث  در  حرفه ای  و  فنی  مراکز  و  هنرستان ها  از  گرفتن  کمک  با  می تواند 
تا  باشد  داشته  دانش آموزان  برای  مهمی  نقش  اشتغال  ایجاد  و  کارآفرینی 

منویات مقام عظمای والیت جامع عمل پوشانده شود.

دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم آموزش و پرورش شهرستان خوسف اظهار 
داشت: با توجه به تغییر نحوه انتخاب معلم نمونه و تکریم مقام معلم تقاضا 
می شود همه دستگاه ها و سازمان های اداری و دولتی در بزرگداشت و تکریم 
مقام معلم، آموزش و پرورش را یاری کنند و به همراه امام جمعه و فرماندار 

در مدارس حضور پیدا کنند.
نفر  دو  از  هفته ای  سال  طول  در  می شود  پیشنهاد  گفت:  طحان  مرتضی 
فرهنگی در مراسم نماز جمعه با اهدای لوح و امضای امام جمعه تقدیر شود.

 8٠ که  فرهنگیانی  و  معلمان  به  فرماندار  سوی  از  همچنین  داد:  ادامه  وی 
بیتوته می کنند تقدیرنامه صادر شود و  را داشته و در روستاها  درصد قبولی 
همچنین از فرهنگیان در نماز مغرب و عشاء در مساجد سطح شهرستان از 

سوی امامان جماعت تقدیر شود.
هدایت  برای  کارآفرین  و  سخنرانان  از  دعوت  جلسه  این  در  است:  گفتنی 
اداره تعاون، کار  با همکاری مرکز فنی و حرفه ای و  تحصیلی دانش آموزان 
به  کارگر  و  معلم  عنوان  با  مقاله نویسی  مسابقه  برگزاری  اجتماعی،  رفاه  و 

همایش  شهرستان،  مشاغل  اطلس  تهیه  و  مشاغل  معرفی  هفته  مناسبت 
استان  در  حضور  و  شهرستان  مشاغل  معرفی  نمایشگاه  برپایی  پیاده روی، 
برنامه های  مهمترین  از  مدارس  مشاوران  و  مشاوره  هسته  همکاری  با 

گرامی داشت هفته معرفی مشاغل اعالم شد. 

تهیه اطلس مشاغل خوسف در هفته معرفی مشاغل 

 
 

رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی گفت: همچنان سه بازارچه 
مرزی استان از سوی افغانستان بسته است و پیگیری برای بازگشایی مجدد 

آن ادامه دارد.
مجموع  گذشته  سال  در  اینکه  بیان  با  مهر  با  گفتگو  در  فخر  محمدرضا 
صادرات استان و ماده ١١6 از طریق بازارچه های مرزی بالغ ٢٣٢ میلیون 
و ٧6٢ هزار و ٩٧6 دالر بوده است، گفت: مجموع صادرات از بازارچه های 

استان هشت درصد کاهش داشته است.

وی اظهار کرد: در سال گذشته  بالغ بر ٤٤ میلیون و ٥٠٣ هزار و ٢٩8 دالر 
کاال استان از طریق بازارچه های مرزی صادر شده که این میزان نسبت به 

سال قبل از آن ٩١ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به صادرات ٢٧٣ هزار و ٢٣٤ تن کاالی تولیدی استان از طریق 
این بازارچه ها، بیان کرد: میزان صادرات استان از نظر وزنی نیز هفت درصد 

رشد را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

صادرات ۷۸۶ هزار تن کاال از بازارچه های مرزی استان

  فخر ادامه داد: در مجموع طی این مدت ٧86 هزار و ٣٧٣ تن کاال از بازارچه های
 مرزی صادر شده که از این نظر نسبت به سال ٩٣ حدود پنج درصد افزایش 
داشته است.وی با اشاره به وجود چهار بازارچه مرزی در استان، گفت: هنوز 
هم سه بازارچه مرزی استان از سوی کشور افغانستان بسته  است و صادرات 

تنها از بازارچه میل ٧8 انجام می شود.
برای  تاکنون  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  مرزی  بازارچه های  رئیس 
بازگشایی این بازارچه ها رایزنی های زیادی صورت گرفته و جای امیدواری 
نیز هست، بیان داشت: با توجه به پیگیری های دیپلماسی و پیگیری هایی 

که از طریق سفیر در حال انجام است امیدوار هستیم که این بازارچه ها در 
سال جاری مجدد بازگشایی شوند.

فاز نخست بازارچه ماهیرود نیازمند۲۴۷ میلیارد ریال اعتبار

های  بازارچه  های  زیرساخت  توسعه  برای  جاری  برنامه های سال  به  فخر 
استان اشاره کرد و افزود: امسال پروژه محوطه سازی طرح توسعه بازارچه 
ماهیرود، جدول گذاری و خیابان گذاری فاز نخست، اجرای سکوهای تختی 
دنبال می  ماهیرود  بازارچه  در  ذخیره سازی  بارگیری، ساخت سوله های  و 
ایجاد  منظوره،  چند  سوله  تکمیل  امسال  همچنین  کرد:  اضافه  شود.وی 
ساختمان محل استقرار غرفه داران و تکمیل راه اندازی تاسیسات گاز رسانی 

را خواهیم داشت.
طبق  داشت:  بیان  جنوبی  خراسان  مرزی  بازارچه های  سازمان  رئیس 
برآوردهای انجام شده فاز نخست بازارچه مرزی ماهیرود نیازمند ٢٤ میلیارد 

و ٧٠٠ میلیون تومان اعتبار است.
به گفته وی زیرساخت های سایر بازارچه های مرزی کامل بوده اما در حال 

حاضر این بازارچه ها در حالت رکود هستند.

فناوری و  به  تبدیل علم  آزاد اسالمی خراسان جنوبی،گفت:  رئیس دانشگاه 
سال  در  آزاد  دانشگاه  فعالیت های  سرلوحه  آموزشی  عدالت  توسعه  و  ثروت 

جاری قرار گرفته است.

علیرضا حسنی، در گفت وگو با  ایسنا، اظهارکرد: منویات مقام معظم رهبری 
در زمینه »اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل« سرلوحه همه فعالیت های دانشگاه 

آزاد اسالمی استان در سال جاری خواهد بود.
وی افزود: یکی از مهم ترین رخدادهای دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در سال 
گذشته تاسیس رشته های جدید کارشناسی ارشد و دکتری است که این اقدام 
استان را به یکی از قطب های تحصیالت تکمیلی کشور تبدیل کرده است.

از  سال  نامگذاری  به  اشاره  با  خراسان جنوبی،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
اجرایی  و  پیگیری  تبیین  منظور  به  کرد:  تصریح  رهبری  معظم  مقام  سوی 
شدن منویات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی ستاد اقتصاد مقاومتی اقدام 
و  امنا  رهبری، هیئت  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس  با عضویت  و عمل 
و  اساتید  از  نمایندگانی  و  استانی  واحدهای  روسای  و  استان  مرکز  معاونان 
کارکنان و صاحب نظران تشکیل و احکام اعضای ستاد صادر شده که باید 

حداکثر تا پایان فروردین هر کدام از مسئوالن راهکارهای عملیاتی مربوط به 
حوزه خود را برای بررسی و ارزیابی به دبیرخانه ستاد ارائه کنند.

با دقت و اهتمام بیشتری در زمینه  بنا داریم در سال ٩٥  ادامه داد:  حسنی 
ترویج و تعمیق آموزه های مکتب وحی مخصوصا در زمینه حجاب و عفاف 

و نیز تبدیل علم به فناوری، ثروت و توسعه عدالت آموزشی تالش کنیم.
دانست  تکمیلی  را سال شکوفایی دوره های جدید تحصیالت   ٩٥ وی سال 
و تاکید کرد: به منظور صیانت از حریم مقدس دانشگاه و جلوگیری از ورود 
اجتماعی  آسیب های  و  ناهنجاری ها  برخی  بروز  زمینه ساز  که  دانشجونماها 
بودند ورود به دانشگاه صرفا با ارائه کارت دانشجویی امکان پذیر خواهد بود.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی، خاطرنشان کرد: انتظار داریم که 
همه دانشجویان، کارکنان همشهریان و مراجعان دانشگاه نیز در این زمینه 

همکاری الزم را با حراست و انتظامات دانشگاه انجام دهند.

بسته بودن سه بازارچه مرزی خراسان جنوبی کاهش صادرات را رقم زد

تبدیل علم به فناوری و ثروت رویکرد دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی

سومین جشنواره »اسوه های صبر و مقاومت« در استان برگزار شد
همزمان با سراسر کشور ؛

بیش از ۱700 زائر از خراسان جنوبی نوروز 95 به عتبات عالیات اعزام شدند

به سرزمین های عتبات عالیات در  اعزام  امسال ٤٧  نوروز  اینکه در  بیان  با  مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی 
قالب پروازهای هوایی و سفر زمینی انجام شد، گفت: نوروز ٩٥ در مجموع هزار و ٧٢٧ زائر از خراسان جنوبی 
به عتبات عالیات اعزام شدند.ابوالفضل نوفرستی در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: اعزام سفرهای زیارتی به 
عتبات عالیات در ایام نوروز از تاریخ ٢١ اسفندماه آغاز و تا ١٥ فروردین ماه ٩٥ ادامه داشت.وی با بیان اینکه در 
ایام نوروز امسال ١6 کاروان هوایی به تعداد ٥١٢ نفر به سرزمین های عتبات عالیات اعزام شدند، افزود: در این 
مدت ٣١ کاروان با تعداد هزار و ٢١٥ نفر از طریق زمینی به کربالی معلی سفر کردند.مدیرحج و زیارت خراسان 
جنوبی با بیان اینکه در ایام نورز امسال هزار و ٧٢٧ زائر در قالب ٤٧ اعزام به عتبات عالیات اعزام شدند، گفت: 
امسال در راستای خدمات دهی بهتر به زائران چند برنامه در دستور کار حج و زیارت خراسان جنوبی قرار داشت 
که از جمله آنها می توان به  بازدید منظم از رستوران های بین راهی که کاروان های استان توقف داشتند اشاره 
نظر گرفته  در  عالیات  عتبات  به  زائران  اعزام  برای  زمینی که  اتوبوس های  امسال  اینکه  بیان  با  کرد.نوفرستی 
شده بود اتوبوس های جدید و نو بود، افزود: تالش کردیم تا بتوانیم امسال رضایتمندی زائران را  در هتل های 

محل اقامتی کاروان ها در عتبات عالیات و در مسیرهای بین راهی، خدمت رسانی را بهبود و کیفیت بخشیم.
وی با اشاره به اعزام کاروا ن ها به عتبات عالیات در نوروز سال ٩٤ اظهار داشت: در سال گذشته در ایام نوروز 

١6 پرواز هوایی به تعداد ٥١٢ نفر انجام شد.

کاهش ۴5 درصدی میزان بارندگی استان نسبت به بلندمدت؛ تابستان سختی در پیش روی داریم

شبستان- مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در مجموع ٤٥ درصد کاهش بارندگی نسبت 
به بلندمدت داریم، گفت: به نظر می رسد تابستان سختی را در شهرهای بشرویه، طبس و فردوس پیش روی 
داشته باشیم.علیرضا خندان رو اظهار داشت: بارندگی های نوروز امسال با توجه به خشکسالی های حاکم بر 
استان، جبران کمبود بارندگی ها را نکرد.وی با اشاره به اینکه میزان بارندگی سال زراعی )از ابتدای مهر ٩٤ 
افزود: سربیشه در سال زراعی پیش روی  تاکنون( در دو شهر درمیان و سربیشه به نسبت خوب بوده است،  
١6٤.8 میلی متر و درمیان ١١٠.٧ میلی متر بارندگی داشته است.مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از افزایش 
6٠ درصدی و ٣٠ درصدی بارندگی در شهرهای سربیشه و درمیان در سال زراعی امسال خبر داد و گفت: در 
مجموع استان ٤٥ درصد کاهش بارندگی نسبت به بلندمدت داریم.وی ادامه داد: بشرویه، طبس و فردوس به 
 ترتیب با ١٠ میلی متر، ٢6 میلی متر و ٣٥ میلی متر کمترین میزان بارندگی در سال زراعی جاری را داشته اند 
در  بارندگی  کم  میزان  باشند.وی  داشته  روی  پیش  در  را  تابستانی سختی  شهرها؛  این  رسد  می  نظر  به  که 
شهرهای بشرویه، طبس و فردوس را فاجعه تعبیر کرد و گفت: باید صرفه جویی در مصرف آب توسط تمام 
مردم استان خراسان جنوبی در دستور کار قرار بگیرد.خندان رو تصریح کرد: برای جبران خشکسالی ١٧ ساله 
استان باید بین 8٥٠ تا ٩٠٠ میلی متر بارندگی داشته باشیم.وی در ادامه با اشاره به اینکه از عصر ١8 فروردیندر 
نقاط شرقی استان شاهد رگبار و رعد و برق هستیم، گفت: تا آخر هفته در شهرهای سرایان، درمیان، سربیشه 

و نهبندان شاهد رگبار و رعد و برق خواهیم بود.
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تردید اصالحات در باره توانایی  عارف 

درخصوص  اصالح طلبان  اظهارات   : نوشت  مهر 
رياست مجلس دهم و گرايش بخشی از اين جريان 
عارف  به  نسبت  را  آنها  ترديد  الريجانی،  علی  به 
براى سكاندارى قوه مقننه عیان كرده است. صادق 
زيباكالم كه اظهارات وى تقريبا مورد وثوق اكثريت 
اصالح طلبان قرار دارد تالش براى رياست عارف بر 
اشتباه دانست و گفت: »اعتقاد  را يک  مجلس دهم 
دارم نمايندگانی كه با لیست شوراى ائتالف اصالح 
طلبان راى آورده اند بايد براى رياست مجلس دهم به 

 رياست علی الريجانی راى دهند«.
ذوالنور: دولتمردان چشمشان را باز کنند 

تا در چاه غرب سقوط نکنند

منتخب مردم قم در مجلس دهم با بیان اينكه بدعهدى 
منتظرند  مردم  گفت:  بود،  پیش بینی  قابل  آمريكا 
پايان گفت:  در  ذوالنور  ببینند دولت چه خواهد كرد. 
دولتمردان ما كه با خوش خیالی در مقابل طرف هاى 
بايد  می كنند  بخشش  و  بذل  ملت  كیسه  از  خارجی 
چشمشان را باز كنند كه در چاه هايی كه طرف هاى 
غربی در مسیر ما حفر كرده اند سقوط نكنند، لذا تعهد 
دولتمردان ما از جمله آقاى رئیس جمهور و وزير امور 
خارجه و ديگران در اين مورد سنگین است و مردم 

منتظرند تا ببیند دولتمردان چه می كنند.

اختالف میان شورای نگهبان و وزارت کشور 

چرايی  بیان  از  امتناع  با  كشور  انتخابات  ستاد  رئیس 
و نتیجه اختالف نظر میان شوراى نگهبان و وزارت 
كرد:  تصريح  سوم   منتخب  آراى  درخصوص  كشور 
است.  انتخابات  قانون  وزارت كشور،  مبناى  و  مالک 
و بايد آن را قانونی نیز به اتمام برسانیم. البته اختالف 
میان شوراى نگهبان و وزارت كشور در خصوص آراى 

منتخب سوم اصفهان موضوع بسیار مهمی است. 

کوهکن: احمدی نژاد 65 درصد رای دارد

محسن كوهكن، با اشاره به اينكه من هیچ گاه آرزو 
نمی كنم در اين مملكت احمدى نژاد دوباره رئیس 
اگر  می گويم  قاطع  ضرس  به  افزود:  شود،  جمهور 
تهران و يكی دو مركز استان را حذف كنید، هركسی 
كنید،  نظرسنجی  و  شود  انتخابات  صحنه  وارد  كه 
نشان می دهد كه 65 درصد احمدى نژاد راى دارد.  
دلیلش هم همین شیوه اى است كه اصالح طلبان 
در نقد دولت سابق در پیش گرفته اند. همینكه دائما 
تكرار می كنید »احمدى نژاد گند زد، خراب كرد و ...«

توافق انصار ا... یمن و عربستان سعودی

روزنامه االخبار نوشت: جنبش انصار ا... يمن و رياض 
به راهكار عملی براى توقف جنگ قبل از آغاز مذاكرات 
تدريجی  توقف  شامل  كه  راهكارى  رسیدند.  كويت 
اقدامات نظامی در جبهه هاى داخلی و توقف حمالت 
هوايی است، بعالوه اينكه آتش بس در مناطق مرزى  

اجراو تحويل اسرا از دو طرف آغاز خواهد شد.

  آیپک: تحریم های ایران »ضعیف« هستند
كه  است  شده  مدعی  آيپک  صهیونیستی  البی 
تحريم هاى اخیر وزارت خزانه دارى آمريكا علیه برنامه 
موشک بالستیک ايران »ضعیف« است. پايگاه »جی 
تی اى« گزارش كرد، آيپک درباره تحريم هاى جديد 
گفت:  ايران  بالستیک  موشک  برنامه  علیه  آمريكا 
روى  بر  تأثیرگذارى  براى  محدود  تحريم هاى  »اين 

رفتار ايران بسیار ضعیف است«.

 خوابی که داعش برای اروپا دیده است
 رئیس مبارزه با تروريسم مغرب درباره توطئه گروه 
انگلیس  در  خردل  گاز  با  حمله  انجام  براى  داعش 
پايگاه  داد.  هشدار  اروپا  اتحاديه  كشورهاى  ديگر  و 
بچلر  تام  قلم  به  گزارشی  در  اكسپرس  اينترنتی 
 ، جاسوسی  ارشد  مديران  از  يكی  گفته  به  نوشت: 
شهر  چهار  در  خردل  گاز  با  حمالتی  اجراى  داعش 
اى  منطقه  در  انتحارى  گذارى  بمب  نیز  و  مغرب 
با  كشور  اين  در  دولتی  ساختمان  يک  يا  توريستی 

استفاده از يک نوجوان را برنامه ريزى می كردند. 
 عبدالحق الخیام- رئیس مبارزه با تروريسم مغرب- 
 كه درباره حمالت ماه فوريه افشاگرى تكان دهنده اى 
داشت، هشدار داد يكی از اين سالح هاى شیمیايی 
بسیار قدرتمند بود و هركسی كه در معرض آن قرار 
 می گرفت، بدون ترديد جان خود را از دست می داد.

داعش در اردوگاه هاى خود در حال آموزش كودكانی 
در  تروريستی  حمالت  اجراى  براى  آنها  از  تا  است 

اروپا استفاده كند«.

جان کری: تالش می کنیم معامله بانک های 
آمریکایی با ایران را ممکن کنیم

 
جان كرى گفت آمريكا تالش می كند زمینه الزم را 
 فراهم كند تا بانک هاى آمريكايی بتوانند در زمینه هايی 
كه پس از توافق هسته اى ممنوعیتی براى آنها وجود 
ندارد، با ايران مبادالت مالی داشته باشند. كرى تاكید 
مزاياى  از  استفاده  استحقاق  كامال  »ايران  كه  كرد 
توافق هسته اى را دارد« و افزود كه اين كشور تاكنون 
به تعهدات خود در برجام به خوبی عمل كرده است. 
اين موضع گیرى، تعديل كننده اظهارات  سخنگوى 
ديروز  كه  شود  می  محسوب  آمريكا  خارجه  وزارت 
ايران  به  كه  ندارد  و  نداشته  »قصد  اوباما  بود  گفته 

اجازه دسترسی به نظام بانكی آمريكا را بدهد«.

 آمریکا جلوی بلندپروازی های تهران را 
بگیرد و اقدامات متجاوزانه اش را فاش کند

رسانه هاى امريكا اخیرا مقاله اى از يوسف العتیبه، 
سفیر امارات در اين كشور چاپ كردند كه با لحنی 
كند.  می  مطرح  ايران  علیه  ادعاهاى مضحكی  تند 
پرده  بايد   : خواسته  جهانی  جامعه  از  امارات  سفیر 
منطقه  سراسر  در  ايران  جويانه  ستیزه  رفتارهاى  از 
آمريكا،  كشورهاى  از  ويژه  طور  به  برداريد.وى 
عمان  و  بحرين  كويت،  قطر،  عربستان،  امارات، 
درخواست كرد در اجالس ماه آتی شوراى همكارى 
اقدامات   « كه  كنند  ايجاد  مكانیزمی  فارس  خلیج 
متجاوزانه ايران را فاش كرده و به آن پايان دهد«.

انقالب  معظم  رهبر   ) اول  صفحه  از  ادامه   (

 مجموعه مديريتی كشور را مجموعه اى
فكر  و  انگیزه  داراى  و  تجربه  با  زبده،   
قرارگاه  افزودند:  و  دانستند  عمل  و 
فرماندهی كه هم مركز فكر و هم مركز 
عمل است، بايد با استفاده از توان خوب 
مديريتی كشور و همچنین با بهره گیرى 
از ظرفیت ها و توانايی هاى دستگاههاى 
مختلف در جهت تصمیم گیرى و پیگیرى 

مراحل اجرا حركت كند.
كردند:  تأكید  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
مجلس  دولت،  در  كه  اقدامی  هر  از  من 
و  مردم  منافع  جهت  در  قضايیه،  قوه  و 
گشايش امور و حل مشكالت مردم باشد، 
جداً حمايت خواهم كرد، اما مهم اين است 
می  انجام  كه  كارى  شود  احساس  كه 
گیرد، براى منافع ملی مفید و الزم است.
ايشان تأكید كردند: بايد در اجراى سیاست 
ها توانايی  به  مقاومتی  اقتصاد   هاى 

 و ظرفیت هاى فراوان داخلی اتكا كرد.
نماد  را  آمريكا  اسالمی،  انقالب  رهبر 
بداخالقی و بد ادايی دانستند و خاطرنشان 

توان نمی  ها  آمريكايی  به   كردند: 
ها، آمريكايی  از  غیر  به  و  كرد  اعتماد    
 برخی كشورهاى ديگر غربی نیز همینگونه 

هاى  توانايی  به  بايد  بنابراين   هستند، 
خودمان اعتماد كنیم و مواضع و عملكرد 
همین  كننده  تأيید  نیز  آمريكا  مقامات 

اعتقاد است.رهبر انقالب اسالمی »همدلی 
زمینه  را  اتحاد مسئوالن«  و  زبانی  و هم 
و  خواندند  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  ساز 

مسئوالن،  همكارى  بدون  كردند:  تأكید 
كارها پیش نخواهد رفت. حضرت آيت ا... 
خامنه اى افزودند: جمهورى اسالمی ايران 
همواره از امتیاز وحدت ملی برخوردار بوده 
است اما در كنار وحدت ملی، بايد اتحاد و 
همدلی مسئوالن نیز وجود داشته باشد و 
اين اتحاد، منافاتی با اختالف سلیقه ها و 

ديدگاه ها ندارد.
ايشان ديدار امروز را مظهر همدلی و هم 
زبانی و انس و الفت مسئوالن با يكديگر 
دانستند و خاطرنشان كردند: بايد مسئوالن 
كشور با هر سلیقه و ديدگاهی، در جهت 
اهداف اساسی و انقالبی حركت كنند.رهبر 
اين  امروز  كردند:  تأكید  اسالمی  انقالب 
احساس در كشور وجود دارد كه مسئوالن 
قوا و مسئوالن اصلی نظام، به رغم برخی 
راهها،  و  ها  شیوه  در  ها  سلیقه  اختالف 
در جهت  نظرى  و هم  داراى هم فكرى 

اهداف اصلی انقالب هستند.

تجمع فالمینگوها در پناهگاه حیات وحش راس الخور در دوبیعکس روز 

از هر اقدام مفید در جهت حل مشکالت مردم جدًا حمایت خواهم کرد

شورای نگهبان دلیلی برای رد صالحیتم ندارد
 

محمود احمدى نژاد، برخی گمانه زنی ها درباره احتمال رد  
صالحیتش توسط شوراى نگهبان براى حضور در انتخابات 
شوراى  است  گفته  و  كرده  رد  را  جمهورى  رياست  آينده 
نژاد  احمدى  ندارد.  وى  صالحیت  رد  براى  دلیلی  نگهبان 
انتشار اين گمانه زنی ها را »خبرسازى« و »عملیات روانی« 
مخالفان براى ناامید كردن طرفدارانش عنوان كرده و گفته است: »واقعا چه دلیلی 

دارد كه شوراى نگهبان بنده را رد كند؟«

الریجانی  رئیس مجلس آینده است ؛ شانس پیروزی احمدی نژاد در برابر روحانی 75 درصد است
 

روح ا... حسینیان،نماينده تهران در مجلس شوراى اسالمی اظهار داشت: با توجه به قدرت البی گرى خوب الريجانی، شانش او بیشتر از عارف است. 
عارف اين ويِژگی و قدرت را ندارد در واقع الريجانی توانايی جذب آراء نمايندگان هر دو فراكسیون يعنی اصولگرايان و اصالح طلبان را دارد. نماينده 
مجلس هشتم در مورد حمايت جبهه پايدارى از حضور احمدى نژاد در انتخابات رياست جمهورى نیز گفت: من سخنگو جبهه پايدارى نیستم اما به 
عنوان روح ا...حسینیان اگر احمدى نژاد كانديدا شود از وى حمايت می كنم .رئیس مركز اسناد انقالب اسالمی ادامه داد: اگر احمدى نژاد در انتخابات 

سال 96 حضور پیدا كند 75 درصد در مقابل روحانی شانس پیروزى دارد.

عده ای در انتقادات خود فقط نگاه سیاسی دارند
 

دوستان  از طرف  انتقادات  اتمی گفت:  انرژى  رئیس سازمان 
به شرطی كه موجب  است  دلواپس هم در جاى خود خوب 
اختالفات درونی نشود و مجموعاً به سمت منافع ملی حركت 
و  دارند  سیاسی  نگاه  فقط  خود  انتقادات  در  عده اى  كنیم. 
هركارى كنیم قانع نمی شوند. عده اى ديگر هم از روى ناآگاهی 
نظر می دهند كه با استدالل صحیح و اطالع كافی مجاب خواهند شد.  صالحی  تاكید 

كرد: با اينكه غربی ها مقدارى بدقلقی كرده اند اما كارها خوب پیش می رود .

مسئوالن قوا و مسئوالن اصلی نظام، به رغم برخی اختالف سلیقه ها  دارای هم فکری هستند

مغازه پوشاک مردانه واقع در خیابان معلم - نبش چهارراه 
با تمام وسایل و قیمت مناسب به فروش می رسد.

09338129660 - 32432247

 

 

 

 91/19/19تاریخ:         "یک مرحله ای عمومی آگهی مناقصه"                  
 نوبت اول22111 شماره

 اداری شتُز  بُزٌ بزداری،مشتتزییه ي امتًر   فعالیتُایاوجام فعالیتُای بزيوسپاری  شزکت آب ي فاضالب خزاسان جىًتی دروظزدارد

ساسمان  ًاَی صالحیت اسگیلیٍ شزیتُای خدماتی یٍ دارای  لذا اساگذاروماید. تٍ پیمان ي ماٌ( 12سال) 1را بٍ مدت  يشًسف وُبىدان

دػًت میی شیًد جُیت هُییٍ      ًاَی صالحیت ایمىی می باشىد،گَمچىیه  ًاَی صالحیت رشتٍ آب يگ اجتماعی ي ي تامیه یار ي رفاٌ

ريس تیٍ دفریز لزاردادَیار شیزکت يالیغ در       4ت هیاری  در  آگُیی تیٍ مید     ي اطالع اس سایزشیزای  مىالهیٍ اس   ارسیاتی ي دػًهىامٍ اسىاد

تیزجىد:تلًارشُدار ػثادر ريتزير پست تزق مزاجؼٍ ي یا جُت کسة اطالػات تیشیرز تیٍ سیایرُار در  شیدٌ در آگُیی ي ییا تیا شیمارٌ         

 هماس حاصل فزمایىد. 056-32234013هلفه:

 وًتت ديم. ريس پس اسدر  آگُی مىالهٍ 4زکت آتفا ،سایت ملی مىالهات ي سایت ش محل دریافت اسىاد:دفرزلزاردادَا ي سمان ي -1

 در پایتُای الک يمُز شدٌ بٍ دبیزخاوٍ ستاد تحًیل شًد.13/02/95تاریخمحل هحًیل اسىاد: سمان ي -2

 خًاَد بًد.14/02/95تاریخ در شزیت جلساتاتاق لیمت: اتپیشىُاد ارسیاتی ي سمان تاسگشایی پاکات محل ي -3

کسیة ومایىید پاکیت     در ارسییاتی  تٍ تاال را 65شزکرُایی کٍ امریاس  السم تذکز استمىالهٍ گز تًدٌ ، 4هؼداد شزکت کىىدگان میثایست  

 پیشىُاد لیمت آوُا تاسگشائی خًاَد شد.

 تحًیل شًد. يچک تضمیه شدٌ باوکی یال یٍ میبایست بصًرت ضماوتىامٍ باوکیر700.265.94میشان هضمیه شزکت درمىالهٍ- 4    
 سزمایٍ ای)طزحُای غیزعمزاوی(تامیه شدٌ است. –محل اعتبارات جاری  ریال یٍ اس1.885.314.000:تزآيرد ايلیٍ -5    

 /طزیك سایت آب يفاضالب خزاسان جىًتی لاتل دریافت خًاَدتًد. مىالهٍ اسارسیاتی ي دػًهىامٍ ي مسرىدات  اسىاد -6

                            khj.ir-WWW.abfa                                        http://iets.mporg.ir 

 َشیىٍ در  آگُی تؼُدٌ تزودٌ مىالهٍ خًاَد تًد. -7

 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی -  دفتر قراردادها                                                                                                                                                        

 
 

آگهي ثبت نام کارفرمایان در هیئت حل اختالف استان
در اجراي ماده 164 قانون و آيين نامه مربوط به انتخابات اعضاي هيئت حل اختالف  مصوب 
87/9/2 به اطالع كارفرمايان ) صنايع و حرف ( استان خراسان جنوبي كه متقاضي عضويت در 
هيئت مذكور مي باشند ، مي رساند از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت 15 روز به اداره روابط 
كار اين اداره كل واقع در بيرجند - خيابان پاسداران بين پاسداران 22و24 مديريت روابط كار 
اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي مراجعه و فرم ثبت نام را تكميل و مدارك 
مربوطه ذيل را ارائه نمايند. ضمنا داوطلب نمايندگي مدارك مويد كارفرما بودن يا عضويت در 
هيئت را هنگام ثبت  نام همراه داشته باشد . ) از هر كارگاه فقط يك نفر را مي توان براي عضويت 

در هيئت حل اختالف انتخاب و معرفي نمود( 

شرايط عضويت :
*  تابعيت جمهوري اسالمي ايران * داشتن سن حداقل 30 سال تمام  * تاهل * داشتن 
حداقل مدرك كارشناسي و چهار سال سابقه كار تحت شمول قانون كار * شمول قانون كار 
جمهوري اسالمي ايران * آشنايي با قانون كار و مقررات مرتبط با گواهي وزارت تعاون ، كار و 

رفاه اجتماعي 

تبصره :
نمايندگان كارفرمايان كه فاقد مدرك كارشناسي مي باشند به شرط داشتن حداقل مدرك 
گواهينامه پايان دوره متوسطه و دو دوره ) چهار سال ( عضويت در مراجع حل اختالف مي توانند 

به عضويت هيئت حل اختالف در آيند .

روابط عمومي اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي  خراسان جنوبي










