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سرمقاله

حیثیت ملی در ترازوی 
صداقت وانصاف
* مهر آئین

از  بخشی  گذشته  در  ایران  شمال  در   آذربایجان 
سرزمین ما بود. هنوز 70 درصد جمعیت این کشور 
به لحاظ مذهبی با ایران همخوانی دارد و از منظر 
فرهنگ ، تاریخ و آداب و رسوم اشتراکات بسیاری 
بین ایران و آذربایجان وجود دارد به عبارت دیگر 
می توان نسبت آذربایجان به ایران را  چون نسبت 
 فرزند به مادر تلقی کرد. با این حال با وجود  آن همه

پیوندها امروزه آذربایجان کشوریست که به لحاظ 
اقتصادی و بالتبع آن سیاسی، بیش از همه تحت 

تاثیر ترکیه است !   ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

مصباحی مقدم  : 
کسی که وعده چندبرابر کردن یارانه نقدی

را بدهد برای رسوا کردن او به میدان می آییم

علی فالحیان : 
وضع روحانی بهتر از سایر شخصیت هایی

است که در مظان کاندیداتوری هستند

سعید جلیلی  : 
کسانی که می گفتند دیپلماسی بیانیه خواندن 

نیست در برابر نقض برجام چه کار می کنند ؟

 معاون پارلمانی رئیس جمهور : 
موضع دولت همواره بر این بوده که از شفافیت 

در هزینه های انتخاباتی استقبال می کند

  شرط محسن رضایی برای کاندیداتوری  /   آیت ا...رئیسی حضور در انتخابات را نپذیرفته است /  آتالنتیک : ایرانی ها قاسم سلیمانی را قهرمانی فداکار می دانند / نیروهای ایران و حزب ا... لبنان بعد از پایان جنگ، از سوریه خارج می شوند / نام »جلیلی« در مجمع جبهه مردمی برای تعیین 10 نامزد نهایی به رأی گذاشته می شود / صفحه ۸
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بارورسازی ابرها جواب داد

تاالب کجی نمکزار نهبندان؛ شگفت انگیز در  زنجیره اکوسیستم جهانی
صفحه 4

فرهنگ بی رنگ 
اهدای عضو 
در خراسان جنوبی

 سرپرستار بخش ای سی یو بیمارستان ولی عصر )ع(
با اشاره به اینکه آمار اهدای عضو در استان بسیار 
دلیل  به  پزشکان  از  بسیاری  گفت:  است  پایین 
مسائل قانونی و یا بی اطالعی در روند معرفی فرد 
»متوفی« برای اهدای عضو شرکت نمی کنند. وی 
از برگزاری کارگاه آموزشی... ) مشروح گزارش در صفحه ۳ (

مشکل فرستنده های 
دیجیتال رفع  می شود
معاون فنی صدا و سیما درباره اختالل به وجود آمده 
 تلویزیون های استان گفت: در پی بارندگی های

گذشته،  روزهای  در  طوفان  وزش  نیز  و  شدید 
دیجیتال  های  فرستنده  آنتن  سیستم  متاسفانه 

ایستگاه تقی قنبر... ) مشروح در صفحه 7 (

آغاز رزمایش راهیان
بیت المقدس در منطقه 

عمومی بیدخت
صفحه 7

با مشارکت اتاق بازرگانی  استان

اولین همایش
مشتری مداری در

هزاره سوم برگزار شد
صفحه 2

صفحه 7

جناب آقای مهندس محمود عباسی
مدیر عامل محترم شرکت سایبان سازه شرق 

درگذشت ناگهانی پدر بزرگوارتان را حضور شما و خانواده محترم صمیمانه تسلیت عرض نموده
 از درگاه ایزد پاک برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.

مجتمع شن و ماسه و بتن آماده مشرق زمین

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

مرحومه مریم درگی 
 همسر مرحوم حاج حسین جواهری )بازنشسته بنگاه آبلوله(
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه

 امروز پنجشنبه 95/12/5  ساعت 3 بعدازظهر از محل بهشت متقین برگزار  می شود.
خانواده جواهری 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

شادروان حاجیه طاهره ابراهیم زاده
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/12/5 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل 

حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران معزز مزید امتنان است.

خانواده های: نصیرایی، ابراهیم زاده، مجاهد ، فرزین، مومنی و باهوشی  

جناب آقای عبد الرضا مصلحی
موفقیت شما را در امتحانات سراسری 

انجمن خوشنویسان ایران، دوره فوق ممتاز 
 تبریک عرض می نماییم.

از طرف جمعی از دوستان و هنرجویان

جناب آقای مهندس حامد عارفی نیا
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مشاور رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی در امور رسانه و رئیس اداره 

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی 
که نشان از توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد ، صمیمانه تبریک عرض نموده

 و توفیقات روزافزون تان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.
مدیر عامل و هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش 

کشاورزی شهرستان بیرجند 

برادر گرامی جناب آقای مهندس محمود عباسی
ضایعه ناگهانی و تاسف بار درگذشت پدر بزرگوارتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه 
پروردگار یکتا برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی خواستاریم.

گروه مشاورین امالک عرفان سکنی )رضوی - یعقوبی( 

اطالعیــه
سپاس و شکر بیکران به درگاه باریتعالی 

به خاطر نزوالت آسمانی اخیر در سطح استان و کشور که در نتیجه آن سد منطقه نمونه 
گردشگری بند دره بیرجند نیز که طی چندین ماه گذشته کامالً خشک شده بود

 آبگیری شده و سرریز نموده است. بدینوسیله از شهروندان عزیزی که برای تفریح
 به این منطقه مراجعه می نمایند، در خواست می شود از ورود خود و همراهان عزیزشان

 به محدوده هایی که احتمال خطر و سقوط را در پی دارد، اکیداً خودداری نمایند.
امیدواریم با مساعدت مسئولین محترم ان شاءا... هر چه سریع تر مجوز انجام فعالیت های 

عمرانی و ساخت و ساز و ایجاد تاسیسات گردشگری در این منطقه فراهم گردد
 تا بتوانیم مکانی در شان مردمان خوب و عزیز خراسان جنوبی را مهیا نماییم.

هیئت مدیره شرکت پویش بیرجند 

مهندسان بی شک آفرینندگان دنیای مدرن و تکنولوژی امروزند ...

به سالمتی تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند. 

پنجم اسفند ماه ، روز مهندس بر شما بهترین ها مبارک
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی  

انا هلل و انا الیه راجعون
با حسرت و اندوه فراوان ناباورانه روزها را گذراندیم،

بدون حضور عزیزي که باور داریم وجود گرانقدرش نماد عینی شرافت و 
صداقت و مفهوم حقیقی بخشایش بود. ضمن عرض سپاس و تشکر از 
الطاف کلیه سروران گرامی که در مراسم تشییع و تدفین و مجالس ترحیم 

زنده یاد سید حسین رضوی
 همراه ما بودند، بدین وسیله به اطالع می رساند: در اربعین هجرانش 
در کنار مزار مطهرش گرد هم آمده و هزینه مراسم چهلم را صرف امور 

خیریه )به طور خاص ایتام( خواهیم کرد، آن گونه که خواست و شیوه ایشان بود
 حضور پر مهرتان را ارج مي نهیم، گام هایتان همواره در صراط مستقیم استوار و در راه خیر پایدار باد. 

زمان: امروز پنجشنبه 95/12/5 ساعت 3 بعدازظهر     مکان: بیرجند، گلزار شهدا
از طرف همسر، فرزندان و سایر بستگان

پنجم اسفند ماه ، روز مهندس گرامی باد
افزایش ضریب نفوذ دانش در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی با حضور 

مهندسین کشاورزی
این  طوسی؛  الدین  نصیر  خواجه  بزرگداشت  روز  مهندس،  روز  ماه  اسفند  پنجم 
دانشمند بلند پایه سرزمین مان را به تمامی مهندسان و کارآمدان سرزمین بزرگ 

ایران زمین تبریک عرض می نماییم.

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 مرحوم حاج غالمرضا بازرگان 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/12/5 از ساعت 2:30 الی 3:30 بعدازظهر

 در محل حسینیه صاحب الزمانی)عج( واقع در خیابان حکیم نزاری برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما عزیزان موجب شادی روح آن مرحوم و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده بازرگان 

رفتی ای جان پدر، اما مقامت ماندنی ست
لب فرو بستی، ولی شورکالمت ماندنی ست
ز آدمی باقی نماند در جهان جز نام نیک

در میان ما همیشه زنده نامت ماندنی ست
دوازدهمین سالروز پرواز غمگین انگیز

 زنده یاد محمد احتشام
 را با خاطره مهربانی هایش گرامی می داریم.

خانواده احتشام

با تشکر از کلیه عزیزانی که ما را در مراسم تشییع و تدفین 

مرحوم محمد علی نژاد )نجات(
)فرهنگی بازنشسته و پیشکسوت ورزش استان( 

همراهی نمودند به اطالع می رساند: به مناسبت چهلمین روز 
درگذشت آن فقید سعید  جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/12/5 

از ساعت 15 الی 16 در محل هیئت محترم حسینی )خیابان 
انقالب( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های نژاد )نجات( و سایر بستگان

لباقی 
هو ا

عیـدانــه 
فقط تا 96/1/15 

شرکت مامـوت سازه شرق
 )دارای پروانـه طراحی و مونتـاژ( 

سرویس و نگهداری رایگان آسانسور
با ما تماس بگیرید

09155658288- 09155658277
32445999- 32425100

جناب آقای مهندس حسن خیاط
مدیریت محترم شرکت پل راه باستان

درگذشت مادر بزرگ عزیزتان را خدمت شما و خانواده 
محترم تان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و بردباری از خداوند متعال خواستاریم. ما را در غم خود شریک بدانید

شرکت آب خاک ساخت خاوران

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی 
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بنزین گران نمی شود 
جام جم-با مصوبه مجلس و تاکید نایب رئیس مجلس قیمت بنزین و حامل های 
انرژی در سال آینده افزایش نمی یابد.نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات 
الیحه بودجه 96 با تصویب بخش درآمدی بند )د( این الیحه موافقت کردند.

همایش  اولین  برزجی-  عصمت 
سوم  هزار  در  مداری  مشتری 
مستقیم  و  فعال  مشارکت  با 
معادن   ، صنایع  بازرگانی،  اتاق 
و  جنوبی  خراسان  کشاورزی  و 
عمومی  روابط  ستاره  حضور  با 
شد. برگزار  بیرجند  در   ایران 
به گزارش خبرنگار ما ، دکتر احمد 
یحیایی ستاره روابط عمومی ایران 
زمینه  در  درخشانی  کارنامه  که 
عنوان  به  دارد  عمومی  روابط 
مدرس این همایش، اصول مشتری 
مداری را به جامعه هدف ارائه کرد. 
دکتر یحیایی با اشاره به تکنولوژی 
های پیشرفته روز اظهار کرد: افراد 
اقتصادی  های  فعالیت  تمام  در 
نوین  های  تکنیک  طریق  از  باید 

مشتری مداری کنند. وی با تاکید 
در شروع  بر مشخص شدن هدف 
انتخاب  از  پس  گفت:  کاری  هر 
اصولی  ریزی  برنامه  باید  هدف 

انجام گیرد. 

مشتری مداری باید فهمیده شود

عمومی،  روابط  عرصه  فعال  این 
کسب  هر  اصلی  سرمایه  را  مردم 
افزود: شبکه های  و کار دانست و 
باشد  تر  گسترده  هرچه  ارتباطی 
کسب و کار موفق تر خواهد بود. 

اینکه  بر  تاکید  با  یحیایی  دکتر 
فهمیده  باید  مداری  مشتری 
مشتری  کرد:  تصریح  شود 
یکپارچه  سیستم  یک  مداری 

عنوان  به  مردم  به  باید  و  است 
تنها  داشت.وی  اعتقاد  مشتری 
مشتری  را  درآمد  کسب  منبع 
با  ارتباط  باید  افزود:  و  کرد  عنوان 
باشد.  مثبت  و  ماندگار   مشتری 

مشتری داور نامرئی و نهایی 
موفقیت یا شکست است 

ایران،   عمومی  روابط  ستاره 
از  را  کیفیت  و  قیمت  ارتباطات، 
اصول مهم هر کسب و کار دانست 
و گفت: مشتری مداری هنردوست 

داشتن مردم است. 
دکتر یحیایی استفاده از تکنولوژی، 
آموزش کارکنان و تقویت ارتباطات 
مهم  عوامل  از  را  سازمانی  درون 

جذب و ماندگاری مشتری برشمرد 
رابطه  کارکنان  رضایت  گفت:  و 

مستقیم با رضایت مشتری دارد. 
کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  وی 
نهایی  و  نامرئی  داور  مشتری 

موفقیت یا شکست است.

بازار افغانستان مزیت مهم 
برای تجارت خارجی استان

بازرگانی،  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو 
کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
بخشی  در  نیز  جنوبی  خراسان 
وجود  به  اشاره  با  همایش  این  از 
عصر  در  تنگاتنگ  های  رقابت 
جدید گفت: همه فعاالن اقتصادی 
هماهنگ  مشتری  با  را  خود  باید 

کنند. خامه زر ضمن تاکید بر امر 
بازاریابی قبل از ورود به بازار خاطر 
ای  زمینه  هر  در  باید  کرد:  نشان 

مشتری مداری لحاظ شود. 
از  را  مشتری  نیاز  تشخیص  وی 
عوامل موفقیت در بازار دانست و 
نیز  فروش  از  پس  خدمات  گفت: 
مشتری  که  باشد  نحوی  به  باید 
مراحل  تمام  در  کند  احساس 

تولید کننده در کنارش است.
خامه زر ادامه داد: استان خراسان 
با  با مرز مشترک طوالنی  جنوبی 
افغانستان و دارا بودن مرز رسمی 
مرز  سومین  عنوان  به  ماهیرود 
ظرفیت  و  مشترک  المللی  بین 
زمینه  در  قوی  های  پتانسیل  و 
تجاری  وخدمات  تجارت  تسهیل 

به بازار کامال مصرفی 30 میلیونی 
افغانستان  می تواند نقش بسیار 
کاال  صادرات  توان  ارتقا  در  مهم 
باشد. داشته  کشور  خدمات   و 
استان  بازرگانی  اتاق  افزود:  وی 
همه  از  عضو   530 داشتن  با 
کنندگان،  تولید  از  اعم  بخشها 
وصادرکنندگان  تجار  صنعتگران، 
کشاورزان  مرزنشینان  وران  پیله 
و معدن کاران به عنوان مشاور و 
اساتید  از  گرفتن  و کمک  راهنما 
بازاریابی  امر  متخصصان  و  فن 
اعضا  همه  از  مداری  مشتری  و 
را  مداری  مشتری  تا  خواهد  می 
حیطه  در  مهم  اصل  عنوان  به 
کار  سرلوحه  و  تلقی  وکار  کسب 

خود قرار دهند.

با مشارکت ،اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان جنوبی برگزار شد
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سرمقاله

حیثیت ملی در ترازوی 
صداقت وانصاف
* مهر آئین

وجود   با  حال  این  با   ) اول  از صفحه  سرمقاله  ادامه   (
آنهمه پیوندها امروزه آذربایجان کشوریست که به 
لحاظ اقتصادی و بالتبع آن سیاسی،بیش از همه 
تحت تاثیر ترکیه است!  در حالی که حداقل انتظار 
این است دست کم بازارهای این کشور در اختیار 
تاجران و صنعتگران ما باشد. حاال چرا شاید یک 
مثال گره از این معما باز کند . در آذربایجان »حنا« 
مصرف باالیی دارد، پس کاالیی است که متقاضی 
بسیار دارد . با درک این موضوع تاجران هموطنی 
پیدا شدند که برای سود بیشتر میان بسته های حنا 

»سیمان «  به کشور همسایه فروختند !
این کار البته خیلی تکرار نشد چون طرف آذربایجانی 
اعتمادش را از دست داد و دیگر حاضر به معامله 
دیگر  هم  هموطن  تاجر   ، نشد  ایرانی  طرف  با 
نتوانست در آنسوی مرز تجارت کند . البته او آبرو 
و حیثیت یک کشور را هم فدای سود آنی و ناپاک 
افغانستانی  تاجران  با  خود کرد چنین رفتار هایی 
وحتی کالهبرداری از آنان نیز گزارش شده است 
و حاصل آن که ما ، در بازار افغانستان نیز جای 
پایی نداریم و از آن بدتر آنکه منشا چنین اعمالی 
سود  دل  بیمار  و  کژاندیش  افرادی  که  است  آن 
 خویش را درضرر دیگران می بینند و دغدغه ای

هم ندارند که این دیگران هموطنانشان یا مردمانی 
از دیگر سرزمینها باشند.

عواقب این پدیده به شکل بی اعتمادی فراگیر به 
کشور و سوظن به مردم آن نمایان می شود و از 
از  ما  با   ها  خارجی  از  بسیاری  برخورد  که  آنجا 
همین طریق است قضاوت آنها نیز درباره کشور و 

تمامیت آن بر همین پایه شکل می گیرد .
 بدیهی است »توریست و گردشگر« و سرمایه گذاران
 آن کشورها نیز پس از آگاهی بر رویه های غیر اخالقی

فروشندگان ما تمایلی به حضور در چنین سرزمینی 
نداشته باشند و در فرایندی به هم پیوسته آنچه 
آبادانی  و  تجارت  و  بازار  رونق  رود  می  دست  از 
و  بهداشت  این سرزمین و حتی سطح  و صنعت 
سالمت )به دلیل پایین آمدن درامدهای عمومی( 
به  ما  فرد  فرد  رفتار  نتایج  نگاه  یک  در  است. 
خودمان باز می گردد و این تفسیر روشن آیه هفتم 
از هفدهمین سوره قرآن کریم نیز هست که اگر 
نیکی کنید بر خود کردید و اگر بدی کردید به خود 

کردید . مولوی همین تعبیر را چنین سروده است: 
این جهان کوه است و فعل ما ندا 

 سوی ما آید نداها را صدا
بازار  و  تجارت  از  تر  فراگیر  البته  مفهوم  این 
در  را  آدمی  رفتاری  عناصر  ی  همه  و  است 
و  رفتار  بگوییم  که  است  این  حق  گیرد  برمی 
گذارد  می  اثر  دیگران  روی  بر  کس  هر  وضع 
جامعه  ،همه  موجی  شکل  به  کردارها  این  و 
مقابل  .در  دهد  قرار می  تاثیر  تحت  را  )انسانی( 
دیگران  ضرر  در  کس  هر  سود  اهریمنی  تفکر 
که  دارد  وجود  هم  دیگری  ارزشمند  باور  است 
است.بررسی  دیگران  فایده  در  فرد   هر  منفعت 
این  موید  پیشرفته  کشورها  در  توسعه  روند 
واقعیت است که آنان جز از این طریق و با این 
 اندیشه به  توسعه و عمران وآبادانی نرسیده اند

»میتسو  مشهور  شرکت  رییس  »ناکاجیما« 
اینک  که  است  گفته  باره  همین  در  بیشی« 
که  دریابیم  ما  که  است  رسیده  فرا  آن  زمان 
و  دیگری  ضد  بر  را  چیزی  هیچ  توانیم  نمی 
حتی یکی به زیان دیگری بدست آوریم. ما باید 
دریافت  از  پیش  همگی  را  تالشهایمان  بهای 
بپردازیم. هم  اتفاق  به  مشترک  منفعت  یک 

رفتارهایی نظیر دروغگویی،نفاق و دورویی ، تملق 
و چاپلوسی،بدقولی ،حسادت ،بی اعتمادی ،غیبت 
در  را  خود  سود  که  ای  جوامع  در  ،قانون شکنی 
ضرر دیگران میبینند بسیار دیده می شود  ودر این 
جوامع امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شده و 
 تفرقه و چند دستگی حاکم می شود و چالش هایی
 چون فرار مغزها ،فساد و تباهی و نهایتا عقب ماندگی

در همه حوزه ها پدیدار می شود.اما اگر باوِر »سود 
«هر کس در »سود« دیگران است برجامعه حاکم 
شود صداقت و راستگویی ،یک رنگی ،خوش قولی 
و وفای به عهد اعتماد، قانون گرایی و خیرخواهی 
و دوری از غیبت از صفات آشکار مردم می شود 
که حاصل آن توسعه همه جانبه و توام با رضایت 
عمومی است. حال انتخاب باماست چه تصویری از 
شهر و دیار و کشورمان به دنیا بدهیم و متقابال چه 

بازتابی از دریافت کنیم! 

حمل  اثاثیه منزل  با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

 09159639065
علـی آبادی 
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده - نوبت دوم )اصالحیه(
شرکت تعاونی مرزنشینان مومن آباد سربیشه 
شماره ثبت: 1769     تاریخ انتشار: 1395/12/5

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مرزنشینان مومن آباد سربیشه روز چهارشنبه 1395/12/18 ساعت 8:30 در محل 
سربیشه خیابان باهنر، مسجد علی ابن ابیطالب )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
با هم از ساعت 8:00 الی 12:00 تا تاریخ 1395/12/17 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 

دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه:  انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 

هیئت مدیره تعاونی  طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 95

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950275 محکوم علیه آقای حمیدرضا یوسف پور فرزند فیروز محکوم است به پرداخت مبلغ 568.612.667 ریال بابت اصل خواسته و هزینه ها در حق محکوم له 

سید غالمرضا آذر کار و پرداخت مبلغ 18.500.000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به دادنامه اعسار محکوم علیه محکوم است به پرداخت اقساط یکصد میلیون ریال ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت دادنامه 
و مبلغ 70.000.000 ریال پس از چهار ماه از تاریخ قطعیت رای اعسار و مبلغ 10.000.000 ریال بابت اقساط معوق با به تعرفه اموال ذیل که به مبلغ 81.000.000 ریال کارشناسی شده است.

ارزش)ریال(مشخصات نام دستگاه ردیف
26.000.000شیلنگ هیدرولیک 5/8 اینچ )قطر 16 میلی متر( مارک LMC ، نوع EN WP 853 دارای دو الیه سیم با فشار کار 280 bar ) MPA 28( 200 متر ارزش هر متر 130.000.000 ریالشیلنگ1
21.000.0000شیلنگ هیدرولیک 1/2 اینچ )قطر 12 میلی متر( مارک LMC ، نوع EN WP 853 دارای دو الیه سیم با فشار کار 280 bar )MPA 28( 200 متر ارزش هر متر 105.000  ریالشیلنگ2
18.000.000شیلنگ هیدرولیک 3/8 اینچ )قطر 10 میلی متر( مارک LMC ، نوع EN WP 853  دارای دو الیه سیم با فشار کار 280 bar )MPA 28( 200 متر ارزش هر متر 90.000ریالشیلنگ3
16.000.000شیلنگ هیدرولیک 5/16 اینچ )قطر 8 میلی متر( مارک LMC ، نوع EN WP 853 دارای دو الیه سیم با فشار کار 280 bar )MPA 28( 200 متر ارزش هر متر80.000 ریالشیلنگ4

81.000.000جمع: هشتاد و یک میلیون ریال

که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 95/12/22 از ساعت 9 الی 10 صبح 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 اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 2337/95 اجرایی اموال شامل 19 جفت کفش اسپرت سفید و مشکی به مبلغ 9/500/000 

ریال - 5 جفت نیم بوت چرم به مبلغ 2/500/000 ریال - 5 جفت کالج مردانه به مبلغ 1/250/000 ریال جمعاً به مبلغ 13/250/000 
ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای علیرضا قلی پور به مبلغ 15/344/216 ریال در حق آقای میثم شفیعی و مبلغ 700/000 ریال 
حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 95/12/21 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل 
اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی بین طالقانی 14 و 16 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری 

شیبانی- قاضی اجرای احکام مجتمع شوراهای  حل اختالف بیرجندبه آدرس www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به شرکت گلسافر )پروژه ساخت کارخانه کویرتایر(

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به شرکت گلسافر )پروژه ساخت 
کارخانه کویرتایر( فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمود بهرامی با کد شناسایی بیمه 68916339  ادعای اشتغال در آن 
کارگاه با عناوین شغلی استاد کار فنی و استاد کار داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه 
درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار ) حد فاصل پاسداران 22 و 24 ( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی 

رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت
 و زیان آور استانی به شرکت گلسافر
 )پروژه ساخت کارخانه کویرتایر(

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/
ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به شرکت 
مجهول  فعاًل  کویرتایر(  کارخانه  )پروژه ساخت  گلسافر 
المکان ابالغ می گردد آقای خداداد عباسی با کد شناسایی 
بیمه 68917963  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی کارگر برقکار داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت 
و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل 
سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله 
در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به 
اجتماعی خراسان جنوبی،  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره کل 
ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 
و 24( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت 

قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950142 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف آقایان محمد حسن رجبی 

فرزند موسی و ابوالفضل رجبی فرزند محمد حسن متضامناً محکوم هستند به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در 
مرحله اجرا در حق محکوم لها خانم حلیمه بنی اسدی و پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق 
دولت و با عنایت به اینکه احدی از محکوم علیهما جهت تادیه بدهی خود اقدام به معرفی یک قطعه باغ به مساحت 1200 متر مربع 
به همراه 20 دقیقه آب از چاه عمیق شماره 2 معروف به چاه صحرا واقع در روستای کالته ملک )که حسب نظر کارشناس منتخب 
دادگستری میزان آبدهی چاه مذکور 26 لیتر در ثانیه و فاصله آن تا باغ موصوف حدود 1500 متر می باشد که در حدود 50 متر از این 
فاصله آب با لوله منتقل می گردد. در باغ مذکور نیز در 3-4 سال اخیر در چهار ردیف نهالکاری عمدتاً از گونه های عناب و انار که به 
مرحله محصول دهی تدریجی رسیده اند. تعداد 36 اصله نهال عناب و 28 اصله انار و مابقی آلو، انگور و پسته می باشد که حسب نظر 
کارشناس منتخب آب و اراضی مذکور مجموعاً دویست و هشتاد و هشت میلیون ریال ارزیابی گردیده است( و سپس تقاضای فروش 
آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیهما قصد 
دارد در تاریخ 1395/12/23 از ساعت 9 الی 9:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از طریق مزایده عمومی اموال 
توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون )288/000/000( ریال به فروش برساند.

طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان 
مزایده حضوراً شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی 
مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز 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 خریدار حق 
هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های 

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

آگهی مناقصه عمومی     
شرکت عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی 

ازپیمانکاران ذیصالح و یا شرکت های دارای رزومه قابل قبول در خصوص توان فنی مالی و تشکیالتی جهت انجام موضوع مناقصه با 
مشخصات ذیل که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند، دعوت می نماید برای دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر و ساعت اداری و به 

غیر از ایام تعطیل به دبیرخانه این شرکت واقع در بیرجند- بیست متری دوم شرقی مدرس- پالک 56 مراجعه نمایند .

محل موضوع مناقصه
اجرا

مبنای 
قرارداد

مدت  
زمان اجرا

توضیحات

اجرای دیوار کشی 
شامل چاله کنی-

شفته آهک - الشه 
چینی - ایزوالسیون- 
کرسی چینی - بلوکه 

 سیمان عرض 20 -
 اجرای هره و کاه گلو 

اجرای پایه آجری 
مطابق دیتایل

پروژه 
نارسیس 

فخر 
آباد

متر 
طول

3ماه

1- تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت چک 
بانکی به مبلغ 50 میلیون ریال معتبر و دارای اعتبار تا 
تاریخ 96/6/31 در وجه شرکت عمران و مسکن سازان 
خراسان جنوبی ارائه گردد .2- آخرین مهلت دریافت و 
تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن سازان 
تا پایان وقت ادارای روز پنجشنبه 95/12/05 می باشد 
تاریخ بازگشایی پاکت ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 
95/12/11 می باشد3- هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده 

برنده  مناقصه  می باشد.
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بارندگی در استان نسبت به بلند مدت  6درصد کاهش دارد

 ایرنا - مدیرکل هواشناسی استان، گفت: با توجه به بارندگی مناسب در سال زراعی 95-96، میزان بارش ها نسبت به بلند 
مدت 6 درصد کاهش دارد و بارندگی های اخیر هم نتوانسته است آثار خشکسالی را جبران کند.خراسان جنوبی به مرکزیت 

سرمقاله امروز بسیار عالی بود و حرف دل مردم بیرجند که در شرق کشور قرار دارد، مهر ماه 1395 وارد هیجدهمین سال خشکسالی شده است.
نماینده  با حضور  . من فکر می کنم  بود  استان 
 ولی فقیه و اینکه ایشون موضوع را تذکر داده اند
 دیگر جای دعوا و تجمع و اردوکشی نیست . باور 
کنید به کمپین های دو طرف که در فضای مجازی 
کنم می  فکر  خود  با  کنم  می  نگاه  شده   ایجاد 
 دشمن می توانست با چه نقشه ای بهتر از این 
بین مردم شکاف ایجاد کند و سرمقاله هنرمندانه 
 امروز شما به این نکته به درستی اشاره کرده بود .
در  آوا  منصفانه  نقدهای  و  شناسی  موقعیت  از 

مسائل استان ممنونم
915 ...  ۰6۸
آوا به نظرت صحبت های رهبری برای وحدت 
بین مردم در فلسطین فقط مصرف خارجی داره یا 
در داخل ما مردم انقالبی هم باید به پیام ایشون 

لبیک بگیم و دست از دو قطبی شدن برداریم 
915 ... ۲۸۰
نبود  بهتر  بپرسین  مسئوالن  از  لطفا  جان  آوا 
وقتیکه بند دره آب نداشت وخشک بود ستاد به 
اقدام  بند  روبی  الیه  به  نسبت  بحران  اصطالح 
جمع  بند  پشت  بیشتری  آب  االن  که  میکرد 
میشد؟ مردم ما خوشحالندکه بند پر و سرریز شده 

غافل از اینکه بند عمقی نداره ؟؟؟!!!
915...۰5۸

به دوست عزیزی که فرمودن  پاسخ  . در  سالم 
در بند دره نه رستورانی هست نه جایی باید بگم 
که بنده سرمایه گذار در این منطقه هستم که نه 
تنها حمایت نشدم بلکه هر روز بر موانع اینجانب 
افزوده می شود بنده با وجود اینکه زندگیمو اونجا 
ای  سرمایه  هیچ  با  فروشها  دست  ولی  گذاشتم 
اونجا کاسبی میکنن . بارها استانداری و جاهای 
بله  نشنیدم  پاسخی  ولی  کردم  مراجعه  دیگه 

دوست عزیز واقعیت این است . 
915...395

دوستان  بعضی  وحدت  بر  تأکید  همه  این  با 
اصولگرا و انقالبی دو دستی خود را در وسط تور 
بافته شده و پهن شده بعضی اصالح طلبان که 
هم  خیلی  انتخابات  در  گذاری  تأثیر  برای  اتفاقأ 
ابریشمی و مخملی بافته اند قرار می گیرند. آقایان 
این قدر عوارض  استاندار  آقای  عزیز اظهار نظر 
نباید داشته باشد هدف برنامه ریزان فرادست القأ 
این مطلب به جوانهاست که روحانیون با شادی 
مخالفند.قطعأ روح استاندار زحمت کش از پشت 
پرده بی خبر است  بنظر این حقیر.لطفأ در زمین 

دشمنان خارجی بازی نکنید و جمعش کنید.
915...639
نگفتن  مگر  کنید  سوال  ازمسئوالن  خواستم  می 
اما  شود  می  افتتاح  فجر  دهه  در  باقران  سیمان 
هیچ خبری نشد ، مثل آب خوردن دروغ می گویند 
درروزنامه خودتان دیروز خواندم که تا آخربهمن ماه 
عیدی وحقوق کارکنان دولت پرداخت می شود اما 
حقوق رو بدون عیدی درسوم اسفند پرداخت کردند 

، جواب این همه دروغ راکه می گوید؟
915...456

عاجزانه  درخواست  محترم  شهردار  از  سالم  با 
داریم ی فکری برای محوطه خاکی حد فاصل 
ادارات کل دادگستری و جهاد کشاورزی )فلکه 
یا  بارندگی  اندک  با   ، باشن  داشته  طالقانی( 
 ، گل  از  پر  یا  میشه  دریاچه  به  تبدیل  محوطه 
انصافا رفت و آمد رو برای فرزندانمان و وسایط 

نقلیه خیلی سخت میکنه.
ارسالی به تلگرام آوا
باسالم مملکت ما به اسم حس نوع دوستی دارد 
من یه زن سرپرست خانوارم و تحت پوشش هیچ 
گروهی  مسکن  پیش  سال  وچند  نیستم  ارگانی 
مهرشهر ثبت نام کردم بعداز چند سال و سه وام 
برداشتم تاپولشو دادم االن یک ساله خدا شاهده 
باشه  داشته  ازحقوق  کسر  نامه  که  ضامن  برای 
کارم مونده و ده روزه االن اخطار دادن که قسط 
بندی نشید حذف میشید این کار خداییش درسته 

تازه قسطاش برجی 3۲۰هست از کجابیارم 
915...167

آوا لطفا اینقدر دم از آرامش نزن مردم دارند با 
هم مباحثه می کنند و این به معنای دعوا نیست 
نقطه  تنها   . بیانه  آزادی  و  دموکراسی  عین  و 
بزرگان  اخیر هزینه کردن بعضی  اتفاقات  منفی 

و نهادها بود که کاش نمی شد 
937 ... 373
اقای استاندار که میگنند برق وگاز مردم قطع نکنید 
پرداخت  برق  پول  ماه  دو  شنوا  گوش  کجاست 
هم  مراجعه  کردند  قطع  برق  اداره  برق  نکردم 
کردیم که قسطی کنید فقط میگن نمیشود  قطع 
91۲ ... 764

در پیگیری آوا عنوان شد:پیام شما

فرهنگ بی رنگ اهدای عضو در استان

 )Ava.news14@gmail.com(

یک  اعضای  آدم  مالیی-بنی 
یک  ز  آفرینش  در  که  ؛  دیگرند 
عضو  کمبود  علت  ترین  عمده  گوهرند. 
به آن، وجود  آسان  پیوندی و عدم دسترسی 
باورها و ظهور نگرش های نادرست عمومی 
در رابطه با اهدای عضو است.برخی انسان ها 
را  خود  نخواستند  یا  و  نتوانستند  وقت  هیچ 
به جای یک بیمار نیازمند عضو پیوندی قرار 
دهند و دردها و رنج های طاقت فرسای آنان 
دردمندان  این  با  موقعی  فقط  کنند.  را حس 
و  کار گذشته  از  کار  هم صدا می شوند که 
خود خدای نکرده در وضع بیماری اورژانسی 

طول  هستند.در  هایی  درمان  چنین  نیازمند 
زندگیمان بارها و بارها شنیده یادیده ایم که 
دچار  بیماری  یا  و  ای  حادثه  علت  به  فردی 
چندین  مغزی  مرگ  است  شده  مغزی  مرگ 
عالمت دارد و می توان با تشخیص پزشک با 
اهدا اعضای بدن فرد پیوند شود جان 1تا7نفر 

را نجات دهد.

مغزی/  سکته  اثر  بر  نفر   57 مرگ 
پیوند عضو فقط یک نفر !

بیرجند  متقین  بهشت  سازمان  مدیرعامل 
به  اشاره  با  آوا  با  اختصاصی  گفتگوی  در 
ماه   9 طی  شهرستان  این  فوتی های  آمار 
ابتدای سال عنوان کرد: بیشترین علت فوت 

شهرستان بیماری های قلبی و تنفسی است.
جواد بهدانی افزود: از ابتدای سال تا پایان آذر 
، هزار و1۲۲  نفر در شهرستان بیرجند و برخی 
شهرهای استان که از سازمان بهشت متقین 
این  سامانه  در  و  اند  نموده  دریافت  خدمات 
شده اند  فوت  گردیده  اطالعات  ثبت  سازمان 
که از این  تعداد 44۲ نفر بر اثر بیماری های 
داده  دست  از  را  خود  جان  تنفسی  و  قلبی 
اندمدیرعامل سازمان بهشت متقین بیرجند با 
بیان این که سرطان جان 4۰ هم استانی  را 
از ابتدای سال گرفت، افزود: همچنین 11 نفر 
بر اثر شوک در این شهرستان فوت کرده اند.
تصادفات  اثر  بر  نفر   73 مرگ   از  بهدانی 

خبر داد و گفت: همچنین 1۰۰ نفر به دلیل 
داده اند. دست  از  را  خود  جان  ریوی  عفونت 
وی خاطر نشان کرد: همچنین از ابتدای سال 
یک نفر مشکوک به تب کریمه کنگو ، ۲5 
نفر به علت ناراحتی های گوارشی و 57 نفر 
بر اثر سکته مغزی در شهرستان بیرجند فوت 

نموده اند.

نبود »اتاق عمل پیوند اعضاء«
 در استان

ای  بخش  سرپرستار  »نوفرستی«  سراغ  به 
رفتیم که  ولی عصر)ع(«  بیمارستان  یو  سی 
این  فوت  هنگام  کرد:  عنوان  درباره  در  وی 
اشخاص اگر خانواده رضایت ندهد، کار اهدای 
انجام  آنان  نظر  به  احترام  دلیل  به  را  عضو 

دیگر  کشورهای  در  چند  هر  دهیم،  نمی 
داشتن کارت کفایت می کند.

اینکه در استان »اتاق عمل  به  اشاره  با  وی 
برای هاروست« ) برداشتن اعضا برای پیوند( 
نداریم ادامه داد: پس از اخذ رضایت خانواده، 
بدن فرد به مشهد منتقل می شود تا اعضای 
تایید شده را بردارند. به گفته نوفرستی درآنجا 
تمام آزمایشات برای تایید مرگ مغزی دوباره 
سی  »ای  بخش  سرپرستار  شود.  می  انجام 
کرد:  بیان  عصر)ع(  ولی  بیمارستان  یو« 
و  رفت  هزینه  تا  رضایت  گرفتن  لحظه  از 
دولت  و  است  رایگان  خدمات  تمام  برگشت، 
داد:  ادامه  متقبل می شود. وی  را  آن  هزینه 

حتی ظاهر جسد را هم هنگام تحویل مرتب 
ها  خانواده  روی  روانی  تاثیر  تا  کنند  می 

نداشته باشد.

فوت روزانه بین 7 تا 10 نفر 
در لیست اهدای عضو در کشور

نوفرستی از فوت روزانه بین 7 تا 1۰ نفر در 
لیست اهدای عضو در کشور خبر داد و افزود: 
سیستمی جامع در تمام استان ها وجود دارد 
که مشخص می کند چه افرادی در اولویت 
در  اینکه  بیان  با  وی  هستند.  دریافت عضو 
بیمارستان امام رضا)ع( اکثر افرادی که مرگ 
خاطرنشان  هستند  جوان  شوند  می  مغزی 
به  بیمارستان  این  در  اهدای عضو  آمار  کرد: 
نسبت بیمارستان ولی عصر که بیشتر افراد 

مسن هستند بیشتر است.
بیمارستان  یو  سی  ای  بخش  »سرپرستار 
خانواده  از  خیلی  کرد:  عنوان  عصر)ع(«  ولی 
ها، به دلیل اینکه »اتاق هاروست« در استان 
را  تشریفات  و  دفن   ، کفن  دغدغه  و  نداریم 
بعد از بازگشت از مشهد دارند، از اهدای عضو 

پشیمان می شوند.

و  قانونی  مسائل  دلیل  به  پزشکان 
را  قانون  »متوفی«  از  بی اطالعی  یا 

معرفی نمی کنند!

نوفرستی با اشاره به اینکه آمار اهدای عضو 

بسیاری  گفت:  است  پایین  بسیار  استان  در 
یا  و  قانونی  مسائل  دلیل  به  پزشکان  از 
»متوفی«  فرد  معرفی  روند  در  اطالعی  بی 
از  اهدای عضو شرکت نمی کنند. وی  برای 
که  پزشکان  برای  آموزشی  کارگاه  برگزاری 
اتاق  کننده  هماهنگ  »دکترخالقی  با حضور 
عمل هاروست« در مشهد، خبر داد و افزود: 
بیشتری  تعداد  پزشکان،  توجیه  با  امیدواریم 
اهدای عضو در استان داشته باشیم.به گفته 
تمام  عضو  اهدای  های  کارت  در  نوفرستی 
گزینه ها به صورت دقیق مشخص شده که 
فرد کدام یک از اعضای خود و یا بافت خود را 
می خواهد اهدا کند.وی بیان کرد: اگر فردی 
کارت اهدای عضو نداشته باشد ولی خانواده 
رضایت دهد، مانعی برای اهدای عضو نیست.

این  برای  که  آموزشی  کالس  در   
ویژه  مراقبت  های  بخش  پزشکان 
هستند شرکت کردیم / هر 10دقیقه 
در  عضو  اهدای  لیست  به  نفر  یک 

جهان اضافه می شوند

حضور پر شور پزشکان برای کسب اطالعات 
و ترویج فرهنگ اهدای عضو نشانگر همت 
وزارت  و  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
و  عمر  طول  افزایش  برای  که  بود  بهداشت 
سالمت مردم دولت از حق خود گذشت می 
دانشگاه  از  توحیدی  دکتر  خانم  را  این  کند 
هر  افزود:  و  کرد  بیان  مشهد  پزشکی  علوم 
1۰دقیقه یک نفر به لیست اهدای عضو در 

جهان اضافه می شوند.

 5تا8 هزار بیمار با تابلوی 
مرگ مغزی فوت می کنند

 اما 50درصد از این افراد می توانند 
عضوشان را اهدا کنند. 

بیمار  ۲5هزار  ایران  در  اینکه  بیان  با  وی 
پیوندی وجود دارد خاطرنشان کرد: در هرروز 
می  اضافه  پیونداعضا  لیست  به  7تا1۰نفر 
5تا۸هزار  ایران  در  افزود:  شوند..توحیدی 
بیمار با تابلوی مرگ مغزی فوت می کنند اما 
5۰درصد از این افراد می توانند عضوشان را 
اهدا کنند. وی با اشاره به اینکه بیمار دیالیزی 
ادامه  داشت  نخواهد  خوبی  زندگی  کیفیت 
داد:مراقبت از بیماران مزمن سخت و خانواده 
ها را درگیر می کند.این استاد دانشگاه بیان 
کرد: خراسان جنوبی امسال فقط یک اهدای 
آمار نسبت به  این  باید  عضو داشته است و 
بیماران مرگ مغزی افزایش یابد.وی تصریح 
کرد: هر بیماری که مرگ مغزی می شود می 

تواند 7تا۸ عضو بدن خود را اهدا کند.

روند  در  دخالت  حق  درمانی  کادر 
رضایت خانواده مرگ مغزی  ندارند!

درمانی  کادر  و  پزشکان  به  توحیدی  دکتر   
تاکید  است  شده  مغزی  مرگ  که  بیماری 
خانواده  با  گفتگو  روند  در  دخالتی  کرد:هیچ 
وضع  آخرین  از  فقط  و  باشند  نداشته  بیمار 
فرایندگفتگو  و  بگویند  اش  خانواده  به  بیمار 
پیوند  آوری  کادرتخصصی«مرکزفراهم  به  را 
ایین  کرد:طبق  بیان  اعضا«بسپارند.وی 
مرگ  مرگ  بیمار  هر  وزیران  هیئت  نامه 
معرفی  بهداشت  وزات  سامانه  به  باید  مغزی 
بخش  بازرسان  و  آوری  مرکزفراهم  تا  شوند 
اطالعات  ها  بیمارستان  ویژه  مراقبت  های 
هر  کرد:  تاکید  کنند.توحیدی  تکمیل  را 
او  فردی که مرگ مغزی شده باشد وخانواده 
هیچ  دولت  کنند  اهدا  را  بیمار  بدن  اعضای 
نمی  دریافت  را  بیمارستانی  و  درمانی  هزینه 
کند بلکه هزینه سفر و اقامت انها را هم می 

پردازد.

بیمارستان  در  بیمار  همراه  متاسفانه 
و مردم اطالعات غلط به یکدیگر می 

دهند

با دکتر دهقانی معاون درمان  باره  در همین 
بیمارهای خاص دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفتگو کردیم که وی عنوان کرد:زندگی نباتی 
و  است  متفاوت  یکدیگر  با  مغزی  مرگ  و 
نباید تا لحظه آخر اطالعات دقیق به خانواده 
بیمار داد..وی افزود: متاسفانه همراه بیمار در 
بیمارستان و مردم اطالعات غلط به یکدیگر 
منصرف  پیوند عضو  از  خانواده  تا  دهند  می 
می شود.وی فرهنگ سازی در زمینه اهدای 
خاطرنشان  و  دانست  ها  اولویت  از  را  عضو 
مانند:  مستقیم  غیر  ارتباطات  از  باید  کرد:  
بروشور  و پوستراستفاده کنیم تا این فرهنگ 

ترویج یابد.  

افتتاح بخش پیوند کلیه 
در بیمارستان رازی

»دهقان« معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند نیز بیان کرد: به زودی در  بیمارستان 
رازی بخش پیوند کلیه پیش بینی شده که 
پروژه های  بزرگترین  از  یکی  بیمارستان  این 
رئیس  حضور  با  که  است  استان  در  دولت 

جمهور یا وزیر بهداشت افتتاح خواهد شد.

خدمات ویژه دولت به خانواده های بیماران مرگ مغزی

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه شرکت مخابرات 

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
موره 95/11/۲6 در خصوص مشکل اینترنت در 
شمال شهر به اطالع می رساند : با بررسی انجام 
شده در اینترنت شمال شهر مشکل خاصی وجود 
شود می  خواست  در  محترم  مشترکین  از   ندارد 

منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  با  تماس  ضمن 
3۲447777  یا پشتیبانی۲۰۲۰ شماره تلفن خود را 

اعالم نموده تا پیگیری الزم صورت پذیرد.

تحسین  قابل  محترم  سردبیر  امروز  مقاله 
هر  دل  بیان  حقیقت  در  و  کامل  بسیارجامع 
دشمنان  بود.البته  بینظر  و  دلسوز  مسلمان 

بدانندکه: برادران دعواکنند ابلهان باور کنند.
915...۰11

سالم: قابل توجه جنجال آفرینان روزهای اخیر: 
)من خسته ام از حزب چپ ،من کوفته ام از حزب 
راست ،ال چپ و ال راست حزب من  * ال شرق 
و غربی گفته ام از بهر استقالل من* هر حزب 
از  برای خویشتن یک دین وآیین ساخته ،غافل 

باشند فقط”اسالم ناب است دین من”
915...769

با سالم به عنوان کسی که تمام سخنان استاندار 
را گوش کرده ام می گویم از سخنان ایشان هیچ 
انتظار  و  نمیشود  بر رقص مختلط  دال  برداشتی 
مردم از ائمه جمعه و مسئولین سعه صدر و وحدت 

است نه دامن زدن بر مسائل جزئی
915...۲97

چاپ  دوباره  رو  پیام  یک  نه  جون  آوا  سالم  با 
به  که  من  پیام  هم  نه  اسفند   4 تاریخ  در  کن 
فرستادم  بار   3 به حال  تا  رو  این مهمی هست 
دوباره  منم  نداره  اشکال  باشه  نکن  چاپ  رو 
روزنامه ات رو نمی خونم.  با سالم کوچه کنار 
بهشتی  خیابان  در  خاص  بیماران  بیمارستان 
فکر  آب  استخر  شود  می  بارد  می  باران  وقتی 
کنم این پیام چندم باشه آوا جون لطفا منعکس 
و  امروز  بزنه  سر  یک  خودش  شهردار  تا  کن 
فرداست که بیمارستان بره تو آب . تازه ما هم 

مریض رو داخل قایق میگذایم اشکال نداره 
935...543

چهارشنبه  روز  سرمقاله  از  تشکر  سالم:با 
سردبیرمحترم ودلسوز ، از  طیف های خودخواه 
منفور  از حرکاتی که  میرود  انتظار  هر دو جناح 
به  اندکی  بردارند  دست  است  مردم  ی  عامه 
نه  باشند  آنان  جمعی  منافع  و  استان  فکرمردم 

منافع باصطالح حزبی وگروهی خویش.
915...769

ظفر  بیچاره  مردم  رفاه  فکر.  به  برق  اداره  چرا 
نیست. مدت هاست پل بهمن در بیابان غفاری 
افتتاح شده، ولی به دلیل عدم جابجایی تیربرق 

، هنوز آسفالت نشده. آخه تا کی
93۰...715

برسونید  مسئولین  گوش  به  عزیز  آوای  سالم 
کارشناسی  عقلی  چه  با  رو  مدرس  آخر  فلکه 
بدتر  ترافیک  برعکس  اتفاقا  زدن  فلکه  کردن 
هم  دفعه  یک  واسه  کارشناس  اون  خود  شده 
شون  واسه  واقعا  بشه  رد  اونجا  از  شده  که 
با مردم  صحبت کنید  از نزدیک  برین  متاسفم 
که  بگیره  مدرک  هرکه  راضیه  نفر  یک  ببینید 

کارشناس نیست واقعا خسته نباشین 
939 ... ۲۲۰

باسالم می خواستیم بدانیم رانندگانی که به جمع 
می شود   ملحق  اتوبوسرانی  ونقل  حمل  ناوگان 
عمومی  روابط  یا  و  رانندگی  آموزشی  کالس 
راننده  میکنن  بدرانندگی  خیلی  نمیزارن  براشون 

وسیله عمومی باید داخل شهر الگوباشد
915 ... 465

سالم آوابابت جواب ان همشهری که گفته سبد 
غذای را به افراد تحت حمایت بهزستی و کمیته 
می دهند انها مستحق نیستند فقط بگویم که خدا 
تحت  باشیدکه  سرپرست  بی  یا  معلول  نکندکه 
حمایت باشید اگر غیر از اینه شماهم برو تا شما 
را تحت حمایت بذارن خدا نکندکسی معلول باشه 
که بخواد سبد بگیرد پس بیخودی قضاوت نکن 
936 ... ۲59

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی  تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ،
 حس لطافت و پاکیزگی را با ما تجربه کنید.     

32371355 - 32371354

قالیشویــی ملکــه

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 649/95 اجرایی 2500 عدد بلوک سیمانی هر عدد 5000 ریال جمعا به مبلغ 12/500/000 ریال 
کارشناسی شده در قبال بدهی آقای سید حسین سرفرازی به مبلغ 11/159/488 ریال در حق محمد هنر پیشه و مبلغ 2/325/000 ریال 
حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ  1395/12/18 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای 
حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا  واقع در خیابان طالقانی بین طالقانی 14 و 16 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه 
 و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً اگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس
 www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.                                         شیبانی - قاضی اجرای احکام مجتمع شوراهای  حل اختالف بیرجند

دعوت سهام داران شرکت توسعه بازرگانی توان آفرین خراسان جنوبی )سهامی خاص(  
به شماره ثبت 4729 و شناسه ملی 10360062184 برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که دوشنبه 95/12/16 
ساعت 9:00 صبح در بیرجند -  میدان توحید -  اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح خراسان جنوبی 

 کد پستی : 9798814445 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: 
هیئت مدیره شرکتانحالل شرکت -  انتخاب مدیر تصفیه

مدرک تحصیلی اینجانب محمد امینی مقدم فرزند غالم دارای شماره 

فارسی  ادبیات  و  زبان  کارشناسی  رشته  در  ملی 5339375791 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ایسنا-  رییس انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران گفت: تالش می کنیم تا انسولین از روش تزریقی در بیماران به خوراکی تبدیل شود و داروهای نانوذراتی جایگزین 
داروهایی شوند که به خوبی جذب بدن نمی شوند. دکتر مرتضی رفیعی تهرانی صبح روز گذشته در آئین افتتاحیه هفتمین همایش ملی سامانه های نوین دارورسانی گفت: هدف 
از برگزاری چنین همایش هایی این است که بتوانیم داروهای جدیدی را به بازار عرضه کنیم هرچند که برخی از این داروها در مرحله تولید و برخی در حال تحقیق هستند.

یادداشت

مهدویتونقشمردم
درتحققعدالت

* محمد حاتمی

اعمال  افضل  فرماید:  می  اکرم  پیامبر 
بهترین  جل؛  و  عّز  ا...  من  الفرج  انتظار  امتی 
جانب  از  فرج  رسیدن  انتظار  من  امت  اعمال 

خدای عزیز و جلیل است.
توجه  کانون  در  که  است  مفهومی  عدالت 
همواره  و  گرفته  قرار  الهی  ادیان  و  اندیشمندان 
اهداف  و  ها  آرمان  واالترین  از  یکی  عنوان  به 
ها  انسان  که  جایی  تا  بوده  تاریخ  در طول  بشر 
در جهت نهادینه ساختن آن عمر به سر آورده و 

برای استقرار آن تالش فراوان نموده اند.
معنی  به  لغت  در  عدالت  اجتماعی:  عدالت 
دادگری و در اصطالح در سه معنای قرار دادن 
دار  به حق  را  در جای خودش، حق  هر چیزی 
رود  می  کار  به  استحقاق  رعایت  و  رساندن 
به  احترام  از:  است  عبارت  اجتماعی  عدالت 
که  عمومی  مصالح  رعایت  و  دیگران  حقوق 

جامعه برای تمام افراد در نظر می گیرد.
مهدی  عدالت:  تحقق  در  مردم  نقش 
مظهر عدل و حکمت الهی است و جهان آکنده 
از ظلم و بیداد را با عدالت و برابری زینت می 
بخشد. مردم در تحقق چنین امر عظیمی نقش 
بسیار گسترده ای دارند و باید با رعایت تقوای 
الهی خود را مهیای چنین مسئولیتی سازند تا در 
امام  انصار آن حضرت قرار گیرند.  یاران  ردیف 
فرمایند:  می  باره  این  در  السالم(  )علیه  صادق 
قائم  اصحاب  شمار  در  دارد  دوست  کس  هر 
اخالق  مظهر  انتظار  عصر  در  باید  گیرد  قرار 
قیام  از  پیش  اگر  کسی  چنین  باشد.  اسالمی 
قائم درگذرد پاداش او مانند کسی است که قائم 
او رسیده است پس  به حضور  و  را درک کرده 
در دینداری و تخلق به اخالق اسالمی بکوشید 

تا در حال انتظار حق به سر برید.
اخالق  صادق  امام  فوق  حدیث  به  توجه  با 
از  را  نیک، دینداری و تخلق به اخالق اسالمی 
ویژگی های منتظران مهدی )عج( بیان می کند 
و این خود حکایت از نقش چنین مردمی و چنین 

اصحابی در تحقق عدالت مهدوی دارد.
عدالت  در  مردمی  نیروهای  نقش  این  بنابر 
به  بود  خواهد  چشمگیر  و  مهم  بسیار  مهدوی 
طوری که در روایات اسالمی به صراحت آمده 
است که مهدی در هنگام ظهور از مردم کمک 
و یاری می طلبد. مثال فرموده اند: انا نستنصر 
ا... الیوم و کل مسلم ... . ما امروز از خدا یاری 
می خواهیم و از هر مسلمانی که در جهان هست 
مدد می جوییم. این بدان سبب است که مردم 
فداکاری  به فیض  و  به سعادت هدایت کند  را 
در راه حق و عدالت نایل سازد و هم حکومت 
با  است  ممکن  که  جایی  تا  را  خویش  جهانی 

دست خود مردم به ثمر برساند.
شیعیان در تحقق  حضور شیعه در صحنه: 
عدالت مهدوی نقش مهم تر و حضور فعال تری 
و  بوده  امامت  پیرو  اسالم  ابتدای  از  زیرا  دارند 
اند. شیعه  همواره در راه والیت جانفشانی کرده 
ای که قلبش در سقیفه بنی ساعده تپید، در نبرد 
ای  شیعه  یافت.  حضور  نهروان  و  صفین  جمل، 
های  زندان  در  و  کرد  سپر  سینه  عاشورا  در  که 
امویان و عباسیان جان سپرد و شیعه ای که پیکر 
پیشوای معصوم خویش را در کنار جسر بغداد دید 
پیغمبر  سنت  تحقق  برای  اخیر  سال  هزار  در  و 
خود  امام  ظهور  زمان  در  باید  خورد  دل  خون 

حضوری فعال و پرشور داشته باشد.
همکاری و همیاری منتظران: پیوند استواری 
که باید در میان منتظران برقرار باشد همواره مورد 
دارای  منتظران  است.  بوده  طاهرین  ائمه  توجه 
اصلی ترین اعتقاد اسالمی بوده و همیشه در موضع 
حق اند. چنین افرادی می بایست با هم همکاری 
کنند و میان خود پیوندی استوار برقرار سازند، از 
به  باشند، در مشکالت  باخبر  از هم  اینکه  جمله 
یاری هم بشتابند و هم راز و انیس یکدیگر باشند. 
است.  منتظر  اولیه شیعه  موارد جزء وظایف  این 
منتظر  که  باید گفت  کلی  گیری  نتیجه  در یک 
ظهور مصلح جهانی خود باید صالح باشد و در حد 
توان با ظلم و بیدادگری مبارزه کند. تنها در این 
سنخیت  جهانی  مصلح  آن  با  که  است  صورت 
را در  او عدالت  توانند در کنار  پیدا کرده و می 
جامعه بگسترانند، چنان که خداوند فرموده است: 
ان االرض یرثها عبادی الصالحون؛ همانا زمین را 

بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد ... . 
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چگونه مصرف سوخت خودرو را 

کاهش دهیم؟

آخرین خبر- برای کاهش مصرف سوخت عواملی 
مانند تنظیم باد الستیک، تنظیم موتور و تعویض 
به موقع فیلتر هوا و ... تاثیر زیادی دارند و اغلب 
افراد به خوبی از آن ها خبر دارند. اما عوامل دیگری 
در مصرف سوخت خودرو تاثیر دارند که مربوط به 
باشد که  رانندگی می  افراد در  عادت های اشتباه 

شاید کمتر کسی از آن ها آگاهی دارد، مانند: 
ندارد:  کردن  گرم  به  نیاز  شما  خودروی 
اشتباهی که برخی از افراد مرتکب می شوند این 
است که زمانی که می خواهند پس از مدت زمان 
زیادی که خودرو خاموش بوده است از آن استفاده 
کنند چندین دقیقه آن را بی حرکت روشن گذاشته 
تا خودرو به اصطالح گرم شود. با این کار استهالک 
موتور و گیربکس تا حد زیادی کاهش می یابد. فقط 
برای اینکه روغن در موتور و گیربکس روان شود و 
به همه نقاط برسد بهتر است که فقط چند دقیقه اول 

رانندگی با سرعت و دور موتور کمتر برانید.
از دنده  به موقع دنده عوض کنید: استفاده 
پایین تر و یا دنده ی باالتر از حد نیاز )اصطالحا 
سوخت  مصرف  افزایش  باعث  هردو  ُمرده(  دنده 
موتور  استهالک  و همچنین  می شود  خودرو  در 
را افزایش می دهد. معموال در اغلب خودروهای 
داخلی در یک مسیر صاف و هموار در دور موتور 

۳۰ بهتر است دنده را افزایش دهید.
متعادل رانندگی کنید: یکی از عادت های بد 
افراد در رانندگی افزایش و کاهش بسیار زیاد سرعت 
است که سوخت خودرو را به هدر می دهد. بعضی 
افراد در حالت عادی یا زمانی که عجله دارند به طور 
مداوم سرعت خود را افزایش داده و دوباره ترمز زده 
و سرعت خود را کم می کنند در صورتی که می 
توانند با راندن در سرعت متعادل تر بدون استفاده از 
ترمز پشت سر ماشین های دیگر مسیر را طی کنند.
افزایش  نکنید:  رانندگی  باال  سرعت  با 
با   ۱۱۰Km/h به   ۹۰Km/h از  خودرو  سرعت 
بود.  خواهد  همراه  سوخت  درصدی   ۲۵ افزایش 
همچنین استفاده از کروز در جاده ها به شدت توصیه 
می شود چرا که این قابلیت با ثابت نگه داشتن سرعت 

خودرو مصرف سوخت آن را پایین می آورد.
های  سرعت  در  بکشید:  باال  را  ها  شیشه 
باال، پایین آوردن شیشه های خودرو باعث افزایش 
 ۲۰ افزایش  و  شده  خودرو  برابر  در  هوا  مقاومت 

درصدی سوخت را به همراه خواهد داشت.
از  بسیاری  دارید:  نگه  سبک  را  خودرو 
افراد وسایل بالاستفاده زیادی در صندوق عقب 
خودرو  وزن  هرچه  اما  دارند  می  نگه  خودرو 
بیشتر باشد سوخت مصرفی آن هم بیشتر است.

خواندنی ها

کاریکاتور کوه های مینیاتوری نهبندان.  عکس از: رضاییجواد طریقی اکبرپور قاب عکس آموزش ماساژ کف پا:

داده نما 

۱. کف و روی پا را روغن یا کرم بمالید.
۲. دو دست خود را از باالی قوزک تا نوک انگشتان بکشید 

۳. انگشت شصت خود را به صورت دایره ای با شعاع کوچک  
و با فشار مالیم روی تک تک نقاط کف پا بچرخانید و انگشت 

اشاره خود را نیز بین انگشتان پا ، جلو و عقب ببرید.
4. با یک دست باالی قوزک پا را ثابت گرفته و با دست دیگر 

کف پا را بچرخانید. آرام و در هر ۲ جهت
۵. دست خود را مشت کرده و روی لبه ی داخلی پا ) گودی پا( 

گذاشته و آن را از مچ به سمت لبه ی بیرونی بچرخانید.
6. تک تک انگشتان پای خود را مانند تصویر بمالید.

کنید.  پاک  را  کرم  یا  روغن  دستمال  یا  حوله  با  پایان  در   .7
پوشاندن پا با حوله گرم بعد از ماساژ می تواند مفید باشد.

نسرین کاری- تاالب کجي و دریاچه نمک در شمال 
شهرستان  کیلومتري   7۵ در  و  دراز  چاه  روستاي  غربي 
نهبندان و در حاشیه محور ارتباطي بیرجند به زاهدان قرار 
گرفته است. وسعت تاالب ۲۲76۵ هکتار است. این تاالب 
یک پدیده منحصر بفرد در شرق کشور است. با توجه به 
آبگیري خوب تاالب در سال ۱۳8۹، ۱4 گونه پرنده آبزي و 
کنار آبزي از قبیل مرغابي سرسبز و فالمینگو به این تاالب 
مهاجرت کرده اند. از پرندگان بومي منطقه میتوان به زاغ بور، 
هوبره و عقاب طالیي، از خزندگان مي توان به مار قیطاني، 

مار شتري، مار پلنگي و تیر مار و بزمجه بیاباني اشاره کرد.

وجود یک پاسگاه محیط بانی در نهبندان

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان در گفتگو 
با خبرنگار آوا می گوید: تاالب زیباي کجي نمکزار نهبندان 
با ۲۲ هزار هکتار وسعت یکي از مناطق گردشگري خراسان 
جنوبي است که با وجود خشکسالي هاي پیاپي همچنان زنده 
است. محمد کاظم شکر گزار با ابراز خرسندی از بارندگی 
های اخیر می افزاید: تاالب کجي نمکزار، با توجه به شوري 
بیش از حد خاک آن به دریاچه نمکي تبدیل شده و مامن 
زندگي پرندگان و حیوانات زیادي است. هر چند در سال 
هاي اخیر به دلیل خشکسالي از میزان آب تاالب کاسته شده 
ولي به طور کلي در فصول پاییز و زمستان همواره آب دارد 
و محل امني براي پرندگان مهاجر آبزي محسوب مي شود.

پایش لحظه ای تاالب کجی نمکزار نهبندان

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان با بیان 
اینکه برای اولین بار دراستان در محل تاالب کجی نمکزار 
نهبندان یک دوربین مداربسته پایش لحظه ای نصب شده 

است می افزاید: هدف از اجرای این طرح انتقال لحظه ای 
اطالعات خروجی از دوربین پایش لحظه ای تاالب است .

یادآور می شود: طبق رسم سالهای گذشته  گزار  شکر 
جشنواره ساخت مجسمه های نمکی در تاالب کجی در 
اواخر فرودین ماه سال آینده برگزار می شود و این جشنواره 

نه تنها منطقه ای بلکه بصورت کشوری خواهد بود. 

زاغ بور گونه نادر در تاالب کجی 
 

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان افزود:  
تاالب تنها آبگیري است که به روخانه و حتي آبراه ها وصل 
نمي شود و در تابستان خشک و در زمستان با جوشیدن 
آب آبگیري و پذیراي پرندگان و حیوانات مختلفي است.

به گفته شکر گزار پرنده اي به نام زاغ بور که گونه اي نادر 
در دنیا است را فقط در حاشیه کویرهاي ایران در استانهاي 

سمنان، یزد و خراسان جنوبي مي توان یافت که البته بیشتر 
این نوع پرنده در خراسان جنوبي و آن هم در فقط در تاالب 
کجي نمکزار زندگي مي کنند و محل اصلي زندگي آنان در 
قیچ زارها است. از آن جا که در فصول پاییز و زمستان این 
تاالب داراي آب است محل امني براي پرندگان مهاجر آبزي 
محسوب مي شود و با داشتن برآمدگي ها خشکي و پوشش 

گیاهي، محل مناسبي براي تخم گذاري پرندگان است.

الیه روبی و هدایت آب به تاالب انجام شد

شکر گزار با بیان اینکه بخاطر بارندگی های اخیر تاالب 
تقریبا پر آب شده است می افزاید: تعمیر و مرمت تاالب در 
دست اقدام است و اعتباراتی  که به این موضوع اختصاص 
داده شده صرف الیه روبی و هدایت آبهای رودها و هرزآبها 
به سمت تاالب شده است. وی ابراز خرسندی کرد: اکنون 

تاالب زیرسازی و شن ریزی شده و دو اسکله در آن تجهیز 
شده است و وضع آن به خوبی بهبود یافته است و زمان 
مناسبی برای گردشگران است که از تاالب و جذابیت های 
آن بازدید به عمل آورند. شکر گزار گفت: ضمن اینکه از 
بازدید مردم و گردشگران در تاالب کجی استقبال می کنیم 
درخواست داریم مردم برای دفع زباله از مکانهای مخصوص 
استفاده کنند. او می گوید: همچنین چراي بي رویه و بهره 
برداري بدون در نظر گرفتن ظرفیت مراتع بیش از پیش 

باعث تخریب مراتع موجود گردیده است.

تاالب آماده شده برای پدیده پرنده نگری

سرپرست گروه کوه نوردی افق بیرجند و راهنمایی طبیعت 
گردی استان هم با بیان اینکه روز گذشته  بازدیدی که از 
تاالب کجی به همراه گردشگر و خبرنگار مالزی داشتیم 
می افزاید: با توجه به بارندگی های اخیر تاالب کجی که 
حدفاصل سربیشه و نهبندان است از وضع خوبی برخوردار 
شده است. احسان درستکار ادامه می دهد: در سه ساعت 
اردک سر  از جمله  پرندگان  از  اقامت در تاالب سه گونه 
سبز و باکالن را مشاهده کردیم. وی ابراز خرسندی کرد: 
شاه شمشیری توریست و گردشگر از کشور مالزی با دیدن 
تاالب غافلگیر شد و بسیار ابراز تعجب و خوشحالی کرد که 
در دل کویر همچنین تاالبی وجود دارد. به گفته درستکار با 
همکاری محیط زیست سکوهای سیمانی و سایبان هایی 
در تاالب نصب شده است که به راحتی می توان به دیدن 
طبیعت  فعال  این  پرداخت.  نگری  پرنده  پدیده  و  تاالب 
نگری  پرنده  نگری گفت:  پرنده  پدیده  توضیح  در  گردی 
فعالیت تفریحی مبتنی بر احترام به طبیعت است که طی 
آن با زندگی  پرندگان وحشی  آشنا می شود. پرنده نگری در 
کشورهای توسعه یافته پر طرفدارترین پدیده اکوستیستم است. 

زیرسازیوتجهیزتاالببرایجذبگردشگردردستورکاراست

تاالب کجی نمکزار نهبندان؛ شگفت انگیز در  زنجیره اکوسیستم جهانی
جشنوارهساختمجسمههاینمکیدرتاالبکجیدراواخرفرودینماهسالآیندهبرگزارمیشود

عکس از : احسان درستکار

نسرین کاری - حمیدرضا 
هستم،  نژاد  ربانی 
کارشناس ارشد مهندسی 
عمران سازه، االن حدود 
در  که  هست  سال   ۱4
مختلف  های  پروژه 
عمرانی در خدمت مردم 
خوب استان هستم. وی با بیان اینکه سرپرستی دستگاه 
نظارت احداث جاده ایران - افغانستان، سرپرستی دستگاه 
نظارت بخشی از باند دوم بزرگراه بیرجند - قائن، سرپرستی 
دفتر فنی احداث باند دوم بیرجند- سربیشه  داشته ام افزود: 

همچنین  نظارت و اجرای قسمت هایی از جاده های اصلی 
و روستایی این استان نیز به عهده داشته ام. همچنین در 
نظارت عالیه احداث استادیوم، استخرها و سوله های ورزشی 

استان، با اداره کل تربیت بدنی همکاری داشته ام.

پویش جامعه میلیونی مهندسان کشور

ربانی نژاد می افزاید: در 6 ماه گذشته با فراخوانی که به 
صورت اینترنتی و حضوری خدمت همه مهندسین کشور 
اعالم کردیم، حرکتی تحت عنوان “پویش جامعه میلیونی 
مهندسان کشور” با هدف اعالن مطالبات صنفی این قشر 

گسترده و موثر آغاز شد و بنده مدیریت پویش رو به عهده 
گرفتم. مهندس همشهری خاطر نشان می کند:  درصد 
باالیی از پیشرفت و توسعه هر کشوری به تالش و مدیریت 
جامعه  مهم  مسئله  و  وابسته هست  آن کشور  مهندسین 
مهندسی ما در مقایسه با جامعه پزشکی این هست که تمام 
پنجاه و چند گروه مهندسی  متاسفانه تحت مدیریت یک 
سازمان واحد نیستند و به همین سبب مهندسین ما از انسجام 
و حمایت مناسبی برخوردار نمی شوند؛ لذا این پویش در 
حرکت بعدی خود، تشکیل یک دپارتمان واحد تحت عنوان” 
سازمان مدیریت راهبردی علوم و فنون مهندسی” که عهده 
با  ارتباط   تا  از آموزش  دار تمام امور مربوط به مهندسین 

صنعت و بحث بیمه و بازنشستگی و رفاه خانواده بزرگ 
ابراز  وی  کرد.  خواهد  پیگیری  را  باشد  کشور  مهندسی 
امیدواری می کند:  در تقویم کشور به جای روز مهندس، 
از طیف های  و  به رسمیت شناخته شود  هفته مهندس 
مختلف مهندسان زحمتکش کشور قدردانی گردد. خواهش 
می کنم که در حمایت از مطالبات صنفی جامعه مهندسین 
کشور با جدیت بیشتری گام بردارند.و مهمتر از همه می 
خواهیم که در  دستیابی به مطالبات بحق صنفی خود از 
هیچ کوششی دریغ نکنند و فرهنگ پشتیبانی از همصنف 
خود را روز به روز تقویت کنند. از روزنامه جذاب، مردمی و 

حرفه ای خراسان جنوبی هم بسیار سپاسگزارم.

گفتگوییاختصاصیباحمیدرضاربانینژادبهمناسبروزمهندس:

درصد باالیی از پیشرفت هر کشوری به مدیریت مهندسان آن وابسته است

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   
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آیه روز  

ما اميدواريم كه پروردگارمان گناهانمان را بر ما ببخشايد ]چرا[ كه نخستين ايمان  آورندگان بوديم. 
سوره الشعراء، آيه 51

حدیث روز

كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه هّمت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دين ندارد، حيا ندارد. 
امام حسن مجتبى )ع(

از اهل زمانه عار مى بايد داشت
وز صحبت شان كنار مى بايد داشت
از پيش كسى كار كسى نگشايد
اميد به كردگار مى بايد داشت

شعر روز 

پیامک

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چراکتابخوانهابهترینآدمهایی
هستندکهمیتوانعاشقشانشد؟

مقاله اى در مجله تايم منتشر شد كه نويسنده اش 
ادعا مى كرد، آنچه »مطالعه عميق« ناميده مى شود 
به زودى از بين خواهد رفت؛ چرا كه ميزان مطالعه 
عميق ميان آدم ها كمتر شده و اين روزها ديگر آدم ها 
سرسرى كتاب مى خوانند و با وجود مطالب خالصه 
شده اينترنتى تعداد خواننده هاى كتاب ها روز به روز 
تقليل پيدا مى كند. نکته وحشتناک ماجرا اين جاست 
كه مطالعات ثابت كرده، كتاب خوان ها در قياس با 
افراد عادى آدم هاى خوب تر و باهوش ترى هستند 
باشند  اين كره خاكى  آدم هايى روى  تنها  و شايد 
بر اساس  باشند.  را داشته  ارزش عاشق شدن  كه 
كسانى  داده اند،  انجام  روان شناسان  كه  مطالعاتى 
كه رمان مى خوانند ميان انسان ها بيشترين قدرت 
همدلى با ديگران را دارند و قابليتى دارند با عنوان 
»تئورى ذهن« كه در كنار آنچه خود به آن اعتقاد 
را  ديگرى  عالئق  و  نظر  عقايد،  مى توانند  دارند، 

مدنظر قرار دهند و درباره آن قضاوت كنند.
آن ها مى توانند بدون اين كه عقايد ديگران را رد 
كنند يا از عقيده خودشان دست بردارند، از شنيدن 
كه  ندارد  هم  تعجبى  ببرند.  لذت  ديگران  عقايد 
كتاب خوان ها آدم هاى بهترى باشند. كتاب خواندن 
غيرواقعى  چشم  با  ديگران  زندگى  كردن  تجربه 
است. ياد گرفتن اين نکته كه چه طور بدون اين 
كه خودت در ماجرايى دخيل باشى، بتوانى دنيا را در 
چارچوب ديگرى ببينى. كتاب خوان ها به روح هزاران 

آدم و خرد جمعى همه اين آدم ها دسترسى دارند. 

توسط  شکسته  كشتى  يك  بازمانده  تنها   
شد،  برده  دورافتاده  جزيره  يك  به  آب  جريان 
تا  مى كرد  دعا  خداوند  درگاه  به  بيقرارى  با  او 
اقيانوس چشم  به  او ساعتها  او را نجات بخشد، 
مى دوخت، تا شايد نشانى از كمك بيابد اما هيچ 
چيز به چشم نمى آمد.سرآخر نااميد شد و تصميم 
گرفت كه كلبه اى كوچك خارج از كلك بسازد تا 
از خود و وسايل اندكش را بهتر محافظت نمايد، 
بازگشت،  غذا  جستجوى  از  آنکه  از  پس  روزى 
خانه كوچکش را در آتش يافت، دود به آسمان 
او  بود،  داده  رخ  ممکن  چيز  بدترين  بود،  رفته 
چگونه  »خدايا  زد:  فرياد  اندوهگين  و  عصباني 
با  او  بعد  با من چنين كنى؟«صبح روز  توانستى 
صداى يك كشتى كه به جزيره نزديك مى شد 
از خواب برخاست، آن مى آمد تا او را نجات دهد. 
از نجات دهندگانش پرسيد: »چطور متوجه  مرد 
شديد كه من اينجا هستم؟«آنها در جواب گفتند: 
»ما عالمت دودى را كه فرستادى، ديديم!«آسان 
مى رسد  بنظر  كه  هنگامى  شد  دلسرد  مى توان 
كارها به خوبى پيش نمى روند، اما نبايد اميدمان 

را از دست دهيم زيرا خدا در كار زندگى ماست.

فيلسوف،  شاعر،  طوسى  نصيرالدين  خواجه 
منجم  و  دان  رياضى  دانشمند،  فقيه،  متکلم، 
تولد  روز  افتخار  به  است.  هفتم  سده  ايرانى 
اين دانشمند بزرگ، پنجم اسفند به عنوان روز 
مهندس نام گذارى شده است.روز پنجم اسفند 
ماه در تقويم رسمى كشور ايران به عنوان روز 
روز  و  طوسى  نصيرالدين  خواجه  بزرگداشت 

مهندس نام گذارى شده است.
خواجهنصیرالدینطوسیکهبود؟

خواجه  به  معروف  محمد  محمدبن  ابوجعفر 
نصيرالدين در 5 اسفند سال 597 ق در طوس به 
دنيا آمد. ابتدا علوم عقلي و نقلي و حکمت مشاء 
و سپس رياضيات، فقه، فلسفه، نجوم و ادبيات 
را آموخت و در علوم روز به استادي تمام رسيد.

خواجه نصيرالدين چند سال پس از حمله سپاه 
چنگيزخان مغول، به قلعه اسماعيليه پناه برد و 
در آن جا نيز از تاليف و نگارش باز نايستاد. با 
غلبه سپاه مغول بر اسماعيليان، وي به خدمت 
هوالكوخان فرمانرواي وقت مغول پيوست و با 
استفاده از نفوذ خود، از كشتار مردم و دانشمندان 
و تخريب آثار فرهنگي و علمي و غارت شهرها 

و روستاها جلوگيري نمود. 5 اسفند به افتخار 
روز  عنوان  به  نصيرالدين،  خواجه  تولد  روز 
مهندس نام گذارى شده است پس از فتح بغداد 
و سقوط عباسيان، خواجه نصير ماموريت يافت 
تا رصدخانه مراغه را ترتيب دهد. او جماعتي 
از رياضي دانان بزرگ را گردآورد و كار احداث 
رصدخانه را در سال 657 ق آغاز كرد. خواجه 
نصيرالدين، با اين كار، عالمان بزرگ زمان را 
كه پراكنده بودند در يك مکان، جمع كرد و 
همچنين كتابخانه اي عظيم در محل رصدخانه 
مراغه احداث نمود. وي براي تهيه كتاب هاي 
مورد نظر، كتبي از بغداد، شام و شمال آفريقا و 
اطراف و اكناف ايران فراهم نمود و كتابخانه اي 
با بيش از 400 هزار جلد كتاب، ايجاد كرد. عمر 

خواجه از اين پس در خدمات علمي گذشت.
خواجه نصيرالدين يکي از بزرگ ترين بنيانگذاران 
كالم شيعه بود و ضمن تاييد حکمت ابن سينا، به 
شرح مشکالت اشارات پرداخت. وي همچنين 
نگارش  به  مختلف  علوم  در  را  متعددي  آثار 
درآورد كه اخالق ناصري، تجريد العقايد، زيج 
ايلخاني، اوصاف االشراف، اساُس االقتباس و 

تذكره نصيريه و بيش از 60 اثر ديگر در اصول 
دين، منطق، هندسه، هيئت، نجوم، عروض و 
شعر از آن جمله  اند. خواجه نصيرالدين در سال 
672 در 75 سالگي درگذشت و در كاظمين به 

خاک سپرده شد.
خواجهنصیر،استادانسانها

شگفت  و  شگرف  نوابغ  از  نصير،  خواجه 
نمونه  آفريدن  در  طبيعت  كه  است  انگيزى 
درجه  منتها  به  را  نظرى  تنگ  آن،  از  هايى 
مى رساند. شخصيتى مشابه و دست كم هم 
طراز او را، نه تنها تاريخ ايران، كه در تاريخ 
يافت.  توان  ندرت مى  به  نيز  ها  ملت  ديگر 
هاى  زمينه  در  او  توانايى  و  علمى  ظرفيت 
گوناگون دانش، به راستى انسان را به حيرت 
مى اندازد. از اين رو، دانشمندان بزرِگ معاصر 
چرا  خواندند؛  مى  البشر«  »استاد  را  وى  او، 
زمينه هاى  در  با شخصيتى چندگانه،  او  كه 

مختلف علمى مهارتى تمام داشت.
پیشینهیمهندسی

كه  مى شد  گفته  كسى  به  مهندس  ابتدا،  در 
ماشين هاى نظامى را مى راند. مفهوم مهندس 

غير نظامى در قرن شانزدهم در هلند پديد آمد و 
به سازندگان پل ها وجاده ها نسبت داده مى شد، 
ساير  و  انگليس  در  مهندس  مفهوم  سپس 

كشورها هم ظاهر شد.
مهندسووظایفآن

مهندس كسى است كه تالش مى كند كه يك 
ساختار عملياتى و عملى از مفهومى را ايجاد 
كند و در يکى از رشته هاى مهندسى آموزش 
به طور حرفه اى در آن رشته  يا  و  باشد  ديده 
فناورى،  از  مهندسان  باشد.  كار  به  مشغول 
رياضيات، و دانش براى حّل مسائل كاربردى 
استفاده مى كنند.وظايف مهندسى بدين گونه اند 
شناخت  ضمن  مى بايست  مهندس  يك  كه 
الزم،  فنون  و  علوم  كارى،  موضوع  يا  مسئله 
محدوديت هاى مربوطه را تشخيص دهد تا بتواند 
به دستاوردهاى الزم برسد. محدوديت ها شامل 
منابع در دسترس، محدوديت هاى جسمانى يا 
افزايش هاى  يا  پيرايش ها  براى  آمادگى  فنى، 
آينده، و ديگر عامل ها مانند نيازهاى هزينه اى، 
بودن  كاربردى  و  اقتصادى  بودن،  ساخت پذير 
اين محدوديت ها، مهندس،  با درک  مى باشد. 

شناسه ها و مشخصات حدودى كه يك شىء يا 
سامانه مى تواند در چارچوب آن ساخته يا بهبود 

داده شود را مشخص كرده و ارائه نمايد.
 از اينرو مالحظات بسيارى بر روى كار مهندسى 
تأثير دارند؛ كه از آن دسته مالحظات دقت باال 
تواناى تحليل كنش ها و وا كنش ها مى باشد. 
سطح  رفتن  باال  در  موفق  مهندسى  يك 
زندگى بشر تا ثير بسزاى مى گذارد، بنا بر اين 
يك مهندس عالوه بر دانستن قوانين فيزيکى 
وشيميايى جهان هستى بايد از قوه تخيل باالى 
بر خوردار باشد كه موجب گسترش دانش بشر 
مى شود. يك مهندس با در نظر گرفتن قوانين 
و استفاده بجا از آنها و تركيب موثر برخى از 
آنها قادر خواهد بود نيازهاى اجراى نسل بشر 
 را با كيفيت مناسب و در كمتر ين زمان و با 

باالترين بازده بر طرف سازد. 
مهندس با درک بهترى كه از قوانين هستى 
دارد عالوه بر طراحى توليد و راه اندازى در زمينه 
نيازهاى حال و آينده بشر بايد از قدرت تحليل 
خود در رسيدن به بهترين بازده تالش كرده و 

بهره ورى را افزايش دهد.

عارفانه روز

خطاست اگر بينديشيم كه عشق، نتيجه ى 
همنشينى درازمدت و با هم بودنى

 مجدانه است. عشق، ثمره ى
 خويشاوندى دو روح آشناست 

اميد ، آهستگى و ماليمت زندگى را روشن و شيرين 
مى كند ، خشم و تيزى مايه رنج و بالست.
 آهسته رو از عيبجوى مى گريزد و شرم 
و آهستگى را دوست مى دارد . بزرگمهر

اگر آن قدر ضعيف و ناتوان نبودم كه براى
 زنده ماندن خود ناگزير به كوشيدن باشم، 
هرگز نمى توانستم به چنين كارهايى دست 
بزنم و به موفقيت برسم. چارلز رابرت داروين

براى مهندسين بن بستى وجود ندارد آنان 
يا راهى را خواهند يافت يا راهى را خواهند 
ساخت يا در كل منکر هر راهى مى شوند

روز مهندس گرامى باد

295437168
741568329
386291475
168752943
427913586
953846712
579624731
812379654
634185297

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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طراح: نسرین کاری

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 

معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

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

تجربه کنید.   09158668002

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

طراحی و اجرای پروژه های کناف )مشبک ، سقف ، دیوار، دکوراتیو( 
با جدیدترین طرح های اسپرت و کالسیک

به همراه رنگ آمیزی و نورپردازی 

knaufbir :09155622643 - زینلی     لینک کانال تلگرام

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت، 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس  انباري ، 
پارکینگ ، واقع در غفاری با پرداخت

 30 میلیون تومان  
09155612431 - 09155614208

فروش یک واحد مرغداری گوشتی
 10هزار قطعه ای واقع در دشت بجد

09156700502
شاهسوند نمایندگی خراسان  جنوبی 

برای کادر شرکت تعدادی بازاریاب 
درسطح استان نیازمند است.

09152016208
32258273 

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه با 

تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت

09380160779- علی آبادی

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی، شستشوی انواع مبل، خوشخواب، صندلی 

اداری، خودرو در محل / باز و بست پرده رایگان/ همراه با پیک رایگان
خیابان آوینی، نبش صدف 6   09155632009- 32340188 مدیریت: فدائی

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959

32414702

ی
ین
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د ت

ص
در

د 
ص فرواگشه کاظمی 

طرح تعویض شیرآالت قدیمی 
با شیر آالت اهرمی

 5 سال گارانتی تعویض 

پخش لوله و اتصاالت 
و لوازم بهداشتی  ساختمان

آدرس: بین مدرس 35 و 37 
  09123024066

09151638890

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

فرش نو با دست دوم تعویض می شود.
09151630435

09159639253 - نیازی

به چند نیروی خانم جهت همکاری 
در سالن زیبایی نیازمندیم.

 05632450229
09397690128

به تعدادی اتوکد کار )آقا( نیازمندیم.
09157713788

برگ سبز ماشین اینجانب محمد رضا نخعی 
فرزند درمحمد به شماره پالک 52 ایران 

575 ب 11 مفقود گردیده است و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

مهر شرکت گازرسانی المپیک مشعل 
شرق مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

تولید کننده مبلمان سلطنتی و راحتی 
بهترین ها را با مناسب ترین قیمت

 از ما بخواهید. 

گالری مبل
 ایـران

بیرجند ، بلوار صیاد شیرازی ، روبروی مجموعه تجاری میرداماد ،واحد 37 مبل ایران
نقد و اقساط       09156685767
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برگزاری اختتامیه مسابقات والیبال جام فجر بانوان قاین

قاین،  از  تیم   9 شرکت  با  فجر  جام  بانوان  والیبال  مسابقات 
شهرهای نیمبلوک و آرین شهر و روستاهای اسفشاد و پهنایی به 
کار خود پایان داد.به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان 
قاین، این مسابقات با همکاری تربیت بدنی ناحیه سپاه قاین، اداره 
ورزش وجوانان و هیأت والیبال در سالن والیت سپاه برگزارگردید 
پرداختند.مراسم  رقابت  به  هم  با  ای  دوره  صورت  به  تیمها  و 
اختتامیه مسابقات والیبال جام فجر بانوان باحضور قطبی ریاست 
ناحیه  فرماندهی سپاه  زاده  برات  اداره ورزش وجوانان،سرهنگ 
قاین وجمعی ازمسئولین درسالن والیت برگزارگردید که تیم های 

برتر احکام وجوایز خود را ازدست مسئولین دریافت نمودند.

آماده سازی زنان تنیس باز ایران در رقابت های فدکاپ

های  رقابت  در  قدرتمند  حضور  برای  ایران  باز  تنیس  زنان 
فدکاپ، تمرینات آماده سازی خود را در زمین های آکادمی بین 
اردوی  از  جدیدی  مرحله  کردند.  آغاز  استقالل  تنیس  المللی 
رقابت  در  با هدف حضور  بانوان  تنیس  ملی  تیم  سازی  آماده 
های بین المللی فدکاپ در آکادمی بین المللی تنیس استقالل 
برگزار می شود.در این مرحله از تمرینات صدف صادق وزیری ، 
غزل پاک باطن، کیمیا رحمانی، شهرزاد بانی سعید و سارا آزاد 
نظر  زیر  را  خود  سازی  آماده  تمرینات  و  دارند  دوست حضور 
کادر فنی انجام می دهند.تمرینات ملی پوشان حاضر در اردوی 

آماگگی تا 25 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

رقابت های بنگالدش؛بانوان اسکیت باز ایران فینالیست شدند

تیم ملی اسکیت رول بال بانوان ایران با شکست سه بر دو کنیا  
دیدار  به  بنگالدش  جهانی  های  رقابت  نهایی  نیمه  مرحله  در 
پایانی راه یافت. بانوان ملی پوش مقابل کنیا قهرمان دوره قبلی 
این رقابت ها صف آرایی کردند و با ارائه یک بازی منطقی و 
سخت، تیم قدرتمند کنیا را با نتیجه سه بر دو شکست دادند.

پیش از این بانوان ایران مقابل تیم های تانزانیا، چین، پاکستان، 
آرژانتین و اروگوئه به پیروزی رسیده بودند.

دومین دوره مسابقات مچ اندازی بانوان خراسان جنوبی
انتخابی مسابقات کشوری برگزار می شود

هیئت  وجوانان،  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
دوره  دومین  دارد  نظر  در  استان  اندام  پرورش  و  بدنسازی 
را  کشوری  مسابقات  انتخابی  بانوان،  اندازی  مچ  مسابقات 
دراین  شرکت  جهت  مندان  عالقه  ازکلیه  برگزارنماید.لذا 
مسابقات دعوت می شود که جهت آماده سازی واعزام تیم های 

خود به این مسابقات اقدامات الزم را مبذول فرمایند.

بایدها و نباید خوراکی میگرنی ها

باالی  مقدار  دلیل  به  کدو  دانه  و  بادام 
کاهش  به  توانند  می  دارند  که  منیزیمی 
تعداد حمالت میگرنی کمک کنند. 28 گرم 
در روز کافی است. کاهش قند خون می 
تواند از دالیل تحریک کننده میگرن باشد. 
برای اینکه دچار چنین مشکلی نشوید باید 
بیشتر به سمت غذاهایی بروید که دیر هضم 

می شوند مانند بلغور جو دو سر. تامین آب 
بدن یکی از مهم ترین کارهایی است که 
باید برای بدنتان انجام دهید و خواهید دید 
که این کار به بهبود میگرن نیز کمک می 
کند. روزانه 8 لیوان آب توصیه می شود، در 
طول روز غذاهایی میل کنید که آب زیادی 

دارند مانند خیار، سیب وگالبی.

اهمیت وجود میوه در وعده صبحانه

تنها  نه  غذایی  ترکیب  میوه:این  ساالد 
بلکه  دارد  شما  برای  شماری  بی  فواید 
احساس  ها  ساعت   تا  می شود  باعث 
آنقدر  صبحانه  باشید.  داشته  هم  سیری 
مهم است که متخصصان تغذیه می گویند 
اگر فکر می کنید، صبح وقت کافی برای 
به  قبل  شب  از  ندارید،  صبحانه  خوردن 

دقیقه   ۱۰ است،  الزم  باشید.اگر  فکر 
از خوردن  و  بیدار شوید  از خواب  زودتر 
صبحانه لذت ببرید یا می توانید شب قبل 
صبح  و  کرده  آماده  لقمه  ای  خود  برای 
نیز  خود  کودکان  به  ببرید.  خود  همراه 
صبحانه  خوردن  بدون  که  ندهید  اجازه 

خانه را ترک کنند.

مسکن غذایی برای تبخال

پرتقال، گریپ فروت، توت ها، فلفل قرمز، 
سبزی های برگی سبز، سیب زمینی شیرین 
و  سیب زمینی از منابع خوب ویتامین ث 
ویتامین ث  باالی  مقادیر  هستند.دریافت 
از زخم سرد موثر  پیشگیری  می تواند در 
منابع  از  چای  و  انگور  سیب،  باشد.پیاز، 
بیوفالونوئیدها هستند که می توانند  غنی 

از تشکیل تاول پیشگیری کنند.گوشت های 
قرمز، گوشت مرغ، ماهی، شیر و تخم مرغ 
هستند. این  لیزین  آمینه  اسید  حاوی 
اسیدآمینه عملکرد آرژنین را که به تکثیر 
مغز  شکالت،  می کند،  کمک  ویروس ها 
دانه ها، حاوی اسید آمینه آرژنین هستند 

که به تکثیر ویروس کمک می کنند.

از نشانه های عفونت کلیه! 

اندامی  عفونت  یک  کلیه  های  عفونت 
جدی است و فرد باید به خوبی رسیدگی 
کند. عفونت های کلیه افزون بر این نشانه 
ها می توانند به درد در ناحیه کمر، جایی 
لرز  و  تب،  اند،  گرفته  قرار  ها  کلیه  که 
منجر شوند. اگر عفونت کلیه درمان نشود 
مرگ  حتی  و  شود  خون  وارد  تواند  می 

های  باشد.نشانه  داشته  پی  در  را  فرد 
سریع تر  و  گرفته  جدی  را  مثانه  عفونت 
های  نشانه  با  کنید.اگر  درمان  را  آنها 
می  توصیه  هستید،  مواجه  کلیه  عفونت 
شود به پزشک مراجعه کنید. با توجه به 
شدت عفونت، مصرف آنتی بیوتیک برای 

بیمار تجویز خواهد کرد.

و  بگذارید  کنار  را  چای  و  نسکافه  لیوان   
روزتان را با یک لیوان آب هم دما با اتاق، که 
رویش آب یک عدد لیمو را چکانده اید شروع 
برای  دالیل  این  می گویند  محققان  کنید. 
ایمان آوردن به تأثیر شگفت انگیز این ترکیب 
کافی است.۱-سوء هاضمه نمی گیرید: مصرف 
این ترکیب به ترشح اسیدهایی در معده که به 

هضم غذا کمک می کنند منجر می شود. اگر 
از سوء هاضمه رنج می برید و غذایی که میل 
سراغش  می کنید دیر هضم می شود، حتماً 
بروید 2-نمی گذارد بدنتان کم آب شود:مصرف 
چنین ترکیبی تنها در روزهای سرد و آلوده 
به ویروس آنفلوآنزا توصیه نمی شود. از نظر 
محققان با نوشیدن آن در روزهای گرم سال، 

بدنتان را از خطر کم آب شدن نجات می دهید. 
پس حتماً هر روز سراغش بروید 3-تناسب 
اندام: نوشیدن یک لیوان آب و آب لیموی تازه 
قبل از هر سه وعده غذایی را نیز مورد توجه 
قرار دهید. محققان می گویند با این کار نه 
باال می برید،  را  بدن تان  تنها سوخت و ساز 
بلکه اشتهای باالیی که باعث چاق شدن تان 

می کنید4-دهانتان  برطرف  هم  را  می شود 
دهان  گرفتن  بو  اضطراب  نمی گیرد:اگر  بو 
همیشه با شماست، آب و آب لیموی تازه را هر 
روز مصرف کنید و خیالتان را برای همیشه از 
این بابت راحت کنید. محققان می گویند این 
ترکیب از ایجاد باکتری های مضری که دهان 

را بد بو می کنند جلوگیری می کند.

نوشیدنی ارزان اما پرخاصیت

خواص بی نظیر »به« را بدانید 

و  روحیه  تجدید  برای  »به«  مصرف 
به  و  است  مفید  افراد  شدن  خوشحال 
عالوه باعث از بین رفتن افسردگی ناشی 
از انواع سردردها خواهد شد.»به« تقویت 
است.مصرف  معده  و  کبد  قلب،  کننده 
و  است  مفید  معده  برای زخم  میوه  این 
می کند. تحریک  نیز  را  اشتها  عالوه  به 

به  مبتال  که  افرادی  برای  »به«  مصرف 
و  است  مفید  نیز  هستند  سرماخوردگی 
سینه را نرم می کند.ادرار آور بودن، کمک 
به هضم غذا و از بین بردن بوی بد دهان 
است.گذاشتن  »به«  خواص  دیگر  از  را 
چند قاچ »به« تازه بر روی پلک می تواند 

به تسکین التهاب آن کمک کند.

کشف لوازم آرایشي و بهداشتي قاچاق  در »بیرجند«

رئیس پلیس آگاهي استان از کشف 274قلم لوازم آرایشي و بهداشتي قاچاق در بیرجند 
خبر داد.سرهنگ سیدغالمرضا حسیني گفت:با کسب خبري مبني بر فعالیت غیرمجاز 
در یکي از واحدهاي صنفي بیرجند مبني بر خرید و فروش لوازم آرایشي و بهداشتي 
قاچاق،بالفاصله بررسي موضوع در دستور کار مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس 
آگاهي استان قرار گرفت.وی تصریح کرد:با گشت زني و کنترل واحدهاي صنفي؛مغازه هاي 
مورد نظر شناسایي شد و پس از هماهنگي با مقام قضائي مورد بازرسي قرار گرفتند.وی 
بیان داشت:مأموران با همکاری تیمي از اداره صنعت ومعدن وتجارت و معاونت غذا و دارو 
در بازرسي از این واحدها 274قلم لوازم آرایشي و بهداشتي غیرمجاز کشف کردند.وي 
خاطرنشان کرد:در این رابطه دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده،جهت سیر مراحل 

قانوني برابر ماده۱8 قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

فرد کالهبردار در بشرویه دستگیر شد

مأموران پلیس آگاهی شهرستان بشرویه 
بشرویه  شهرستان  در  که  را  فردی 
کرد  می  کالهبرداری  شهروندان  از 
سرهنگ  کردند.  دستگیر  و  شناسایی 
شهرستان  انتظامی  فرمانده  پور  علی 
بشرویه اظهار داشت: متهم در بازجویی 
اعمال  به  اعتراف  ضمن  پلیسی  های 
را  زیادی  معامالت  گفت  خود  مجرمانه 
انجام می دادم و در رابطه با این معامالت 

از شهروندان کالهبرداری می کردم. 

تخم مرغ های بی نام و نشان توقیف شدند 

 ۱۱۰ پلیسی  های  فوریت  مرکز  اعالم  با 
مبنی بر توقف یک دستگاه خودروی کامیون 
آرین شهر و قصد  باری در جلوی مرغداری 
این  در  نشان  و  نام  بدون  مرغ  تخم  تخلیه 
محل بالفاصله مأموران به محل اعزام شدند 
با  و هماهنگی  در محل  با حضور  مأموران   .
اداره دامپزشکی استان و دادستان شهرستان 
تخلیه  را  مرغ  تخم  هزار  چهار  بر  بالغ  قاین 
دامپزشکی  اداره  به  قانونی  اقدامات  و جهت 

شهرستان قاین ارسال کردند. 

کشف 341کیلو تریاک در خراسان جنوبی  

فرمانده انتظامي استان خراسان جنوبی از کشف 
عملیات  دو  در  تریاک  و5۰۰گرم  34۱کیلو 
پلیس استان خبر داد.سردارمجید شجاع اظهار 
نهبندان  شهرستان  انتظامي  داشت:مأموران 
یک     به  عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام 
دستگاه تریلي که با سرعت باالیي در حرکت 
بود مشکوک و خودرو را جهت بازرسي متوقف 
کردند. وي اظهار داشت:مأموران در بازرسي از 
خودرو 26۰ کیلو و 9۰۰گرم تریاک که به طرز 

ماهرانه اي جاساز شده بود کشف کردند.

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس
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کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

خــوب، بــد، جلــف

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

09013772626 ان
یگ

 را
زل

 من
ب

در
ل 

وی
انصاف پیشه کار ماستتح

اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

پاک و صاف مثل روز اول - بدون هر گونه چروک
     ارزانتر و بهتر از همه جا   
  88 73 43 32 -99 73 43 32 -  09155616256     خسرکی

قالیشویی و مبل شویی بهارستــان 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

به یک منشی تلفنی خانم جهت کار 
در غذای آماده نیازمندیم. 
 ساعت کار از 12ظهر تا 3 
بعدازظهر و ۷ تا 10شب

32442981-09155624508

 MDF شرایط پرداخت متنوع- سازنده انواع کابینت فلز و
سجادشهر - بلوار غدیر شرقی - نبش غدیر 4

09153639062 - 09158666560  عباسی

کابینــــت ماندگــار 



7
گشایش نمایشگاه فروش بهاره در بیرجند

صدا وسیما-نمایشگاه فروش بهاره در بیرجند گشایش یافت.رئیس اتاق اصناف استان گفت: در این نمایشگاه در 110 
غرفه اقالم مورد نیاز با تخفیف 15 درصدی به فروش می رسد.یزدان شناس افزود: امسال در این نمایشگاه سعی شده 

است تا از ظرفیتهای فروشندگان داخل استان استفاده شود بطوری که اکثر فروشندگان این نمایشگاه از استان هستند.
پنجشنبه* 5  اسفند 1395 * شماره 3731

7
شرایط ثبت نام کاندیداهای پنجمین دوره 

انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا

نام  ثبت  شرایط  مقدم-اعالم  دادرس 
شوراهای  انتخابات  دوره  پنجمین  کاندیداهای 

 ۲۶ ماده  اساس  بر  روستا،  و  شهر  اسالمی 
عضویت  قصد  که  داوطلبانی   ، انتخابات  قانون 
اسالمی  شوراهای  انتخابات  دوره  پنجمین  در 
شرایط  دارای  باید  دارند  را  روستا  و  شهر 
از  عبارتند  شرایط  باشند.این  قانون  در  مندرج 
سن  حداقل  ایران،  اسالمی  جمهوری  تابعیت   ،
اسالم  به  عملی  التزام  و  اعتقاد  تمام،  سال   ۲5
قانون  به  وفاداری  ابراز  فقیه،  مطلقه  والیت  و 
اساسی جمهوری اسالمی ایران، دارا بودن سواد 
تا  روستاهای  برای شوراهای  نوشتن  و  خواندن 
دیپلم  مدرک  داشتن  جمعیت،  خانوار  دویست 
خانوار  دویست  باالی  روستاهای  شورای  برای 
یا  دیپلم  فوق  مدرک  حداقل  داشتن  جمعیت، 
معادل آن برای شورای شهرهای تابیست هزار 
یا  لیسانس  مدرک  حداقل  داشتن  جمعیت،  نفر 
معادل آن برای شورای شهرهای باالی بیست 
دوره  در  که  کسانی  ضمنًا  جمیعت،  نفر  هزار 
که  شرطی  به  اند  بوده  شورا  عضو  قبل  های 
شورا  در  عضویت  کاندیدای  محل  همان  در 
عموم  آگاهی  به  معافند.  مدرک  شرط  از  باشند 
ملت شریف ایران می رساند: براساس تبصره ۳ 
گواهی  ارائه  شوراها  انتخابات  قانون   ۲۶ ماده 
انتخابات  داوطلبان  سوی  از  سوءپیشینه  عدم 
شوراهای اسالمی شهر و روستا در هنگام ثبت 
درفرایند  سهولت  راستای  در  است.  الزامی  نام 
توانند  می  اکنون  هم  از  داوطلبان   , نام  ثبت 
پلیس +  دفاتر  به  دریافت گواهی مذکور  جهت 

10 در سراسر کشور مراجعه نمایند.

هنرمند فردوسی برگزیده نهمین جشنواره 
بین المللی هنرهای تجسمی فجر

هنرمندان  از  خراسانی  سیما-کاظم  و  صدا 
بین المللی  جشنواره  نهمین  در  فردوس  برجسته 
هنرهای تجسمی فجر، برگزیده شد. مدیرکل اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: در نهمین جشنواره 
بین المللی هنرهای تجسمی فجر، 1۳ هزار اثر از  
۶ هزار هنرمند کشور ارسال شد که از این تعداد ۳ 

هزار و 1۶۳ اثر ارزیابی شد.

۳۹۰ مورد حریق توسط آتش نشانان
 در بیرجند مهار شد

تسنیم-مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند از 
مهار ۳۹0 مورد آتش سوزی در بیرجند در چند ماه 
گذشته خبر داد و گفت: حوادث بیرجند 11 کشته 

اظهار  میرزایی  گذاشت.  برجای  مصدوم   105 و 
ماهه گذشته  در چند  و 75 حادثه  کرد:یک هزار 
سال جاری در داخل و خارج محدوده شهری در 
بیرجند رخ داده است.وی با بیان اینکه در این مدت 
۳۹0 حادثه حریق مهار شد گفت: از این تعداد 11۹ 
حادثه در خارج محدوده شهری و ۹5۶ حادثه نیز 
در داخل محدوده شهری به وقوع پیوسته است.

میرزایی بیان کرد: در این حوادث ۶15 حادثه دیده 
با تالش مأموران آتش نشانی نجات یافتند و این 
حوادث 11 کشته و 105 مصدوم برجای گذاشت.

برای توسعه رشته هاکی استعدادیابی
 در مدرسه انجام شود

ایرنا - مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: برای 
توسعه فعالیت ورزشی در رشته هاکی نیاز به معرفی 

و شناساندن بیشتر آن به قشرهای مختلف مردم در 
استان است و برای گسترش آن کار استعدادیابی 
انتخاب  انجام شود.افضل پور،در مجمع  از مدرسه 
رییس هیات هاکی استان افزود: بعضی از رشته های 
ورزشی تاکنون صرفا شکل اسمی داشته و هیات 
ورزشی این رشته ها فعالیت چشمگیری نداشته اند.

لغو پرواز تهران به بیرجند و بالعکس

صدا و سیما-پرواز تهران به بیرجند و بالعکس 

پنجشنبه 1۲ اسفند لغو شد. این پرواز متعلق به 
دلیل  به  که  است  ایر  ماهان  هواپیمایی  شرکت 

نقص فنی هواپیما لغو شد.

آماده سازی 164 مدرسه برای اسکان 
میهمانان نوروزی

برای  استان  در  مدرسه   1۶4 سیما-  و  صدا 
پذیرایی و اسکان میهمانان فرهنگی و غیر فرهنگی 

در تعطیالت نوروز ۹۶ آماده شده است. مدیر کل 
آموزش و پرورش استان گفت: 14 پایگاه اسکان 

نوروزی آماده استقبال از میهمانان نوروزی است.

1۹ هزار واحدخونی در 
خراسان جنوبی اهدا شد

در 11  استان گفت:  انتقال خون  مهر-مدیرکل 
ماهه سال جاری 1۹ هزار و ۲7 واحد خونی در استان 

اهدا شد.عاملی اظهار کرد: در 11 ماهه سال جاری 
۲۲ هزار و ۶15 نفر برای اهدای خون به مراکز خون 
گیری استان مراجعه داشته اند.وی با بیان اینکه 1۹ 
هزار و ۲7 نفر موفق به امر اهدای خون شده اند، 
افزود:  از این میزان، 17 هزار و 7۲۳ نفر آقا و هزار و 

۳04 نفر خانم بوده اند.

اعزام ۹4 دانش آموز دختر نیازمند و یتیم 
به مشهد مقدس

صدا و سیما- ۹4 دانش آموز دختر نیازمند و یتیم 
خراسان جنوبی با کمک آستان قدس به سفر زیارتی 
مشهد مقدس اعزام شدند. عرب مدیر امور فرهنگی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: این افراد، دانش 
آموز مقطع متوسطه هستند که با دو دستگاه اتوبوس 

به سفر ۳ روزه مشهد مقدس اعزام شدند.

 ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی نیاز به 
برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی دارد 

ساماندهی  و  احیا  طرح  تسنیم-آغاز 
غیررسمی  سکونتگاه های  و  تبریز  حاشیه نشینی 
برای  باید  اینکه  بیان  با  نهبندان  ،فرماندار 
ساماندهی سکونتگاه ها دست به دست هم دهیم 
دستگاه  یک  کار  تنها  حوزه  این  مدیریت  چون 
نیست گفت: ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی 
دارد. فرهنگی  و  اجتماعی  برنامه ریزی  به  نیاز 

با محوریت  اجتماعی  نظافت در جلسه فرهنگی 
ساماندهی  و  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری 
حال  کرد:در  اظهار  غیررسمی  سکونتگاه های 
یک  غیررسمی  سکونتگاه های  مسئله  حاضر 
در  منطقی  تدابیر  اتخاذ  با  باید  و  است  واقعیت 
زمینه آن اقداماتی انجام شود و این اقدمات تنها 

برنامه ریزی کالبدی نباشد.

بهره مندی 52۰ هزار نفر از بیمه سالمت 
در خراسان جنوبی

صدا و سیما- 5۲۶ هزار نفر در خراسان جنوبی، 
از خدمات بیمه سالمت بهره مندند. مدیرکل بیمه 
سالمت خراسان جنوبی گفت: این بیمه شدگان 
معادل 7۲ درصد جمعیت استان هستند که از این 
تعداد 7۲ هزار نفر در صندوق بیمه ای کارکنان 
دولت، حدود 1۳ هزار نفر در صندوق سایر اقشار، 
و  روستائیان  صندوق  در  نفر  هزار   ۳8۶ حدود 
سالمت  بیمه  درصندوق  نفر  هزار   54 عشایر، 
اتقاع  صندوق  در  نفر   70۳ و  هزار  و  همگانی 

خارجی تحت پوشش بیمه ای قرار دارند.

استاندار در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران :

بارندگی های اخیر حاصل فناوری بارورسازی ابرها بود
جلسه  در  که  مقدم-استاندار  دادرس 
سخن  بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای 
می گفت با بیان این مطلب، افزود: در اولین 
این  در  مکاتباتی  استان  به  ورودم  روزهای 
باره داشتیم که در مهرماه مورد موافقت قرار 
روز  تمام   ، اخیر  بارندگی های  در  و  گرفت 
ابرها  بارورسازی  پرواز  نوبت  چندین  شاهد 

بودیم.
سید علی اکبر پرویزی با تاکید بر اینکه در 
هنگام بارش باران یا برف نباید به هیچ وجه 
گردند،  مسدود  استان  مسیرهای  و  ها  راه 
تخریب  خاکی  بندهای  از  یکی  اگر  افزود: 
شود، خود به خود دیگر بندها را هم تخریب 
نشدنی  مهار  و  بزرگ  سیل  و  کرد  خواهد 
با  جنوبی،  خراسان  شود.استاندار  می  ایجاد 
بازسازی  و  سازی  ایمن  ضرورت  به  اشاره 
استان  بندهای خاکی  بندهای خاکی گفت: 
که سال ها آبگیری و بازسازی نشده است، 
پس از بارندگی تهدیدی برای روستاهاست، 
این  مربوط  های  دستگاه  پیگیری  با  باید 
اشاره  با  شود.وی  ایمن  و  بازسازی  بندها 

نیاز برای مدیریت  اینکه تجهیزات مورد  به 
قرار داده  اختیار فرمانداری ها  را در  بحران 
ایم، ادامه داد: در این مدت ۹ تانکر از ستاد 

مدیریت بحران و فرمانداری ها جمع آوری 

و در اختیار دهیاری ها قرار گرفت، آبرسانی 
انجام می  تانکر  با 11  قبال  به روستاها که 
شد اکنون به ۲0 تانکر افزایش یافته است.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه با تاکید بر 

اینکه دستگاه ها باید از امکانات و ظرفیت 
استفاده  مردم  مشکل  کاهش  برای  خود 
بودجه  برنامه و  کنند، تصریح کرد: سازمان 

ساله  تمدید سه  و  بازپرداخت  تضمین  کتبا، 

و  سرمازدگی  از  دیده  آسیب  کشاورزان  وام 
... را پذیرفته و به بانک مرکزی اعالم کرد.

بانک مرکزی،  اینکه  به  اشاره  با  پرویزی 
عامل  بانک  عنوان  به  را  کشاورزی  بانک 
جهاد  سازمان  داد:  ادامه  کرد،  اعالم 
را  افراد  فهرست  فرمانداران  و  کشاورزی 

برای گرفتن وام تهیه کنند.
نماینده عالی دولت در استان، با تاکید بر 
انار 10 ساله و  بازپرداخت وام بخش  اینکه 
بانک  افزود:  بود  خواهد  ساله   4 را  زعفران 
را  وام  این  سال   10 تا  حداکثر  باید  عامل 
بوده  درصد  چهار  آن  سود  که  کند  تقسیط 
انجام  رایزنی های  با  نیز  و خراسان جنوبی 
که  گرفت  قرار  هایی  استان  جزو  شده 
طرح  این  در  را  ساله   10 بازپرداخت  سقف 
دارا هستند.وی افزود: کارمزد سه سال این 
و  شده  پرداخت  دولت  توسط  تسهیالت 
بدهی کشاورزان در گذشته نیز مانع پرداخت 

تسهیالت نخواهد بود.

هماهنگی های الزم برای ارسال تجهیزات و اعزام نیروی کمکی از تهران انجام شده   

مشکل فرستنده های دیجیتال در چند روز آینده رفع خواهد شد

سیما  صداو  فنی  معاون  ور-   پیشه 
تلویزیون  آمده  وجود  به  اختالل  درباره 
بهتر  پوشش  برای  گفت:  استان  های 
تلویزیونی  های  ایستگاه   ، مختلف  مناطق 
در باالترین ارتفاعات قرار دارند که در پی 
نیز ورزش طوفان  بارندگی های  شدید و 
در روزهای گذشته، متاسفانه سیستم آنتن 
تقی  ایستگاه  دیجیتال  های  فرستنده 
گردید.حمیده  مشکل  دچار  بیرجند  قنبر 
علیرغم  ابتدا،  همان  از  کرد:  اظهار  کیش 

در  ایستگاه  به  دسترسی  جاده  تخریب 
مشکل  رفع  برای  همکاران  سیالب  اثر 
برای  اولیه  کارهای  و  اعزام  ایستگاه  به 
انجام  دیجیتال  های  شبکه  مشکل  رفع 
فرستنده  به  رزرو  آنتن  سیستم  و  گردید 
کرد:  تاکید  وی  شد.  وصل  دیجیتال  های 
در برخی نقاط هنوز اختالالتی وجود دارد 
عزیز  همشهریان  از  عذرخواهی  که ضمن 
این  بهتر  دریافت  برای  گردد  می  یادآور 
هوایی  های  آنت  از  است  الزم  ها  شبکه 

های  آنتن  و  نموده  استفاده  بام  پشت 
اظهار  نمایند.وی   دقیق  تنظیم  را  گیرنده 
از  اینکه هماهنگی های الزم  کرد: ضمن 
ستادی  های  حوزه  با  اول  لحظات  همان 
نیاز  مورد  تجهیزات  ارسال  برای  تهران 
انجام  متخصص  کمکی  نیروی  اعزام  و 
آینده  روز  چند  انشاا... طی  که  است  شده 
مشکل بطوری اساسی مرتفع خواهد شد.

در خواست والیان هرات و فراه برای راه اندازی بازارچه یزدان
غالمی-استاندار خراسان جنوبی که صبح 
امروز در جلسه کمیسیون ماده ۲1 واگذاری 
گفت،  می  سخن  استان  کشاورزی  اراضی 
تمهیدات الزم  بینی  پیش  لزوم  بر  تأکید  با 
در مصوبات کمیسیون، به منظور تسریع در 
و  خصوصی  های  پروژه  و  ها  طرح  اجرای 
تمامی  واگذاری،  فرآیند  در  گفت:  دولتی، 
مراحل  و  گرفته  قرار  نظر  مد  امر  جوانب 

کارشناسی به دقت طی شود.سید علی اکبر 
پرویزی، با اشاره به مکاتبه صورت گرفته از 
طرف دولت افغانستان با وزارت امور خارجه 
انجام  های  پیگیری  پیرو  افزود:  کشورمان، 
شده از جانب ما، والیان والیت های  هرات 
و فراه افغانستان، درخواست حضور در استان 
خراسان جنوبی و برگزاری جلسات مشترک 
جهت بررسی مباحث اقتصادی و تجاری، به 

بازارچه مرزی  اندازی مجدد  ویژه بحث راه 
یزدان را دارند، که در دست پیگیری است.

پایان  در  استان،  در  دولت  عالی  نماینده 
بر  مسئولین  حساسیت  ضرورت  بر  جلسه، 
از  افزود:  و  کرد  تأکید  مردم  حقوق  حفظ 
سخت گیری های بیجا، در بحث واگذاری 
به مردم  ارائه خدمات مناسب  و  اجتناب  ها 

مد نظر قرار گیرد. 

آغاز رزمایش راهیان بیت المقدس در منطقه عمومی بیدخت
فالحی  سرهنگ  دیروز  قوسی-صبح 
بیرجند  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
بیت  راهیان  رزمایش  پنجمین  برگزاری  از 
دشمنی  کرد:  بیان  وی  داد.  خبر  المقدس 
نیست  شدنی  تمام  اسالمی  نظام  دشمنان 
را  ما  نظام  این هستند که  دنبال  ها  آن  و 
از بین ببرند. اگر در نظامی نیروی نظامی 
با  دشمنان  قطعا  باشد  ضعیف  کشور  آن 
برنامه ریزی در پی اهدافشان خواهند بود. 
را  ما  نظام  که  چیزی  آن  افزود:  فالحی 
انقالب  صدور  باعث  و  داشته  نگه  قوی 
دنیا  و  اسالم  به سراسر جهان  ما  اسالمی 
و  مقتدر  نیروهای  و  رهبری  است،  شده 
عنوان  است.وی  بوده  صحنه  در  همیشه 
نیروها  این  آمادگی  حفظ  برای  کرد: 
داشته  را  هایی  رزمایش  حتما  بایستی 
راهیان  رزمایش  منظور  بدین  که  باشیم 
شود.  می  برگزار  بیرجند  در  المقدس  بیت 
 ۹ از  متشکل  گردان   11 رزمایش  این  در 
امام  گردان  یک  المقدس،  بیت  گردان 
های  تاکتیک  با  کوثر  گردان  یک  و  علی 

و  شهری  جنگ  برزن،  و  کوی  از  دفاع 
ناآرامی  با  مقابله  تاخیری،  های  عملیات 

و  برن  هلی  ضد  اغتشاشات،  دفع  و  ها 
روز  شوند.  می  عمل  وارد  نجات  و  امداد 
5 اسفند فراخوانی  اول رزمایش پنج شنبه 

به  نسبت  ها  گردان  اعضای  توجیه  و 
وظایف، برگزاری کالس هایی متناسب با 

خواهد  صامت  تمرین  گردان،  هر  تاکتیک 
گردان  دو  بار  اولین  برای  همچنین  بود. 
و  کوی  از  دفاع  عملیات  شبانه  به صورت 

سطح  شده  مشخص  مناطق  در  را  برزن 
روز  صبح  کرد.  خواهند  برگزار  بیرجند 

قالب  در  سخنرانی  و  سان  مراسم  جمعه 
نمایش اقتدار بسیجیان با حضور مسئوالن 
اردوگاه  محل  در  شهدا  خانواده  و  استانی 

برگزار  دره-  بند  جاده  -ابتدای  تاکتیکی 
احمدی  سردار  برنامه  سخنران  شود.  می 
مراسم  از  بعد  باشد.  می  قم  سپاه  فرمانده 
همزمان  رمز  اعالم  با  رزمایش  سخنرانی، 
با سراسر استان در منطقه عمومی بیدخت 
و دشت فوداج اجرا می شود.فرمانده ناحیه 
از برگزاری  بیان کرد: هدف  بیرجند  بسیج 
و  آمادگی  ارتقا  المقدس  بیت  همایش 
و تخصصی  و عمومی  رزمی  مهارت های 
علی  امام  و  المقدس  بیت  های  گردان 
توان  باالبردن  افزود:  وی  است.  کوثر  و 
سازمانی  انسجام  و  حفظ  ها،  گردان  رزم 
ها،  اقتدار گردان  و  قدرت  نمایش  گردان، 
ظرفیت  گیری  کار  به  و  آوردن  کار  پای 
با  بسیج  افزایی  هم  ایجاد  و  محلی  های 
دیگر  از  مختلف  نهادهای  و  ها  سازمان 
بیم  ایجاد  باشد.  رزمایش می  اهداف مهم 
و  اسالمی  نظام  دشمنان  دل  در  ترس  و 
نظام  دوستداران  دل  در  خوشحالی  ایجاد 

پیام این رزمایش می باشد.
 )Ava.news18@gmail.com(

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
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حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده دل زنده و سایر بستگان  
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 پیامبر گرامی اسالم )صلی ا... علیه و آله و سلّم( فرمودند: 
أكِرُموا أوالَدُكم وأحِسُنوا آدابَُهم؛ يُغَفر لَُكم   

فرزندان تان را گرامی بداريد و نیكو تربیت شان كنید تا آمرزيده شويد.
  )دانش نامه قرآن و حديث: ج 2, ص 282، ح 192(

شاهد دموکراتیک ترین تصمیم گیری 
در بدنه جریانات انقالبی خواهیم بود 

مجمع  اولین  نشست  به  اشاره  با  اردکانی  ناظمی 
عمومی جبهه مردمی نیروهای انقالب گفت: شاهد 
جریانات  بدنه  در  تصمیم گیری  دموکراتیک ترین 
ارزشی  و انقالبی خواهیم بود و در مورد نامزدهایی 
که برای ریاست جمهوری96 اعالم آمادگی کرده اند 
رای گیری خواهد شد و هریک از اعضای مجمع ملی 
به 10 نفر رای خواهد داد و افرادی که بیش ترین آرا 
را داشتند طی فرآیندی به یک نفر خواهند رسید که 

آن فرد در عرصه انتخابات رقابت خواهد کرد.

 امیری : دولت از شفاف سازی هزینه های 
انتخاباتی استقبال می کند

 امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور  گفت: موضع
در  شفافیت  از  که  بوده  این  بر  همواره  دولت 
چه  هر  می کند  استقبال  انتخاباتی  هزینه های 
انتخاباتی شفاف تر باشد اعتماد مردم  هزینه های 

به منتخبین بیشتر خواهد شد.

  شرط محسن رضایی برای کاندیداتوری 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه اگر جبهه مردمی نیروهای انقالب 
ریاست  انتخابات  در  کاندیداتوری  برای  اسالمی 
 جمهوری به شما تکلیف کند چه تصمیمی می گیرید

 اظهار داشت: تاکنون نظرم تغییری نکرده است؛ 
البته به تکلیف نیروهای انقالب احترام می گذارم. 
است.  سخت  من  برای  تقاضایی  چنین  ردکردن 
تکلیف کردند،  به من  اگر  افزود:  محسن رضایی 
فرد  امیدوارم  البته  کرد.  خواهم  فکر  آن  درباره 

دیگری این تکلیف را به عهده بگیرد.

مرخصی مهدی هاشمی استثنا نیست
 

عنوان  اینکه  در خصوص  قوه قضائیه  سخنگوی 
شده در تمدید مرخصی مهدی هاشمی رودربایستی 
وجود داشته است، گفت: مطلقا رودربایستی وجود 
استثنایی  مورد  هاشمی  مهدی  مرخصی  ندارد، 
نیست و از اختیارات قاضی است که اگر استدالل 

فرد را پذیرفت، مرخصی را تمدید کند.

ابطحی:  آیت ا... رئیسی حضور در 
انتخابات را نپذیرفته است

 
مجلس   اصولگراي  نماینده  ابطحي،  محمدجواد   
در مورد امکان کاندیداتوري آیت ا... رئیسي گفت: 
که  زمینه  این  در  رئیسي  آقاي  با  اصولگرایان 
کاندیداي اصولگرایان باشد، صحبت کرده اند ولي 
وي تاکنون قبول نکرده است. ابطحي بیان کرد: 
تاکنون فشار اصولگراها بر آقاي رئیسي موثر واقع 
نشده و وي قانع نشده است؛ چرا که آقاي رئیسي 
تنها کسي است که اصولگرایان در این مرحله در 

جشن بزرگ گلریزان دیشب سالن مخابرات                                    عکس: کاریعکس روز موردش به اجماع رسیده اند. 

 نیروهای ایران و حزب ا... لبنان بعد از 
پایان جنگ ، از سوریه خارج می شوند

نظامیان  کرد:  اعالم  روسیه  خارجه  وزیر  معاون 
ایرانی و اعضای مسلح جنبش حزب ا... لبنان پس 
از پایان جنگ در سوریه از خاک این کشور خارج 
خواهند شد. سیرومولوتوف افزود: یکی از مسایل 
اساسی، جدا کردن مخالفان از تروریست هاست و 
ما سال گذشته تالش کردیم درباره این مسئله با 
آمریکا به توافق برسیم اما در آن زمان آمریکایی 
ها نتوانستند تفاوت ها بین مخالفان و تروریست ها 

را مشخص کنند و توافق حاصل نشد.«

سیاست قطعی ایران اعزام حجاج 
به عربستان در سال  آینده است

وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: سیاست قطعی ایران 
اعزام حجاج در سال آتی به عربستان است، اما این 
موضوع منوط به این است که عربستان شرایط الزم 
را فراهم کند. صالحی امیری تصریح کرد: نامه ای 
به رئیس حج عربستان نوشته ام و شروط مان را در 
است،  قطعی  اعزام  ما  نظر  از  کرده ام.  تعیین  آن 
با خود  اگر عربستان استنکاف کند مسئولیت  اما 
آنان خواهد بود. وی درباره سفر هیئت ایرانی به 
عربستان برای بررسی وضعیت حجاج  گفت: مردم 
ایران عالقه دارند به حج تمتع اعزام شوند و ما نیز 
همه تالش خود را انجام خواهیم داد تا به بهترین 

شکل صورت بگیرد.

آتالنتیک: ایرانی ها قاسم سلیمانی را 
قهرمانی فداکار می دانند

»شورای آتالنتیک« در مطلبی به تشریح دالیل 
محبوبیت فرمانده نیروی قدس سپاه ایران پرداخته 
است. در این یادداشت آمده: »ژنرال قاسم سلیمانی 
یکی از محبوب ترین شخصیت های شناخته شده 
را  او  حامیانش  که  جایی  است،  ایران  کشور  در 
قهرمان ملی از خودگذشته ای می بینند که در حال 
نبرد با دشمنان ایران است.« »آتالنتیک« با اشاره 
به اینکه تصاویر سردار سلیمانی برای اولین بار در 
شد  پدیدار  اجتماعی  شبکه های  در   2014 سال 
نوشته برخی از صفحات حامیان او در اینستاگرام 
باالی 190 هزار نفر طرفدار داشته است. نتایج یک 
نظرسنجی نشان می دهد که محبوبیت او در ژانویه 
2016 برابر با 73 درصد بوده و این رقم در دسامبر 
2016 به 74 درصد افزایش یافته است. محبوبیت 
»نگرش  از  زیادی  اندازه  تا  ایرانی  ژنرال  این 
ایرانی ها و ارزش گذاری آنها برای از خودگذشتگی 
آمده  این گزارش  و فروتنی نشأت می گیرد.« در 
است  قهرمانی  حامیانش،  برای  »سلیمانی  است: 
که با داعش می جنگد، از اماکن مقدس محافظت 
می کند و منافع ایران در منطقه را حفظ می کند.«  
جالب است که طرفدارانش، گاهاً او را حاج قاسم 
یا حتی سردار دل ها خطاب می کنند. او از خودش 
به  نمایش گذاشته که  به  فداکاری  تصویر سرباز 

جست وجوی شهادت رفته است.

تحلیل های فلج کننده است که موجب جنگ می شود

انتقاد  با  سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
از  جلوگیری  برای  موشکی  توانمندی  گفت:  برجام  از 
موجب  که  است  فلج کننده  تحلیل های  است،  جنگ 
جنگ می شود. اگر فکری فلج شد کارآمدی و توانمندی 
سابق  مسئول  گرفت.  خواهد  را هم  بدن  اعضای  سایر 
تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: کسانی که می گفتند دیپلماسی بیانیه خواندن 

نیست اکنون در برابر نقض برجام به  جز بیانیه  خوانی چه کاری انجام می دهند؟

روحانی تا به حال وضعش بهتر از بقیه شخصیت هاست

وزیر اطالعات دولت سازندگی گفت: مقبولیت روحانی 
در افکار سنجی ها باال و پایین می شود ولی تا به حال 
در  که  است  شخصیت هایی  سایر  از  بهتر  وضعش 
پاسخ  در  فالحیان  علی  هستند.  کاندیداتوری  مظان 
انتخابات  آیا روحانی رقیب جدی در  این سوال که  به 
ریاست جمهوری خواهد داشت، اظهار کرد: معلوم نیست. بستگی به این دو ماه 

دارد که آیا کار بزرگی انجام می دهد یا خیر.

رئیس جمهور: اگر همکاری ایران و لبنان نبود ، دمشق امروز پایتخت داعش بود
رئیس جمهور در دیدار رئیس مجلس لبنان، با تجلیل از اقدامات وی در تحکیم روابط گفت: در موضوع سوریه و برای مقابله با تروریسم، ایران و لبنان 
در کنار مردم سوریه قرار گرفتند و اگر این همکاری و هماهنگی وجود نداشت، امروز دمشق به پایتختی برای داعش در منطقه تبدیل شده بود و اکنون 

در سایه همین همکاری ها شرایط موجود در منطقه به مراتب بهتر از یک سال پیش است و همچنان باید به تعامالت خود در این رابطه ادامه دهیم.

نام »جلیلی« در مجمع جبهه مردمی برای تعیین 10 نامزد نهایی به رأی گذاشته می شود
سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی از قرار گرفتن نام جلیلی بین 50 نفر معرفی شده به جبهه مردمی خبر داد و گفت:  نام آقای جلیلی در 
مجمع ملی به رأی گذاشته می شود تا مشخص شود آیا جزو 10 نفر نهایی هست یا خیر. مرضیه وحید دستجردی افزود:  اساس برنامه جبهه بر مبنای 

تعامل است و امیدواریم همه دوستان بدانند ما با هیچکس دوستی یا خصومت نداریم و می خواهیم آنچه از بدنه مردمی می آید همان باشد.

غالمرضا مصباحی مقدم نسبتا به وضعیت 
اصولگراها در انتخابات سال 96 خوشبین 
است اما از بابت آن که جلیلی به )جمنا( 
نپیوست اظهار نگرانی می کند و می گوید: 
اگر او کاندیدا شود اما وارد مجموعه جبهه 
نشود،  اسالمی  انقالب  نیروهای  مردمی 
را  اصولگرایان  رأی  ولی  آورد  نمی  رأی 
نیز می شکند. مناقشه دیگر اصولگرایان 
رأی  صالح  و  اصلح  بین  انتخاب  بحث 
روحانیت  است که سخنگوی جامعه  آور 
رأی  صالح  قطعا  شود:  می  یادآور  مبارز 
آور اولی بر اصلح رأی نیاور است. ما می 
بردن  برای  و  ببریم  را  انتخابات  خواهیم 
انتخابات نباید مبتال به مفاهیم ناپخته شد. 

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: اگر 
به خروجی توجه کنیم این سخن که »ما 

روی اصلح تکیه می کنیم آن هم اصلح از 

زاویه دید ما« اصال بی معنا است چون 
اصلح  دیگران  دید  زاویه  از  است  ممکن 
کس دیگری باشد.  وی در پاسخ به این 
کنند  می  مطرح  برخی  االن  که  سوال 
»چرا باید به مردم 45 هزار و پانصد تومان 
یارانه بدهیم دالر هزار تومان در  ماهانه 
زمان اجرای این قانون، امروز به 4 هزار 
تومان رسیده و باید این رقم 4 برابر شود 
می  میدان  به  طور  این  کسانی  یعنی   »
آیند، گفت : این حرف چیزی جز فریب 
احمقانه  وعده  این  نیست.  افکار عمومی 
ای است سوال مهم این است که از کدام 
منبع می خواهد این رقم پرداخت شود. هر 
کسی چنین وعده ای دهد نخبگان جریان 

اصولگرا جلوی او می ایستند چون مهم 
مدیریت کشور است به طوری که نظام 
که  کسی  دهد.  نشان  را  خود  کارآمدی 
وعده چند برابر کردن یارانه نقدی را بدهد 
در واقع سخنش پاشنه آشیل اصل نظام 
برای رسوا کردن  ما  بنابراین  بود  خواهد 
در خصوص  وی  آییم.  می  میدان  به  او 
وضعیت روحانی نیز گفت: ما امروز با آقای 
با چهار  نیستیم  برو  رو  روحانی سربسته 
واقعیت آن  سال تجربه کاری مواجهیم. 
است که عملکرد دولت یازدهم بسیاری 
از مردم را راضی نکرده و نگرانی از این 
به همین  نیز  دیگر  است که چهار سال 

منوال بگذرد.

مصباحی مقدم: نگرانیم سعید جلیلی رأی اصولگرایان را بشکند
کسی که وعده چند برابر کردن یارانه نقدی را بدهد ما برای رسوا کردن او به میدان می آییم

به چند نفر خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم. 
تلفن تماس: ٣2٣42244-09012048426     

ساعت تماس: 11 ظهر الي 1٧

شاهسوند نمایندگی خراسان جنوبی 
جهت تکمیل کادر فروش شرکت تعدادی بازاریاب 

درسطح استان نیازمند است.   ٣22۵82٧٣

با اتاق تخصصی نمک برای اولین بار در استان افتتاح شد
مفتخریم کلیه خدمات خود را در محیطی کاماًل بهداشتی 
و با کیفیت عالی به شما عزیزان ارائه نماییم.

طالقانی 2 ساختمان آلما ، طبقه ٣ واحد ٣0٣ / ٣22٣٣19٣-  0901424161۵  مدیریت: جاهد سراوانی 

با تخفیفات
استثنائـی 

پاکسازی پوست: رفع آکنه ، جای جوش ، لک ، چین و چروک، شفاف 
سازی پوست با محصوالت تخصصی دکتر Murad ، هاشور و سایه ابرو ، 
کاشت ناخن ، از بین بردن موخوره مو بدون هیچ گونه کوتاهی 

شعبه یک: خیابان مدرس، نبش بیست متری چهارم )گل چوب(
شعبه دو: نبش مطهری 16 )تخت طاووس(

091۵۵6180۵9- 091۵۵619149 - مظلومی

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان

نــوژن
 ارائه دهنده انواع درب های ساختمان:

فروش ویژه درب ضد سرقت با تخفیف  فوق العاده  به مدت محدود

   اقساط 12 ماهه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان  
 »بدون ضامن و پیش پرداخت«  

خیـابان 1۵ خرداد، حدفاصـل پاسـداران و میـدان ٧ تیر  
تلفکس: ٣2440199-0۵6  091۵16026۵9 نصر آبادی










