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آماده باش۰ 5هزار همیار پلیس در استان 

پیام استاندار به مناسبت فرارسیدن ۱۲ فروردین ماه روز جمهوري اسالمي / دیروز مردم به دامن طبیعت رفتند /  مدیریت سیستم ایمنی)SMS( در فرودگاه بین المللی بیرجند ایجاد می شود / انجام ۳ هزار و ۸5۰ ماموریت نوروزی توسط اورژانس خراسان جنوبی / استان رتبه اول ارائه آموزش های فنی و حرفه ای را کسب کرد / دستگاه های مسئول برای کمک به گروه های جهادی تال ش کنند     صفحه ۷

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
ادعای پرداخت یارانه ۲5۰ هزار تومانی

 بزرگ ترین دروغ به فقراست

رئیس کل بانک مرکزی:
حذف صفر از پول ملی کشور

دو سال زمان می برد

استاندار خراسان جنوبی:
  مشارکت مردم در انتخابات

 عامل توسعه استان است

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، کشور:
نهضت طراحی در

حوزه صنایع دستی ایجاد شود

نماینده ولی فقیه در استان : 
 افکار لیبرالی و اباحه گری در مسائل

 »فرهنگی و اقتصادی « دنبال می شود  
 صفحه ۷ صفحه ۷ صفحه ۷ صفحه ۲ صفحه ۲
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سرمقاله

سال نو شد، به بهاران تبریک
* هرم پور

 طبیعت در آرامش دادن به انسان ها سخاوتمندانه 
ی   همه  داشتی  چشم  هیچ  بی  کند.  می  عمل 
زیبایی هایش را به او می بخشد و دلنوازی های 
 مهربانانه اش را در جلوه گاه ناب ترین لحظه های

سال، تقدیمش می نماید.
بهار، زیباترین هدیه طبیعت به شهروندان دنیای 
خاکیست و تلنگری سرشار از امید به ما که » ای 
انسان، بعد از هر ناامیدی و فسردگی و سختی، 
دنبال  به  دلگرمی  و  آسایش  و  امید  روزگار  باز 
است، پس کوشا باش و امیدوار و برای رسیدن به 

هدف های بزرگ زندگیت.... 
) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

عالج مسائل اقتصادی با تمرکز بر اشتغال و تولید

راه آهن استان در ایستگاه مذاکره
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 15 پروژه اقتصادی و عمرانی با حضور رئیس جمهور

صفحه 3

99۰ هزار اقامت شب 
مسافران نوروزی و

گردشگران در استان
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع 
 دستی و گردشگری خراسان جنوبی از اقامت 990 هزار 
مسافر و گردشگر در استان خبر داد مرتضی عربی 
اظهارکرد: از ابتدای تعطیالت نوروزی تا کنون ...
صفحه 7

رشد 5 برابری اعتبارات 
هیات های ورزشی امسال

صفحه 7

شمار داوطلبان انتخابات شوراهای 
اسالمی استان به ۵۶۳۱ نفر رسيد

 ) مشروح  در صفحه 7 (

قابل توجه بیماران سلیاک در استان خراسان جنوبی

کلیه محصوالت بدون گلوتن در

 کاالی پزشکی همیاران سالمت
 عرضه می شود. 

آدرس: بیرجند، حد فاصل غفاری ۲۶ و ۲۸     تلفن: ۳۲۳۴۷۱۸۴

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

۳۲۴۲۴۸۴۱  
۰9۱5۱۶۳9۲۶۲ - فرجامی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحومه بی بی بگم گالبی
)همسر مرحوم سید  ابراهیم طائفی(

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع  امروز دوشنبه 9۶/۱/۱۴ ساعت ۴ الی 5 بعدازظهر از محل 
 سالن اجتماعات بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده طائفی

به مناسبت درگذشت مادر عزیزم 

حاجیه خانم نرگس باغینی
)والده آقای قاسم شکرانی بیمارستان ارتش(

در مشهد مقدس جلسه یادبودی سه شنبه 9۶/۱/۱5 از ساعت ۴/۱5 الی 5/۱5 بعدازظهر 
در محل هیئت محترم ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد.

خانواده شکرانی

جناب آقای مهندس پرویزی 
استاندار محترم و معزز خراسان جنوبی 

بدینوسیله از مساعی جناب عالی در حمایت از طرح مردمی سیمان باقران و افتتاح کارخانه
با حضور ریاست محترم جمهور

 صمیمانه سپاسگزاری می گردد. همچنین از زحمات بی شائبه
 جناب آقای بشیری زاده فرماندار محترم درمیان، معاونین و مدیران استانداری 

به ویژه سرکار خانم سرفرازی و جناب آقای مهندس موهبتی 
قدردانی می گردد.

مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت سیمان باقران 

جناب آقای مهندس شهرکی 
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی 

اکنون که طرح سیمان باقران پس از مدت ها انتظار با حضور 

ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی
 افتتاح گردید، جا دارد از حمایت ها و پیگیری رفع مشکالت سر راه توسط وزارت صنعت، معدن 

و تجارت و آن سازمان و شخص جناب عالی سپاسگزاری نماید.

مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت سیمان باقران  

جناب آقای

 محمد رضا پاک گهر
 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
 صمیمانه تبریک عرض نموده ، توفیقات روز افزون و سربلندی شما را در کلیه امور کاری و زندگی 

از خداوند متعال آرزومندیم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور 
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند  

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان 

سرهنگ 
غالمرضا سید آبادی 
جلسه یادبودی سه شنبه 9۶/۱/۱5 از ساعت

 ۱۶ الی ۱۷ در محل مسجد امام حسین )ع( 
واقع در خیابان پاسداران برگزار می گردد

 تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب شادی 
روح آن مرحوم و امتنان بازماندگان خواهد بود.

از طرف خانواده 

تشکر و قدردانی
هجران ابدی و غم از دست دادن پدر عزیزمان

 شادروان محمد فرج زاده 
پناه  جز  و  کند  می  سنگینی  هایمان  قلب  بر  هنوز 
عزیز  آن  برای  غفران  طلب  و  الهی  مشیت  به  بردن 
سفر کرده چاره ای نیست، با این وجود حضور پرشور 
نخستین  در  بزرگوار  سروران  شما  شناسانه  حق  و 
و  تدفین  و  تشییع  مراسم  در  جدید  سال  روزهای 
ترحیم آن مرحوم را ارج می نهیم و برای همگان از 
 خداوند رحمان حضور در مرکب نورانی امام زمان )عج(

را در عصر ظهور مسئلت می نماییم.

از طرف خانواده فرج زاده

همکار ارجمند  جناب آقای محمود محتشمی 
ایستادن در ستیز با تقدیر دشوار است خصوصاً آن گاه که تقدیری مقدر شده 

تا مادری را به آسمان ببرد اما شما را در سایه توکل به ذات احدیت راسخ تر از کوه یافته ایم
ما را در مصیبت فقدان مادر گرامی تان شریک غم بدانید.

شرکت باربد بنای شرق  

جناب آقایان سید محمد پورشمسیان 
 محمد حسن محمد زاده و مسعود اسماعیلی 

بدینوسیله از حسن توجه و همراهی شما بزرگواران 
جهت تامین سبد غذایی شب عید برای نیازمندان ام اس خراسان جنوبی

 صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.
هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی 

۱- ویزیتور با سابقه حداقل ۲ سال    ۲- مامور پخش با تجربه و سابقه کار 
۳- راننده پایه ۲ با تجربه و حداکثر سن ۳۰ سال 

 شرایط : حقوق ثابت ، پورسانت و بیمه 
آدرس: حسین آباد سادات نبش ولی عصر )عج( ۱    تلفن: ۰9۱55۶۱۱۰۶۴-۳۲۲5۳۳۰9

شرکت پخش بهنوش استخدام می نماید

فروشی - معاوضه  باغ 5 هکتاری در ارتفاعات باقران - سند ششدانگ 
  قنات مستقل  - استخر سیمانی - فی: 299 میلیون    09033126907 

اطالعیـه 
با یاری خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( 

حوزه های علمیه سفیران هدایت
  از برادران واجد شرایط برای سال تحصیلی 9۷-96 تا تاریخ 96/01/۲0 از طریق :

www.HOWZEH-QOM.IR 1- سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه  
۲- بیرجند، خیابان شهید عالمه مطهری )ره( ،کوچه 8 ، پالک ۷ 

حوزه علمیه معصومیه )سفیران هدایت( ثبت نام می نماید.
شماره های تماس:  0563۲۲۲9۷۲9 - 0563۲۲3511۲
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سامانهسهامعدالتازفردابازگشاییمیشود

فارس-سامانه سهام عدالت که برای بروزرسانی از 30 اسفند 95 از دسترس خارج شده بود از 14 فروردین 96 دوباره در 
دسترس مشموالن قرار می گیرد.مشموالن با وارد کردن برخی از مشخصات شناسنامه ای و کد ملی خود در جریان 
آخرین وضعیت دارایی های سهام خود مطلع خواهند شد اما فعال موضوع ازاد سازی سهام قطعی نشده است.

ادعای پرداخت یارانه 2۵۰ هزار تومانی 
بزرگ ترین دروغ به فقراست

جام جم-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
 ۲۵۰ یارانه  پرداخت  در  جامعه  خوشبختی  اینکه 
نوعی  کار  این  کرد:  عنوان  نیست،  تومانی  هزار 
دروغ بزرگ و بزرگ ترین دروغ به فقراست. ما اگر 
بتوانیم یک شغل را با کرامت به یک خانواده دهیم، 
آن زمان کار ما ارزشمند است. وی افزود: این هنر 
نیست که ما ۲۰۰ هزار یا ۳۰۰ هزار تومان در جیب 
افراد بگذاریم و ظرف 4 ماه به اشکال مختلف 4 

برابر آن را از جیب او خارج کنیم.

حذف صفر از پول ملی 2 سال 
زمان می برد

جام جم-رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 
رفروم پولی ایران حداقل ۲ سال دیگر زمان الزم 
اساسی  باید نقش  ارز جایگزین دالر  دارد گفت: 
در تجارت خارجی داشته و از ثبات الزم برخوردار 
باشد.وی گفت: در دولت مصوبه ای برای حذف 
صفر نداشتیم و قصد چنین کاری را نداریم. وی 
افزود: بانک مرکزی الیحه ای به دولت فرستاد 
که هنوز هم در دست بررسی است که در یکی از 
مواد آن مطرح شده بود واحد پول ایران چیست؟ 
در اینجا بحث شد که وقتی مردم واحد پول ایران 
لذا در  بگوییم؟  ریال  تومان می شناسند، چرا  را 
باشد.  تومان  ایران  پول  واحد  که  آمد  ماده  این 
البته هنوز قطعی نشده و باید به مجلس برود؛ لذا 

برای حذف صفر برنامه ای نداشتیم.

ذخایر گوشت قرمز و مرغ 
توزیع می شود 

جام جم-مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور 
با پیش بینی افزایش تقاضا در بازار در روز طبیعت 
اعالم کرد: تمامی ذخایر گوشت قرمز و مرغ استان 
ها در مراکز عرضه شهرستان ها توزیع می شود.
از  بازار،  تنظیم  و  مردم  رفاه  منظور  به  افزود:  وی 
اسفندسال 9۵ توزیع گوشت قرمز منجمد با قیمت 
هر کیلوگرم ۲۳۰ هزار ریال و گوشت مرغ منجمد 
فروشگاه  در  ریال  کیلوگرم ۵7 هزار  قیمت هر  با 
های زنجیره ای، تعاونی های مصرف کارگری و 
کارمندی، میادین میوه و تره بار و اصناف توسط این 
شرکت آغاز شده و تا تعدیل تقاضای بازار ادامه دارد.

سرمقاله

سال نو شد، به بهاران تبریک

* هرم پور

هدیه  بهار،زیباترین  اول(  صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 
طبیعت به شهروندان دنیای خاکیست و تلنگری 
سرشار از امید به ما که »ای انسان، بعد از هر 
امید  روزگار  باز  سختی،  و  فسردگی  و  ناامیدی 
کوشا  پس  است،  دنبال  به  دلگرمی  و  وآسایش 
های  هدف  به  رسیدن  برای  و  امیدوار  و  باش 

بزرگ زندگیت، سخت تالش کن«.
استان  بزرگ،   معرفت  این  به  باوری  کنار  در   
لباس  سال،  شدن  نو  با  هم  جنوبی  خراسان 
با  وهمراه  آورده  در  به  تن  از  را  اش  کهنه 
و  است  شده  نو  خدا،  نعمت  از  سرشار  طبیعت 
باران های  اما  امسال  اش،  نوشدگی هرساله  با 
پاک بهاری، هوای صاف، خاک حاصلخیز، نغمه 
مستانه پرندگان و سفرهای اول سالی مسؤولین  
و خبرهای خوب هم به ظرف شادمانی های بی 
انتهایش اضافه شده است؛ پس هزاران  تبریک 
و هزاران شادباش به حضور شما  مردم خونگرم 
و  مهربان و صمیمی که لحظه هایتان همچون 
از  پر  و  پاک  و  زالل  و  خجسته  همیشه  بهار، 
سال  در  که  خوشحالیم  بسیار  است. صد  عشق 
توانستیم،  آنچه می  از  و  آنچه می شد  از  قبل، 
بسیار  هزاران   و  نکردیم  دریغ  هیچ  شما  برای 
نوشتیم،  و  گفتیم  آنچه  ی  همه  که  خرسندیم 
مطالبات،  ها،  خواسته  ترین  مهم  از  ای  گوشه 
بی  بود؛   استان  مردم  نیازهای  و  ها  دغدغه 
به  شاید  اینکه  حال  انصاف،  با  و  کاست  و  کم 
دالیل  به  شیرین.  شاید  آمد،  تلخ  برخی  مذاق 
اش  درباره  این  از  بیش  بعدها  که  مسمایی  و 
خواهیم نوشت، مقام معظم رهبری نام »اقتصاد 
سال1۳96   بر  را  اشتغال«  و  تولید  مقاومتی، 
نوروزی و در  پیام  البته در همان  نهادند و صد 
سخنرانی مهم حرم مطهر ثامن الحجج )ع( به 
مهم  عملی  محورهای  و  نامگذاری  این  دالیل 

آن اشاره هایی فرمودند.
 به استناد همه ی خبرها، گزارش ها، سرمقاله 
وبه  اخیر  های  سال  در  هایمان  ویادداشت  ها 
استان  چند  از  یکی  9۵،قطعًا  سال  در  ویژه 
تولید  حوزه  در  عمل  و  اقدام  برای  دار  اولویت 
جنوبیست.  خراسان  استان  هم   باز  واشتغال، 
استانی  محترم   مسؤولین  و  ها  رسانه  مردم، 
عملیاتی  کارهای  و  ساز  به  کس  هر  از  بیش 
شرایطی  در  اشتغال  و  تولید  بحث   نمودن 
این  البته  و  واجدند  و  واقف  ما  همچون شرایط 
ساز و کارها، بدون شک وجوب برخی الزامات و 
تغییرات در رأس  تغییرات در نگرش ها،  برخی 
و  ها  روش  در  تغییرات  ها،  مدیریت  بدنه ی  و 
البته  و  کند  می  گوشزد  را  قوانین  در  تغییرات 
صداقت بیشتر، شفافیت افزون تر، همدلی های 
های  درجازدگی  و  تنبلی  از  پرهیز  و  تر  فراوان 

تاریخی ما را به ما یادآور می شود.
 جایی می خواندم که بزرگی گفته بود »هر روز 
دراطراف ما هزاران سیب از درخت به زمین می 
افتند اما آنچه وجود ندارد نگاه نیوتنی است«  ما 
هم در سال جدید تالش خواهیم کرد این نگاه 
نیوتنی را برای آغاز دوباره یک راه توسعه ای و 
پیشرفت و آبادانی، در وجدانمان نهادینه کنیم و 
البته به آن اقدام و عمل همراه با امید و انگیزه 

را هم اضافه نماییم. 
تجربه رسانه ای مادر سالهای اخیر کاماًل نشان 
استانی  ما  اواًل  که  است  واقعیت  این  دهنده 
به  نسبت  ها  شاخصه  از  دربسیاری  که  هستیم 
سایر استانها حق مدارتر بوده ایم اما کمتر به ما 
اینکه در بخش مهمی  توجه شده است، و دوم 
از این عدم توجه و فقدان نگاه توسعه یافتگی، 
رسانه  وناکارآمد،  ناتوان  مدیران  اصلی  مقصر 
خواص  البته  و  خاموش  و  دردمند  غیر  های 
منفعت طلب و ساکت بوده اند. در سال جدید با 
تأکید بر این حق مداری، و به ویژه با توجه به 
در پیش بودن دو حماسه بزرگ انتخاباتی مهم،  
تالش خواهیم کرد صریح تر، قوی تر، و عمیق 
بنویسیم  و  بگوییم  استان  مسائل  به  نسبت  تر 
استان به شعار و آدم های  این  تا جایی که در 
به  و  تبلیغاتی،  های  آدم  و  تبلیغ  به  شعاری، 
نشود  توجهی  هیچ  دروغین  های  آدم  و  دروغ 
واقعی  اقدام  و  عمل  دلسوزی،  آن،  جای  به  و  
جایگزین گردد. مثل همیشه به تنها کسانی که 
از عنایت خداوند متعال و  امیدواریم، پس  واقعًا 
ائمه اطهار علیهم السالم، شما مردم قدرشناس 
روزهای  ویژه  به  نو  بود.سال  و مهربان خواهید 
درس  و  بخش  انرژی  زیبا،  که  را  آغازینش 
نابش همتی  لحظه های  واز  بدانیم  قدر  آموزند 
افق  با  همراه  پرتالش،  زندگی  یکسال  برای 
خراسان  مردم  ما  بسازیم.  امید  سرشاراز  های 
همان  با  خورشیدیم،  سرزمین  مردمان  جنوبی، 
و  صبوری  و  همیشگی  پوالدین  های  اراده 
نجابت های مثال زدنی، مردم حماسه های بی 
بدیل، مردم لحظه های نو، روزهای نو، ماههای 

نو و سالهای نو.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰494۳8۳1 ارسال فرمایید(

انقالب  رهبر  خامنه ای  آیت...  حضرت 
سال  آغاز  به مناسبت  پیامی  در  اسالمی 
»اقتصاد  سال  را  جدید  سال   ،1۳96
نام گذاری  اشتغال«   - تولید  مقاومتی: 
انقالب  رهبر  پیام  از متن  ای  کردند.گزیده 

اسالمی به شرح زیر است:
اگر بخواهیم یک ارزیابی ای بکنیم از سالی 
که گذشت -سال 9۵- باید بگوییم آن سال 
و  شادی ها  دیگر  سالهای  همه ی  مثل  هم 
شیرینی هایی  و  تلخی ها  داشت،  غمهایی 
داشت؛ منظور تلخی ها و شیرینی های مربوط 
نظر  مورد  شخصی  مسائل  است،  ملّت  به 
نیست. هم شیرینی داشتیم در سال گذشته، 
شادی داشتیم که این شادی ها مربوط است 
به عّزت ملّی، امنّیت ملّی، هّمت جوانانه در 
میان ملّت ایران و حرکات مؤمنانه ی فراگیر 
در همه جای کشور؛ هم تلخی هایی داشتیم 
و  اقتصادی  مسائل  به  مربوط  عمدتًا  که 
خواهم  آنها  به  اشاره ای  که  است  اجتماعی 
است؛  مجموعه  یک  مقاومتی  اقتصاد  کرد. 
اقتصاد  نام  زیر  در  فقط  اگر  مجموعه  این 
مقاومتی مورد توّجه قرار بگیرد، ممکن است 

چندان منشأ اثر نباشد.
من عالج را در این میبینم که این مجموعه 
هر  برای  و  کنیم  تقسیم  مهم  نقاط  به  را 
نقطه ی کلیدی و مهّمی یک فصلی از زمان 
را قرار بدهیم، و از مسئولین و افراد شاخص و 
از آحاد مردم بخواهیم که همه ی هّمت خود 
را بر روی آن نقاط کلیدی متمرکز کنند؛ به 
نظر من عالج در این است که این نقطه ی 
کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم. به 
اعتقاد من این نقطه ی کلیدی عبارت است 
عمدتًا  و  اشتغال  و  داخلی؛  تولید  تولید،  از 
اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی 
نقطه  دو  این  روی  توانستیم  ما  اگر  است. 
اساس  این  بر  را  کارها  و  بشویم  متمرکز 
این  برنامه ریزی و دسته بندی بکنیم، تصّور 

است که کار به میزان زیادی جلو خواهد رفت 
پیش  محسوسی  و  چشمگیر  موّفقّیتهای  و 
خواهد آمد. لذا من شعار امسال را »اقتصاد 
میدهم؛  قرار  اشتغال«   - تولید  مقاومتی: 
یعنی اقتصاد مقاومتی عنوان کلّی است، بعد 
است  نقاطی  مجموع  این  اشتغال؛  و  تولید 
که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند. 

مطالبه ی من و مطالبه ی مردم از مسئولین 
عزیز و محترم این است که بر روی این دو 
نقطه متمرکز بشوند و کارها را با برنامه ریزی 
انجام بدهند و ان شاءا... در پایان سال نتایج 

آن را بتوانند به مردم گزارش کنند.

حضور و سخنرانی رهبر انقالب 
در حرم مطهر رضوی

معظم  رهبر  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
در  نو،  سال  روز  اولین  در  اسالمی  انقالب 
مجاوران  و  زائران  پرشور  و  عظیم  اجتماع 

از  تجلیل  با  )علیه السالم(  رضوی  حرم 
ارزش های  به  ملت  پایبندی  و  وحدت 
و  مبانی  به  مردم  دلبستگی  و  انقالب 
و  معیشتی  »مسائل  دینی،  عرصه های 
ماه  اردیبهشت  »انتخابات«  و  اقتصادی« 
و  خواندند  جدید  سال  مهم  موضوع  دو  را 
مشکالت  همه ی  حل  ضرورت  بر  تأکید  با 

متدین،  »مدیریت های  سایه ی  در  کشور 
انقالبی، کارآمد و پرانگیزه«، افزودند: تمرکز 
مطالبه گری  و  داخلی،  تولید  بر  مسئوالن 
مشکالت  حل  موجب  زمینه  این  در  ملت 
فراوان به ویژه »بیکاری جوانان« خواهد شد 
و ملت عزیز ایران در سال جدید در تحقق 
خواست اصلی و مهم اینجانب یعنی حضور 
انتخابات،  در  واجدان شرایط  پرشور همه ی 
بر عزت و اقتدار و آبروی ایران خواهد افزود 
و با درخشش واقعی در انتخابات، شکوه خود 

را به رخ دشمنان خواهد کشید.

آمریکایی ها می خواهند القا کنند مردم 
ایران بر سریک دوراهی قرار دارند

انتخاب  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
شعار امسال بر یک تحلیل و نگاه کالن به 
مسائل کشور مبتنی است. ایشان در تشریح 
کنونی،  مقطع  در  افزودند:  کالن  نگاه  این 
آمریکایی ها به دنبال تزریق تفکر خاصی در 

میان نخبگان جامعه و سپس افکار عمومی 
کشور هستند مبنی بر اینکه ملت ایران بر 
سر یک »دو راهی« قرار دارد و چاره ای جز 
ندارد!حضرت  راه  دو  این  از  یکی  انتخاب 
آنها  که  راهی  دو  گفتند:  خامنه ای  آیت ا... 
یا  ایران  ملت  که  است  این  می کنند  ادعا 
دائم  به طور  یا  و  بیاید  کنار  آمریکا  با  باید 
ناشی  مشکالت  و  آمریکا  فشارهای  تحت 
از آن باشد.  حضرت آیت ا... خامنه ای سال 
لحاظ  از  کشور  برای  مهم  سالی  را   96
در  همچنین  و  اقتصادی  تحرک  به  نیاز 

و  جمهوری  ریاست  انتخابات  بودن  پیش 
روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات 
از ورود به این دو مقوله ی  دانستند و قبل 
وضعیت  از  کلی  ارزیابی  یک  در  مهم، 
سال  این  در  گفتند:   9۵ سال  در  کشور 
اقتصادی  مشکالت  دچار  کشور  اگرچه 
رهبر  درخشید.  خوش  ایران  ملت  اما  بود 
از  دیگری  بخش  در  همچنین  انقالب 
جمهوری  ریاست  انتخابات  خود  سخنان 
تأکید  و  خواندند  مهم  بسیار  را  شوراها  و 
یکی  انتخابات  اسالمی،  نظام  در  کردند: 
باعث  و  دینی  مردم ساالری  رکن  دو  از 
حضرت  است.  جهان  در  ایران  ملت  فخر 
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به مجذوب شدن 
مختلف  کشورهای  صاحب نظران  و  مردم 
یعنی  عظیم الشأن  راحل  امام  ایده ی  به 
جمهوری  همان  یا  دینی  مردم ساالری 
مردم ساالری  کردند:  خاطرنشان  اسالمی، 
باید  ملت  و  است  انتخابات  بر  متکی  دینی 

واقعًا در انتخابات بدرخشد.

نتیجه ی رأی ملت هرچه که باشد 
معتبر و قانونی است

و  عمومی  شرکت  اسالمی،  انقالب  رهبر 
روز  در  را  شرایط  واجدان  همه ی  حضور 
خود  مهم  و  اصلی  خواسته ی  رأی گیری، 
و  شوند  وارد  همه  کردند:  تأکید  و  اعالم 
با  ایشان  بزنند.  رقم  را  پرشوری  انتخابات 
در  قانون  ُمّر  به  عمل  ضرورت  بر  تأکید 
که  هرچه  را  ملت  رأی  نتیجه ی  انتخابات، 
افزودند:  و  خواندند  قانونی  و  معتبر  باشد 
دخالت  انتخابات  در  هیچ گاه  اینجانب 
کسی  چه  به  مردم  نمی گویم  و  نمی کنم 
رأی بدهند یا ندهند اما اگر کسانی بخواهند 
ایجاد  با  و  بایستند  ملت  رأی  مقابل  در 
دخالت  بشکنند،  را  مردم  رأی  مزاحمت، 

می کنم و در مقابل آن ها خواهم ایستاد.

عالجمسائلاقتصادیباتمرکزبراشتغالوتولید
تاکیدمقاممعظمرهبریبر:

درب اتوماتیک سید
 مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک  
جک پارکینگی ، کرکره  

سکوریت اتومات( 
09303107002
09155614880 

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 953376 اجرایی آقای سعید قاسمی محکوم به پرداخت مبلغ 8.625.000 ریال در حق 
آقای علی پهلوان و مبلغ 420.000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه سعید 

قاسمی تعداد 60 سری اموال شامل لباس - کفش - پرده - کیف دستی به مبلغ هر کیسه 80.000 تومان کارشناسی گردیده و 
قرار است ازطریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 96/1/28 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای 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 16 و 14 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 به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد-مدیراجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص(
به شماره ثبت 2480 و شناسه ملی10360041832 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1395/09/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  بنا به گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرسین قانونی، سرمایه 
ثبتی شرکت از مبلغ 258.550.230.000 ریال به مبلغ 271.926.310.000 ریال از محل سود انباشته سهامداران به شرح ذیل 

افزایش یافت. سهم بخش غیر دولتی 6.821.790.000 ریال و سهم بخش دولتی 6.554.290.000 ریال می باشد و ماده 4 
اساسنامه به شرح ذیل افزایش یافت: سهم بخش غیر دولتی 6/821/790/000 ریال و سهم بخش دولتی 6/554/290/000 ریال 
می باشد و ماده 4 اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید سرمایه شرکت مبلغ 271926310000 ریال منقسم به 27192631 سهم 
ده هزار ریالی با نام عادی که تماماً نقدی می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه انتخاب شده توسط متقاضی در 

سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند

مدرکتحصیلیاینجانبمحمدامینیمقدمفرزندغالمدارایشماره

ملی5339375791دررشتهکارشناسیزبانوادبیاتفارسیمفقود

شدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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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

زندگیآفرینششاهکاریماندگاراست
درتحققاینآرمانهمقدم
باشماخواهیمبود
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
آدرسبیرجندخیابانمدرستقاطع15خردادروبهرویبانکصادراتقطعهچهارمسمتراست

بامدیریت:مسعودعلیزاده09153410668

کلیات برنامه زمان بندی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 

آمریکاییهامیخواهندالقاکنندمردمایرانبرسریکدوراهیقراردارند/اگرکسانیبخواهنددرمقابلرأیملتبایستندوباایجادمزاحمت،رأیمردمرابشکنند،دخالتمیکنم
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جدید،  سال  تبریک  عرض  و  جان  آوا  سالم  با 
از مسئوالن تقاضا دارم سال جدید رو با توجه به 
تولید  مقام معظم رهبری در خصوص  فرمایشات 
این دو واژه مهم  -اشتغال شروع کنن و مدام به 
فکر کنند زیرا که فردا باید نتایج اقدامات خودشون 
رو گزارش بدن به مردم و در نتایج و گزارشاتی که 
از زیر دستان خودشون به عنوان گزارش عملکرد 
می گیرند ریز شوند تا خطای کمتری صورت بگیرد 
.استان ما پتانسیل های زیادی دارد از معادن گرفته 
تا محصوالت کشاورزی و... خوب راه حل ساده و 
کارگاه  ایجاد  و  معادن هست  شناسایی  خودمونی 
ممنوع(  فروشی  خام  استان)البته  جوانان  برای 
محصوالت کشاورزی هم بایستی تبدیلی و تکمیلی 
کار شود.مثل شربت زرشک و... مدیران دستگاه ها 
رو  بودنشون  پذیر  ریسک  قدرت  کنن  لطف  هم 
با  ببرن باال و به جوانانی که مراجعه می کنند و 
انگیزه خدمت با استان با روی باز تر و لطفا اینقدر 

بروکراسی رو پاپیچ جوانانمون نکنیم.
910...277

سالم چرا اتوبوسهای داخل شهری اگر کسی کارت 
نداشته باشد بجای 350 تومان کرایه از مسافر400 
تومان میگیرند؟چطور مدیونی مسافر به راننده دیده 
میشود اما بقیه پول مسافر از طرف راننده به راحتی 

آب خوردن نادیده گرفته میشود؟؟
915...891

با  سال  آخر  چهارشنبه  که  کن  درج  آوا  سالم 
و  پلیس  محترم  نیروهای  هشدار  همه   اون 
شهر  شمال  تو  خونه  یه  حیاط  تو  نشان،  آتش 
تاسف  جای  واقعا  داشتن.  ترقه  و  آتش  بساط 
مردم  اذیت  و  آزار  موجبات  شب   11 ساعت  داره 
دیگه  طرف  از  و  طرف  یک  از  کردن  فراهم 
اطرافیان  زندگی  دادن  قرار  خطر  معرض  در 
939...216

دستگاه  یک  با  اتوبوسرانی  سازمان  چرا  سالم  با 
شهرک  مسیر  در  هم  آن  معلولین  ویژه  اتوبوس 
بهزیستی چرا ایستگاههای معلم رو برای معلولین 
آماده می کند اما در شهرک بهزیستی خبری از این 
باشد نمی  خودنمای  جز  هدف  نیست.  کار 
915...593

با سالم سال نو مبارک،از مسئوالن استانی میخوام 
از ابتدای سال پیگیر الزم رو در خصوص وضعیت 
سهام داران پدیده باشند چون در حال حاضر وضعیت 
واقعا  سختی داریم و متحمل فشارهای اقتصادی 

زیادی هستیم.ممنون
935...395

سالم-مادر پیر و بیمار من مستمری بگیر نیروی 
انتظامی و حدود 1 میلیون تومان حقوق می گیرد- 
مستأجر هم هست و بیشتر حقوق ماهانه اش را 
یارانه  صرف دکتر و دارو و کرایه خانه می کند- 

وی را قطع کرده اند
990...600

سالم ضمن عرض تشکر از دست اندرکاران محترم 
کارشناسی  بدون  که  باخیابان جمهوری  رابطه  در 
نکرده  خدای  کردن  کشی  نرده  رو  خیابان  وسط 
اگه تو سمت یه الینی اتفاقی خدای نکرده بیفته 
از قبیل آتش سوزی وغیره کی جواب گو خواهد 
بود ازطرفی دیگر اگر ترافیک چند برابرشده دوستان 
میخوان کاری انجام بدن دقیق کارشناسی کنن اون 
همه هزینه شلوع ترین خیابون شهر رو زشت کردن 

واقعا متاسفم
939...220

با سالم آوا لطفا بنویس در جلسات تعزیه در مساجد 
الخصوص در سالن بهشت  و حسینیه ها و علی 
متقین صدای بلندگو رو فوق العاده بلند می کنند 
و اصال رعایت مردم که نشسته اند و مجبورند به 
نمایند. ،نمی  کنند  تحمل  جلسه  صاحب  حرمت 
لطفا اگر مداحان و خطبا رعایت نمی کنند حداقل 

مسئولین مربوطه به فکر مردم باشند.
ارسالی به تلگرام آوا

 معدن زغال سنگ پروده ۴ طبس برای تأمین منابع مالی به چین معرفی شد

تسینم- مدیر مجتمع معادن زغالسنگ طبس گفت: طرح تجهیز و آماده سازی بلوک 3 زغال سنگ پروده 4 شهرستان طبس برای تأمین مالی از 
کشور چین ، توسط بانک مرکزی به مؤسسه بیمه صادراتی چین ) سایناشور( معرفی شد.فالح در بازدید از طرح توسعه معادن طبس اظهار کرد: با 

آماده سازی بلوک 3 زغالسنگ پروده 4 شهرستان طبس ، 2 هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم در این شهرستان ایجاد خواهد شد.

سال  بهمن   7 پنجشنبه  مالیی-  مصطفی 
به  سفر  در  استاندار  پرویزی  که  بود  گذشته 
رئیس  کاری  سفر  نوید  سربیشه  شهرستان 
پرویزی در شورای  داد  استان  به  را  جمهوری 
اداری اواخر بهمن را تاریخ سفر دکتر روحانی 
اعالم کرد اما سفر در آن تاریخ انجام نشد که 
استاندار در آخرین نشست خبری سال گذشته 
سفرهای  را  جمهور  رئیس  سفر  لغو  علت 
ضروری روحانی به استان های جنوبی کشور 

و خراسان رضوی دانست.

روحانی همراه با تعدادی 
از وزرا وارد بیرجند شد

رئیس  روحانی  دکتر  انتظار  ماه  دو  از  بعد 
جمهور در ساعت 10:20دقیقه صبح چهارشنبه 
»وزیر  زاده«  »نعمت  با  همراه  فروردین  دوم 
وزیر  »زنگنه«   ، تجارت«  و  معدن   ، صنعت 
جوانان  و  ورزش  وزیر  فر«  »سلطانی   ، نفت 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  امیری«  »صالحی   ،
سازمان  رئیس  احمدی پور«  »زهرا   ، اسالمی 
مشاوره  »موالوردی«  کشور،  فرهنگی  میراث 
خانواده  و  بانوان  امور  در  جمهور  رئیس 
 ، شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  »امینی«    ،
ملی  شرکت  گازرسانی  مدیرعامل  »مومنی« 
آب  شرکت  مدیرعامل  »جانباز«   ، ایران  گاز 

و فاضالب کشور وارد استان شد.

آب ؛ محور نگه داشت 
جمعیت و آبادانی روستاها 

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهوری 
افتتاح  برای  بیرجند  فرودگاه  به  ورود  از  پس 
کارخانه سیمان باقران با اتومبیل به شهرستان 
درمیان رفت تا بعد از یک دهه رکود اقتصادی 
به انتظار 30 هزار سهام دار این پروژه بزرگ 
از  بازدید  از  بعد  روحانی  دهد.دکتر  پایان 
در  و  آمد  بیرجند  به  باقران  سیمان  کارخانه 
ویدئو  طریق  از  استانداری  تئاتر  آمفی  سالن 
برداری  یا بهره  آغاز عملیات  کنفرانس دستور 
در  رئیس جمهوری  را صادر کرد  ها  پروژه  از 
این جلسه عنوان کرد: موضوع آب و حل آن 
دولت  های  اولویت  مهمترین  از  کشور  در 

هزار   5 از  بیش  به  یازدهم  دولت  در  و  است 
و 200 روستا آبرسانی شده که این رقم بسیار 
می  اگر  ما  کرد:  تاکید  است.وی  ارزشمندی 
خواهیم مساله مهاجرت از روستاها به شهرها 
را رونق دهیم و  ، کشاورزی  را کاهش دهیم 
روستاها در مسیر تولید و آبادانی قرار گیرند ، 

باید نیازهای روستاها را تامین کنیم.

هزینه گازرسانی به روستا ها
های  فرآورده  جویی  صرفه  محل  از   

نفتی تامین شده است

رئیس جمهوری بیان کرد: توسعه ورزش برای 
نشاط جوانان و سالمت جامعه و همچنین  در 
ملی،   غرور  تقویت  با  قهرمانی  های  ورزش 
بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار 
گیرد.روحانی خاطرنشان کرد: از ابتدای فعالیت 
روستا  هزار   14 به   ،  92 سال  تا  گاز  شرکت 
هزار   9 یازدهم،  دولت  در  اما  شده  گازرسانی 
آمار  اند،که  شده  برخوردار  گاز  نعمت  از  روستا 
بسیار افتخار آمیزی است و این طرح ها از محل 

اعتبارات بودجه عمومی نبوده و از محل صرفه 
جویی در فرآورده های نفتی تامین شده است.

جلب  در  واردات  و  صادرات  توسعه 
اعتماد مردم موثر است

بسیار  بسیج  یازدهم  تاکید کرد: در دولت  وی 
روستاها  به  گازرسانی  برای  ای  گسترده 
در  آینده  سال  و  است  شده  انجام  شهرها  و 
های  گاز  صادرات  و  پخش  تولید،  بخشهای 
بزرگی محقق می شود.رئیس جمهوری افزود: 
ذخایر فرآورده های نفتی در استان های مرزی 
اهمیت  حائز  واردات  و  صادرات  توسعه  برای 
بوده و در مسیر مبارزه با قاچاق و جلب اعتماد 
منطقه  مردم  گفت:  است.روحانی  موثر  مردم 
دوست  فرهنگ  و  پرور  ادب  همواره  خراسان 
مسووالن،  های  تالش  با  امیدوارم  و  هستند 
فرهنگی  تعالی  و  رشد  برای  مناسب  فضایی 

جوانان کشور فراهم شود.

پروژه راه آهن خراسان جنوبی نیازمند 
سه  تومان/آمادگی  166میلیارد 
راه  در  مشارکت  برای  گذار  سرمایه 

آهن استان

و  راه  وزیر  ریزی  برنامه  معاون  امینی 
در  کرد:  عنوان  مراسم  این  در  نیز  شهرسازی 
توانست  خواهیم  امسال  ماهه  شش  ابتدای 
کیلومتر   45 طول  سازی  راه  به  پروژه  شش 
پروژه  افزود:  برسانیم.وی  برداری  بهره  به 
نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   166 استان  های 
طرح  پرسید  وی  از  جمهور  رئیس  که  دارند 
است  در چه وضعی  استان  آهن  راه  مطالعاتی 
که معاون وزیر راه پاسخ داد:برای مسیر ریلی 
شبکه  به  اتصال  نقطه  که  کالشور  به  بیرجند 
دارد  طول  کیلومتر   274 و  است  کشور  ریلی 

در حال مذاکره با سرمایه گذارانی از کشورهند 
، آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم االانبیاء  
می  اعالم  را  آن   نتایج  زودی  به  که  هستیم 
کرد:  بیان  جمهوری  رئیس  کنیم.روحانی 
اگرفاینانس راه آهن استان جذب شود ما قول 
می دهیم که از صندوق توسعه ملی این پروژه 
روحانی  دکتر  بعدی  برنامه  کنیم.  حمایت  را 
اقتصادی   ، نخبگان سیاسی  از  برخی  با  دیدار 
خبرنگاران  حضور  بدون  که  بود  دانشگاهی  و 

بیرجند  نور  پیام  دانشگاه  اجالس  سالن  در 
کرد:  عنوان  جلسه  این  در  وی  که  برگزارشد 
خوشحالم که در آغازین روزهاي سال 96 در 
محضر مردم خونگرم، صمیمي و  دالور استان 
خراسان جنوبي و مرزداران عزیز شرق کشور 
دولت  شاکرم  در  را  خداوند  افزود:  هستم.وی 
یازدهم هر چه در توان داشتیم، بکار گرفتیم و 
به دنبال این بودیم که امانت مردم که همان 
کشور، عزت،  معنویت و آرامش و زندگي بهتر 
مردم بود را به درستي حفظ کنیم و امانت دار 
عنوان  باشیم. روحانی  ملت  پیشگاه  در  خوبي 
کرد:براساس آمار رسمی کشور، میزان اشتغال 
حدود   90 تا   86 سال  از  کشور  در  خالص 
 ساالنه 14 هزار نفر بوده است این در حالیست 
که در آن دوران بهترین درآمد نفتي را داشته 
که  نقطه اي  رسیده  به  اشتغال  امروز  اما  ایم، 
سال هاي اخیر بیش از 700 هزار نفر اشتغال 

در کشور بوجود آمده است. 

آماده  و  اشتغال  توسعه  راستاي  در 
سرمایه  جذب  و  کردن  زیرساخت ها 

تالش کنیم

در  کار  جویای  افراد  تعداد  افزود:  روحانی 
نفر  با رقم یک میلیون و 200 هزار  سال 95 
رسید که این به معناي افزایش امید در میان 
اشاره  با  است.رئیس  جمهور  کار  براي  جوانان 
در  دانشجو  میلیون   5 حدود  امروز  اینکه  به 
فارغ  از  پس  آنها  تمام  که  دارد  وجود  کشور 
 التحصیلي خواستار شغل مناسب با تحصیالت 
و موقعیت اجتماعي شان هستند، گفت: باوجود 
آمار  در کشور،  اشتغال  در  ایجاد  دولت  تالش 
بیکاري بخاطر افزایش وجود افراد جویاي کار 
می خواهیم  اگر  گفت:  روحانی  باالست.دکتر 
براي کشور عزت ایجاد شود، باید در راستاي 
و  کردن  زیرساخت ها  آماده  و  اشتغال  توسعه 

جذب سرمایه تالش کنیم. 

نباید سر مسایل جزیي سخت گیري و 
به خاطر این جمله و آن جمله ،جنجال 

به  پا کنیم

رئیس  جمهور با بیان اینکه در سال گذشته در 
حوزه فناوري اطالعات، آي تي و فضاي مجازي 
شده،  ایجاد  کشور  در  خالص  هزار  شغل   100
سخت گیري  جزیي  مسایل  سر  کرد:نباید  بیان 
به  ،جنجال  جمله  آن  و  جمله  این  خاطر  به  و 
کرده  برادري  احساس  باید  همه  بلکه  کنیم   پا 
رسیدگي  به مشکالت  و  باشیم  و غمخوار هم 
بار  اولین  براي  امسال  اینکه  بیان  با  کنیم. وی 
میادین  از  گاز  برداشت  در  جنوبي  پارس  در 
پیشي مي گیریم و  مشترک، نسبت  به دیگران 
این عزتي براي مردم است، گفت: اگر بتوانیم 
از حقوق مردم به خوبي دفاع کنیم  توانسته ایم 
توسعه  بخشیم. روحانی  ارتقاء  را  ملت  عزت 
تجهیز   ، نقل  و  حمل  گسترش  ریلی،  شبکه 
راستاي  در  را  کشور  هوایي  ناوگان  نوسازي  و 
 عزت ملت برشمرد و گفت: ما باید زندگي مردم 
را به سوي تولید به حرکت درآوریم و در این 
راستا  بانک ها نیز باید به میدان آمده و با فاصله 
گرفتن از برخي از اموري که در شأنشان نیست، 

واسطه خوبي بین مردم  و تولید باشند. 

تالش کردیم واقعیت ها را به ملت بگوییم

وی با اشاره به اینکه تا پیش از دولت یازدهم 
به 14 هزار روستا گازرساني شده و در دولت 

9 هزار روستاي دیگر  به  امروز  به  یازدهم  تا 
تولید،  سال   96 گفت:سال  شده،  گازرساني 
اشتغال، همدلي، انسجام ، مشارکت و حضور 
سرنوشت  تعیین  براي  مردم  پرشور  سیاسي 
 کشورشان خواهد بود. وی ادامه داد: تالش ما 
این بود که هیچ گاه دروغ نگفته و واقعیت ها 
را در محضر ملت بیان کنیم  و اگر نتوانستیم 
به  نقص  با  را  کاري  یا  دهیم  انجام  را  کاري 
آنان  از  و  گفته  مردم  به  نیز  برسانیم  انجام 
کرد:  تاکید  جمهور  عذرخواهي  کنیم رییس  
تالش  و  دادیم  هم  دست  به  دست  همه  ما 
سر  کشور  از  را  جنگ  شوم  سایه  تا  کردیم 

از میدان رزم  دور کنیم. روحانی بیان کرد: ما 
8 سال دفاع  نمي هراسیم چرا که ملت ما در 
مقدس،  نشان داد که در برابر متجاوز با همه 

قدرت ایستاده و دست او را قطع مي کند. 

توانستیم غول تحریم را از بین ببریم
الهی  قوه  و  حول  به  ما  گفت:  روحانی  دکتر 
و  رهبري  معظم  مقام  هدایت هاي  با  و 
تحریمي  توانستیم  غول  مردم  حمایت هاي 
ملت  مي خواست  و  بود  مردم  سر  باال  که 
از  دارد  نگه  محاصره  در  همچنان  را  ایران 
بین ببریم و این در  حالي است که در آخرین 
نسبت  ملل  سازمان  امنیت  شوراي  قطعنامه 
به حصر ایران تصریح شده بود. رئیس  جمهور 
با اشاره به تحریم نفتي ایران و اینکه فروش 
محدود  بشکه  میلیون  یک  به  کشور  نفت 
اعالم  دوران  آن  در  برخي  بود،  گفت:  شده 
کردند که ما تحریم را دور مي زنیم و نتیجه 
دادند و  بردند،  را  نفت  برخي  این شد که  آن 
دالر  میلیاردها  بر  بالغ  آن  رقم  که   خوردند 
نمی گوییم  ما  داد:  ادامه  است. روحانی  بوده 
اما  بازگردانید  مردم  به  شما  را  پول  این  که 
پول  این  که  بگوید  و  شود  پیدا  کسي  الاقل 

 چه شده و دست چه کسي است؟

درخواست مسئوالن و نخبگان 
از رئیس جمهوری

علی  سید   ، جمهور  رییس   سخنان  از  پیش 
عملکرد  از  گزارشي  استاندار  پرویزی  اکبر 

اجرایي استان  در راستاي تحقق  دستگاه هاي 
وعده هاي دولت تدبیر و امید و ارایه خدمات 

به جمع حاضر در جلسه ارایه کرد.
جمعه  امام  رضایی  االسالم  حجت  همچنین 
فرهیختگان  و  نخبگان  از  جمعی  و  بیرجند 
دیدگاه هاي  خود  و  نظرات  نقطه  بیان  به 
استان  مختلف  مسایل  و  موضوعات  پیرامون 
برای  زیرساخت ها  کردن  پرداختند. مهیا 
سیاست گذاري  استان،  پیش  از  بیش  توسعه 
منابع  رفع  بحران  براي جذب سرمایه گذاران، 
بنگاه هاي  مشکالت  کردن  برطرف  آب، 
به  توجه  تولیدي،  واحدهاي  و  اقتصادي 
مناطق  در  مردم  بویژه  درمان  و  سالمت 
ثمر  به  در  دولت  اقدام  از  تجلیل  محروم، 
کاهش  راستاي  در  تالش  و  برجام  رساندن 
جمله  از  اقتصادي  رشد  و  افزایش  تورم 
دیدار  این  در  سخنرانان  که  بود  موضوعاتي 

کردند.  بیان 

سفرکاری    نتیجه 
رئیس جمهوری به استان 

پروژه  روزه  یک  سفر  این  در  است  گفتنی 
اول  فاز  اجرایی  عملیات  آغاز  از  اعم  های 
نور  امید  سازی  گندله  و  کنستانتره  کارخانه 
بیرجند با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و 
یکصد هزار تن از پروژه های وزارت صنعت، 
هزار   15 استادیوم  افتتاح  تجارت،  و  معدن 
وزارت  های  پروژه  از  بیرجند  غدیر  نفری 
فرهنگی  مجتمع  افتتاح  و  جوانان  و  ورزش 
هنری فردوس از پروژه های وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی در استان افتتاح شد.

پروژه های وزارت نفت
به  گازرسانی  بیرجند،  نفت  انبار  افتتاح 
طرح  از  برداری  بهره  استان،  در  روستا   35
افتتاح  قائنات،  در  اِسِفِدن  شهر  به  گازرسانی 
طرح گازرسانی به شهر حاجی آباد )زیرکوه(، 
بهره برداری از خط انتقال گاز قائن-اسفدن-

گازرسانی  اجرایی  عملیات  آغاز  آباد،  حاجی 
و  قائنات  های  شهرستان  در  روستا   55 به 
گاز  انتقال  اجرایی خط  آغاز عملیات  درمیان، 
اجرایی  عملیات  آغاز  و  نهبندان  به  سربیشه 
 CNG گازرسانی به شهر دیهوک از طریق 
های  پروژه  جمله  از  طبس،  شهرستان  در 

وزارت نفت بود که به بهره برداری رسید.

افتتاح طرح آبرسانی به
 شهر طبِس مسینا

طبِس  شهر  به  آبرسانی  طرح  افتتاح  همچنین 
از  برداری  بهره  و  درمیان  در شهرستان  مسینا 
استان  سطح  در  روستا   45 به  آبرسانی  طرح 
اقدامات و پروژه  از  در قالب 23 پروژه اجرایی 
های وزارت نیرو در خراسان جنوبی است.بهره 
در  بزرگراه  دوم  باند  کیلومتر   117 از  برداری 
استان و افتتاح 20 کیلومتر راه اصلی محورهای 
های  طرح  از  نیز  بیرجند-سربیشه-فردوس 
رئیس  دستور  با  شهرسازی  و  راه  وزارت 
جمهور به بهرداری یا عملیات اجرایی آن آغاز 
بالغ بر  این  15 پروژه  شد.گفتنی است که در 
8 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده 
است.رئیس جمهور در ساعت 20:15دقیقه شب 

بیرجند را به مقصد تهران ترک کرد.

راه آهن استان در ایستگاه مذاکره
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 15 پروژه اقتصادی و عمرانی با حضور رئیس جمهور

 هند ،آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم االنبیا کاندیداهای سرمایه گذاری در شبکه ریلی خراسان جنوبی

جوابیه شهرداری

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/12/7 به استحضار می رساند نظارت بر 
عملکرد تاکسیرانان همه روزه و به صورت جدی 
توسط بازرسین این سازمان انجام و با متخلفین برابر 
آیین نامه اجرایی تاکسیرانی اعمال قانونی می شود.
در عین حال با توجه به تعدد تاکسی ها غیر ممکن 
می باشد که انتظار می رود با مشاهده ی هرگونه 
تخلف مراتب را جهت پیگیری های بعدی با کد 
اعالم   32226005 های  تلفن  شماره  به  تاکسی 
فرمایند.شایان ذکر است نرخ کرایه مصوب تاکسی 

پیکان و پراید با پژو و سمند متفاوت می باشد.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/12/7 به استحضار می رساند عوارض 
اخذ شده در بیمه نامه ها عوارض ارزش افزوده 
بوده و عوارضی که شهرداری دریافت می نماید 
عوارض سالیانه ی خودرو می باشد که برابر ماده 
46 قانون بر ارزش افزوده دریافت می شود و دو 

موضوع جدا می باشد.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/12/4 به استحضار می رساند فلسفه ی 
وجودی آب نماها و فواره های پارک به منظور 
هوا  دمای  با  ارتباطی  و  باشد  می  زیبایی  ایجاد 
ندارد .فقط زمانی که سطح آب یخ زده باشد آبنما 

خاموش می گردد.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
محل  رساند  می  استحضار  به   95/12/10 مورخ 
مورد اشاره در دستور کار سال آینده قرار دارد که 

انشاا... انجام خواهد شد.

رنا
س:ای

عک
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خه)خواب( مَز خور َور دیوونگی َورَز : وقتی که از کسی کاری را می خواهیم انجام دهد خودش را به نفهمی می زند. )نهبندان(
َخِر مو از ُکِرگی ُدِم نِداش: کنایه از بدشناسی  زیاد. زمانی بکار می رود که می خواهیم  مخاطب را متوجه بدشانسی خود کنیم.

طنز نگاشته 

آرام باشید و بی دغدغه !

محمود امینی راد -  به 
بدتر  نظرم هیچ چی 
تو  که  نیست  این  از 
به عنوان یک انسان 
کردی  سعی  که 
و  خوب  همیشه 
برهه  یک  در  کنی،  زندگی  عزتمند  و  سالم 
ات، به خاطر اینکه پای منافع ات  زندگی  از 
در میان است، جوری زندگی کنی که به دلت 
نمی نشیند. یعنی یک طور ناجوری که احساس 
و غرور و وجدانت، یکهو باهم دردشان می گیرد 

از اینجور و این فرمی زندگی کردن!
آدم های زیادی را دیده ام که خیلی هم ناجور 
)اما با آرامش مطلق( زندگی می کنند و یا شاید 
هم ادای آرامش را در می آورند! اما دیده ام که 
یِلخی و کیلویی و مصنوعی زندگی می کنند و 
َکک شان هم نمی گزد. خیلی راحت می خندند 
و خیلی راحت پول در می آورند و خیلی راحت 

تر هم خرج می کنند. 
پول  بابتش  که  کاری  آن  سر،  آخر  ولی 
گرفته اند را درست انجام نمی دهند! ولی، اصال 
از این کارشان ناراضی نیستند. اصال حالشان 
ابدا خودشان را محکوم  بد نیست. اصال و 
نمی کنند. تازه طلبکار هم هستند و چه و چه ...

از پول اینجوری شان، خرج خانه می دهند و 
توی  و می چکانند  لیمو شیرین)!( می خرند 
گلوی بچه شیرین شان! ادا در می آورند و درد 
اینجاست که خودشان هم می دانند دارند بازی 
می کنند با خودشان اما، دیگر انگاری ِکِرخت 

شده اند. لمس شده اند. بی حس شده اند!
نماز می خوانند. وضو می گیرند و یک ربع تمام 
با آستین های باالی کمی نم دار، پیش این و 
آن می روند و تبلیغ مسلمانی شان را می کنند. 
توی نمازشان حواس شان به همه کس و همه 

چیز هست جز آنجایی که باید باشند! 
کارشان ناقص است، زندگی شان ناقص است، 
ندارشان  و  دار  و  خدا  است.  ناقص  نمازشان 
توی  مطلق  آرامش  این  اما،  و  است  ناقص 

ظاهرشان موج می زند!
گاهی فکر می کنم، خدا وقتی داشته ِگل امثال 
یکی مثل من را می سرشته و کله و پا و »دل« 
درست می کرده، یا زیادی حساسیت به خرج 
داده و واقعا برایم وقت گذاشته و یا شاید هم 
َسرَسری ِگل مان را سرشته و انداخته مان یک 
گوشه ای! بعد رفته است سراغ یکی از همین 

آرام ها! و با آرامش نشسته است پای کار!
گاهی، باورم می شود که دارم اشتباه زندگی 
می کنم. که دارم وقتم را تلف می کنم و نیاز 
دارم که پای درس یکی از این »آرام ها« بنشینم 
و اداها و حرف ها و ادعاها و رنگ و ریاهاشان 
را یاد بگیرم. تا یک وقت، توی وانفسای این 
دنیای معلوم الحال، زیر دست و پا نمانم! گم 
 ِ نشوم! دلزده و رنجور نشوم. که خوب بودن 
الکی توی ذوقم بزند. زیر بار مسئولیت نرفتن 
را گناه ندانم. از وقت کار خلق خدا زدن را و 
استفاده شخصی از لوازمی که مال خودم نیست 
را ارزش بدانم! که راه آرامش شان را یاد بگیرم. 
که همه دغدغه و فکرم فقط بشود »خودم« و 
»منافعم« و »مالم« و »پولم« و »من« و من و 

من و... دیگر هیچ و هیچ کس دیگر..!!
از  غیر  قیامت،  روز  کنم  می  فکر  گاهی، 
شاکی های غریبی که همه مان داریم، دست 
روح خودم هم  و  و جسم  زبان  و  پا  و  و دل 
آنجا شاکی های درجه اولم خواهند بود! که چرا 

اینقدر بهشان سخت گرفته ام!؟ 
که چرا روی حرفم مانده ام. زیر کار و مسئولیتم 
نزده ام!؟ منت کشیده ام! منت نگذاشته ام! به 
قدر کیف و حال، از این دنیا و مافیها نخورده ام 

و نبرده ام و نداشته ام!؟
گاهی، می ترسم شکایت شان پیش خدا خریدار 
پیدا کند. ترس برم می دارد خدا هم برود توی 
تیم آنها ... تیم همان آدم های آرامی که روز 
قیامت دست و دل و روح و جسم شان فربه 
و چاق و چله ازشان راضی هستند و دارند به 

امثال من می خندند!
گاهی به سرم می زند کمی »موذی« شوم! 
َکَتم  توی  تر  دیر  حق  و  راست  حرف  کمی 
برود و یا اصال نرود! چه اشکالی دارد؟! گـاهی 
برنامه می ریزم که از امروز صبح و از شنبه 
این هفته و از همین لحظه و از همین امروز، 
امتیاز نداده امتیاز بگیرم از خلق خدا، به خودم 

آمده و نیامده سه بر هیچ عقبم!
گاهی، بعد از همه این حرف های صد تا یه 
غاِز معمولی، همه داشته و نداشته ام توی هزار 
تنها یک حس  ام،  روزه  هر  بیقراِر  دل  توی 
این  بهم  بیش،  و  است که کم  ناِب غریب   ِ
اطمینان را می دهد که پسر جان! با همین 
فقط  روی!  می  داری  خوب  که  برو  فرمان 
اما  را  حالم  بیدار  و  خواب   . یواش...  یواش 

درست یادم نمی آید هیچ وقِت خدا ...
اندازه همه روزهای عمرم از این آدم ها  به 
دیده ام دور و برم، از همین الکی آرام های 

خوشحاِل بی دغدغه ... !

داستان طنز

حمام  به  مال  روزی 
حاکم  اتفاقا  بود  رفته 
برای  هم  شهر 
حاکم  آمد  استحمام 
مال  با  اینکه  برای 

 : گفت  و  کرد  او  به  رو  باشد  کرده  شوخی 
مال قیمت من چقدر است؟

مال گفت : بیست تومان.
نادان  مردک   : گفت  و  شد  ناراحت  حاکم 

اینکه تنها قیمت لنگی حمام من است.
اال  و  بود  همین  منظورم  گفت:  هم  مال 

خودت ارزش نداری!

عیدی دو عدد ماچ تبادل کردیم 

بهار ما گل کردیم
یاد از گل و مرحومه بلبل کردیم
با وعده این که می رسد فروردین
سرمای سه ماه را تحمل کردیم
از جانب ابر چون که در تحریمیم

چندی ست که با چاه تعامل کردیم
از جوش و خروش ماه نوروز همه
تبخیر شدیم بس که قل قل کردیم
تا یک ذره درد کمتری حس بکنیم
در لحظه تزریِق بال شل کردیم
هی فال گرفتیم و بد آمد، بعدش

با همت بیشتر تفأل کردیم
امسال که هفت سین مان سکه نداشت

فکر سمنو و فکر سنبل کردیم
چون خرج مسافرت به شدت باالست
یک گوشه نشستیم و توکل کردیم
تا روحیه مان کمی دگرگون بشود
با تک تک فامیل تعامل کردیم
از بس که تعارفات کردند به زور
یک عالمه آجیل تناول کردیم

با هفت عدد چای که رویش خوردیم
این هاضمه را به شدت اسکل کردیم

چون بچه صاب خانه عیدی می خواست
هی پا نشدیم، هی تعلل کردیم
در آخر داستان هم از ناچاری

عیدی دو عدد ماچ تبادل کردیم
امسال شبیه سال های پیش است

هرچند تقاضای تحول کردیم
انگار که کارمند یعنی که همین
با کوشش مستمر تنزل کردیم

* مشرق

یکی پیدا شد به پرنده ها دونه بده! -  ابوالفضل هوشمندیقاب عکس کاریکاتور شخصیت شما از روی مچ دستتان     عارف نیازی

1. تکیه گاه، پرانرژی، تخیل 
قوی، کمی عجول و حساس.

2. خالق، باهوش، با اعتماد به 
نفس، توقعات باال.

3. جذاب، متفکر، شوخ طبع، 
خجالتی، خلوت خود را دوست 

دارید.
داده نما: آوای خراسان جنوبی

جمالت تکراری عید دیدنی ها ! 
آن  در  که  طعام  نمک  بلوری  شبکه  مثل  درست 
تکرار  یونی  شبکه  تمام  در  کلر  و  سدیم  های  اتم 
هر  های  عیددیدنی  در  نیز  ماها  جمالت  شوند،  می 
ساله یکسان و در بین شبکه فامیلی تکرار می شود. 
زیاد ربطی هم به سطح و فرهنگ خانواده ها ندارد.

چنین  که  تابد  برنمی  ها  انسان  ما  پرسشگر  ذات 
شده،  ایجاد  برایش  سال  طول  در  که  سواالتی 
بر  عالوه  بماند.  باقی  تاریک  ذهنش  در  کماکان 
تواند  این ها محورهای گفتگو در عیددیدنی ها می 

ژانرهای دیگری نیز به خود بگیرد.
باز  برای  نخست  گام  چطوره:  درسات  اوضاع   *
جمع.  دانشجوی  آموز/  دانش  با  صحبت  سر  کردن 
فضولی.  نام  به  ایرانی  مشترک  حس  یک  ارضای 
محترمانه.  کنی«  می  کار  چه  دانشگاه  اون  »تو 
با جواب دو کلمه ای »بد نیست«  سوالی که اغلب 

گیرد. می  پاسخ  مخاطب 
صحبت  ادامه  برای  دوم  گام  شد:  چند  معدلت   *
و  به«  »به  تر  پایین  مقاطع  در  آموز جمع.  دانش  با 
نام  آفرین«  »همم.  باالتر  مقاطع  در  و  چه«  »چه 
آواهایی است که توسط سوال کننده بعد از شنیدن 
تاریخ  در  هم  مورد  یک  حتی  شده.  شنیده  جواب، 
نیامده که در جواب این سوال فرد مورد نظر معدل 

باشد. داشته  پایینی 
سوال  دانشجویی  قالب  کردی:  پاس  واحد  چند   *
»معدلت چند شد«. »پس یعنی می خوای پنج ساله 
باشد. پس  این سلسله  بعدی  تواند سوال  کنی« می 
نبودن:  چهارساله  مورد  در  کردن  حاصل  یقین  از 
»خوب می کنی چهار ساله تموم نمی کنی بابا. مگه 
گرفتن  رو  کجا  ها  التحصیل  فارغ  خبره.  چه  بیرون 
مگه؟« که در واقع »وای بر تو. چهارتا واحدم نمی 
خوبه  شی.  التحصیل  فارغ  کنی  پاس  درست  تونی 

حاال رشته ات اونچنانی نیست« است.
یک  اوقات  گاهی  ایشاال:  دیگه  شد  تموم  درست   *
برای سوال مستتر »سال چندمی«  ای  دستی حرفه 
تا  و  تک  از  را  خودش  خواهد  نمی  پرسشگر  که 
»خودتی!  شود.  محکوم  اطالعی  کم  به  و  بیندازد 
ما که می دونیم 8 ترم رو رد کردی.« مخاطب های 
سالم  فالن  ورودی  من  بابا.  نه  پاسخ  با  تر  پخته 
را  واقعیت( پرسشگر  از  یا دو سال کمتر گفتن  )یک 
و  تمام  موفقیت  با  را  مرحله  این  و  انداخته  به شک 

کمال پشت سر می گذارند.
* این رشته ای که می خونی آخر چی کاره می شی: 
برای کسانی  »چند می گیری ول کنی؟« مخصوصا 
که رشته های به مراتب پایین تری می خوانند، توجیه 
البته  ندارد  تفاوتی  زیاد  است.  سخت  مخاطب  کردن 
با  باشد  خواند خوب  می  فرد  که  ای  رشته  اگر  چون 
اگر  و  بیکارن«  التحصیل هاشم  فارغ  االن  بابا.  »ای 
کار  چی  مدرک  بعد  خوای  می  »حاال  با  هم  نباشد 

کنی؟ کار گیرت می آد« روبرو خواهد شد.
پوچی که خود سوال  هنوز؟ سوال  نکردی  * شوهر 
بود،  مثبت  جوابش  اگر  خب  داند  می  هم  کننده 

عیددیدنی  در  نشست  نمی  که  تنهایی  عزب  فرد 
طعنه  جمله  مواقع  از  برخی  در  کند!  نگاه  را  بقیه 
که  ای  خانواده  طرف  از  شود  می  محسوب  آمیزی 
خودش دختر/ پسرش را عروس کرده. خیلی از مورد 
سوال شده ها با جواب »دلتون خوشه ها. کو شوهر 

خوب.« همه چیز را به شوخی برگزار می کنند.
ترین  کلیدی  و  مهمترین  گیری:  نمی  زن  چرا   *
از فرد عزب خانواده. طبق قاعده گفته می شود  سوال 
وضعیت  درباره  جو  و  پرس  از  پس  سوال  این 
تحصیلی و سربازی فرد مورد نظر پرسیده می شود. 
شده  واقع  سوال  مورد  بدبخت  پسر  هم  اینجا  در 
»کو  عبارت  با  مخمصه  این  از  فرار  برای  تواند  می 

زن خوب« این تهدید را به فرصت بدل کند.
از  گرفتن  منفی  جواب  از  پس  نرفتی:  سربازی   *
سوال باال حربه بعدی برای نزدیک کردن پسر عذب 
خودم  من  خوبه.  که  سربازی  »نترس.  ازدواج.  به 
کلی خاطره دارم.« و در پس آن چند ساعت شنیدن 
خاطرات هارهارآور سربازی فرد گوینده. بهانه خوبی 
یعنی  روزها  این  داغ  برای پیش کشیدن بحث  است 

ایرانی. گروگان گیری مرزبان های 
بین  رژیم گرفتی: شایع  * چقدر الغر شدی عزیزم. 
همدیگر.  کردن  جیگر  راستای  در  خانم  دو  مکالمه 
راوی حکایت از آن دارد که تا به حال هیچ کس از 
شنیدن این جمله ناراحت نشده. پاسخ »واقعا؟ معلوم 
این  پرسش  از  مندی  رضایت  نشانگر  یعنی؟«  میشه 
صورت  به  روش  باید  آن  پس  در  که  است  سوال 

کامل و مفصل توضیح داده شود.
* چرا بچه دار نمی شین: نگارنده تاریخ این حق را 
برای والدینی که این سوال ازشان پرسیده می شود 
زندگی شخصی  در  این فضولی  برای  قائل شده که 
سوال  پررویی  ادامه  بزنند.  مقابل  فرد  دهان  در 
پیدا  تداوم  دارید«  مشکلی  »یعنی  قالب  در  کننده 
موضوع  این  توسط  شدن  پیچ  سوال  کرد.  خواهد 
دو  ازدواج  از  که  سنواتی  تعداد  با  مستقیمی  رابطه 

نفر می گذرد، دارد.
شروع  برای  ای  مقدمه  چنده:  متری  نوساز  اینجا   *
رکود  پیرامون  کارشناسانه  های  بحث  سلسله 
بعد  کننده  پرسش  بلند  آه  در سال گذشته.  اقتصادی 
 10 »اِاا.  مذکور.  منطقه  در  ملک  قیمت  شنیدن  از 

کردن  پیشرفتی  چه  بودا،  بیابون  اینجا  پیش  سال 
موارد  در  شده  گزارش  مملکت«.  این  تو  یهو  ملت 
اکیدا صعودی قیمت  این رشد  زیادی طرفین، مقصر 

زمین را هم سریعًا پیدا می کنند.
* شما چرا نمی کوبین بسازین: سوالی مناسب بعد از 
این وضعیت  مطرح شدن قیمت نوساز در محل. »با 
اینجا بسازید چقدر گیرتون  ملک می دونید اگه شما 
ساختنا.  همه  خیابونتون  راسته  این  »تو  آد؟«  می 
بسیاری  در  بکوبید؟«  خواید  نمی  موندید.  شما  فقط 
موارد میزبان با جواب »همه مون موافقیم ولی فقط 
دندون  داره  قیمت  سر  کرده.  مخالفت  یکی 

کنه« سعی در فیصله ماجرا دارد. می  گردی 
از  دیگر  شکلی  مشغولی:  کجا  االن  سالمتی  به   *
آمارها و  از  سوال »کجا کار می کنی؟« در بسیاری 
سوالی  ترین  محبوب  که  آمده  المللی  بین  تحقیقات 
بپرسند.  هم  از  دارند  دوست  ها  ایرانی  که  است 
مرحله مقدماتی سوال »چقدر حقوق می گیری«. به 
گواه تاریخ سوژه خوبی برای »خسته نباشه. رفت 10 
سال دانشگاه، فالن رشته رو خوند آخر رفت فالنجا 

کار کرد.« در راه برگشت از عیددیدنی.
همان  به  گفتن  جواب  بعدی  فاز  کردنت:  بیمه   *
محبوبترین سوال ایرانی ها. عاملی در جهت تخریب 
فایده  که  بیمه  »بدون  دارد.  فرد  که  شغلی  جایگاه 
نداره. چه رییس دودری دارید.« گاها با پاسخ مثبت 
گفتن به این سوال چهره وی به شکل دو نقطه خط 

صاف گزارش شده.
چه  بشه.  »کوفتت  کنه:  نمی  اذیتت  موهات   *
موهایی داری. ملت یکی در میون همه کچل اند بعد 
تو این همه مو داری!« »چشمات مثه مثلث، موهات 
موهای  به  حسادت  از  هایی  رگه  گندمزار«.  مثه   )!(
ُپرپشت. »تابستون که ظل گرماست می خوای چی 
اقدامی کار شده جهت تشویق فرد مورد  کار کنی«. 

نظر برای کوتاه کردن موها.
* این خیابونتون قبال یه طرفه نبود: »با اینکه محله 
کف  مثه  رو  تون  محله  من  ولی  نیست،  اینجا  مون 
دست بلدم.« بارها با جواب »نه. دقت نکردین دیگه. 
ماسیدن  با  میزبان  توسط  ها«  باالییه  خیابون  اون 
نفس  به  اعتماد  با  شده.  دیده  کننده  سوال  پوزخند 
از  گوناگون  های  استدالل  بیان  با  دارند  سعی  ترها 

جانب تنگ بودن کوچه حرف خودشان را به کرسی 
اثبات  از آنجایی که هیچ آدم عاقلی برای  بنشانند و 
رانندگی  و  راهنمایی  تابلو  دنبال  رود  نمی  حرفش 
بگردد، نتیجه کار آنها نیز موفقیت آمیز گزارش شده.

کنین پس: موضع  کار می  زمستونا چی  تابستونا/   *
یا  کولر  میزبان  خانه  اینکه  فهمیدن  برابر  در  مهمان 
متوجه  موقع  ندارد. همچنین  وسیله گرمایشی خاص 
در  میزبان.  منزل  خانه  شوفاژ  بودن  خراب  شدن 
یا  آن  بودن  تنگ  یا  کوچه  زیاد  شیب  جاها  برخی 
نگرانی  با  مخاطب  که  شده  باعث  اینچینی  موارد 
برف  موقع  سرما  فصل  در  آمد  و  رفت  چگونگی  از 

توسط خانواده میزبان این جمله را بر زبان بیاورد.
* چرا اینقدر بد می گیره پس، آنتن مرکزی ندارین 
مخصوصا  ها  عیددیدنی  در  پرکاربرد  بسیار  مگه: 
و  بزنند  هم  با  که  ندارند  خاصی  حرف  که  زمانی 
این  پرسشگران  هستند.  تلویزیون  دیدن  به  مجبور 
این توضیح که »برای ما هم همین  با  اغلب  مطلب 
بود ولی از موقعی که رئیس ساختمون آنتن مرکزی 
گذاشت، خیلی بهتر شد« مخاطب را توجیه می کنند 

که آنتن مرکزی داشته باشد.
* چیمون درسته که اینمون باشه: نتیجه گیری هایی 
بیشتر  جامعه.  در  خاص  معضل  یک  درباره  بحث  از 
مجالس  در  عیدها  اما  شده  شنیده  ها  راننده  توسط 
هم رونق پیدا می کند. مترادف با »ای بابا. این کارا 
روی  که  هایی  آشغال  به  )اشاره  نیست  بشو  درست 

ریخته شده(« زمین خیابان 
احتمال  نگار  تاریخ  بهت:  ده  می  ماشینشو  بابات   *
می دهد که این سوال از جانب یکی از شجره های 
 18 نوجوانی  دل  داغ  کردن  تازه  باشد.  دور  فامیل 
جریحه  ندارد.  اعتماد  اش  رانندگی  به  پدر  که  ساله 
دار کردن زخم کهنه جوانی که هنوز تصدیق نگرفته 

ولی می تواند رانندگی کند.
های  دغدغه  چیه:  تون  فای  وای  پسورد   *
خواهیم  می  نخورده  کنگر  مدرن.  های  عیددیدنی 
به اینترنت تان هم لنگر بیندازیم، جمله ای که طرح 
آن می تواند نرخ عیدی پایان جلسه را تغییر بدهد.

و در پایان سواالت کودک محور عیددیدنی ها:
هم  اونجا  یا  آد  می  کنار  ها  بچه  با  مهد  تو   *
رفتار  یک  انجام  از  بعد  که  تحلیلی  کنه:  می  اذیت 
انجام می پذیرد.  غیرعادی در کودک توسط مهمان 
جلوی  بچه  که  آتیشی  از  پس  مهمان  طبیعی  جواب 
به  را  معصوم  طفل  اوقات  برخی  در  سوزاند.  می  او 
توجیه  را  پدرشان  مادر  و  کرده  متهم  فعالی  بیش 

می کنند که او را ببرند پیش دکتر.
* مامانت رو بیشتر دوست داری یا باباتو: کلیشه ای 
پرسیده  خانواده  کودک  از  که  سوالی  ترین  ِدُمده  و 
می شود. در تاریخ آمده که از زبان بابلیان این جمله 
همیشه در عیددیدنی ها به کار می رفته. قرار گرفتن 
کودک در میان دو راهی سخت انتخاب. انتخابی که 
از  سختی  منفی  نمره  بزنی،  تیک  را  اش  گزینه  هر 

جانب گزینه دیگر در انتظارت هست. / آکاایران

غرور و تکبر مدیر 

مدیری )که به دالیلی بجز لیاقت مدیر شده 
جدید  موقعیت  با  را  خود  توانست  نمی  بود( 
تطبیق دهد. روزی در دفترش بصدا در آمد و 
مهم  چقدر  دهد  نشان  اینکه  برای  مدیر  این 
برداشت  را  تلفن  است  مشغله  پر  و  قوی  و 
که  کرد  درخواست  اش  کننده  مالقات  از  و 
وارد شود. مالقات کننده نشسته بود و منتظر 
مدیر بود ولی مدیر خودش را سرگرم صحبت 
غرور  و  تکبر  با  مرتب  و  داد  نشان  تلفن  با 
می گفت : »باشه باشه من اجازه میدهم« و 
را گذاشت و  تلفن  دقیقه گوشی  از چند  پس 

از مالقات کننده پرسید: درخواستت را بگو؟
مرد مالقات کننده مودبانه گفت: »من برای 
تلفن  زیرا  ام،  آمده  شما  تلفن  کردن  وصل 

شما قطع است«

دستتان را چگونه مشت می کنید: 

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: انجمن ام اس استان در نظر دارد
 به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای خانواده نیازمندان ام اس

شادی را به آنها هدیه نماید. منتظر یاری سبزتان هستیم
شماره کارت بانک کشاورزی: 6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 6037991899881936
شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران: 6063737000007540

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 
مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است
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سال جدید را با توصیه های آدم موفق ها شروع کنید ... 
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آیه روز  

آنان يكسان است چه برايشان آمرزش بخواهى يا برايشان آمرزش نخواهى خدا هرگز بر ايشان  براى 
نخواهد بخشود خدا فاسقان را راهنمايى نمى  كند. سوره المنافقون / آيه 6

حدیث روز  

بر  الهى  نعمتهاى  گسترش  و  پروردگار  لطف  و  رحمت  افزايش  باعث  شما  بین  سالخورده  پیران  وجود 
شماست. پیامبر )ص(

دل در ره عشق، كارى از پیش نبرد
از خرمن عمر،غیر تشويش نبرد

آن روز كه همچو الله پرپر شد و رفت
جز داغ غم تو هیچ با خويش نبرد.

شعر روز 

پیامک

حرف های ابریشمی موفقیت

درس اخالق

نگرش

یک لحظه مکث کن

راهکارهایی برای پیروزی بی استعدادها!

در قصه زندگى همه مشاهیر و آدم هاى موفق، 
يک شباهت ويژه وجود دارد و آن استعداد است، 
موفق  كه  اند  بوده  استعدادى  با  هاى  آدم  آنها 
راستاى  در  را  نظیرشان  بى  توانايى  اين  شدند 
كه  آنهايى  اما  بگیرند  كار  به  شان  موفقیت 
چه  ندارند،  اى  زمینه  هیچ  در  آنچنانى  استعداد 
كار مى كنند؟ هافینگتن پست اين پیشنهادها را 

به آنها مى دهد:
تاريخ كسى  به حال، طى  تا  باشید:   سختكوش 
چطور  بدهد  ياد  ديگران  به  است  نتوانسته 
سختكوش باشند؛ اين چیزى است كه در درون 
براى  راهى  خودشان  بايد  و  است  نهفته  ها  آدم 

شكوفا شدن آن پیدا كنند.  
منافع خودتان را بشناسید: هر مشكلى منبعى از 
راه حل ها دارد. اگر در كارتان موفق نیستید، بايد 
منبع مورد نظر را پیدا و از طريق آن اقدام كنید. 
منابع خودتان را بشناسید، حفره هاى زندگى تان 

را پیدا و آنها را با منابع مورد نظر پر كنید.
ارتباطات خود را گسترده كنید :هر ارتباطى درس 
كارساز  تواند  مى  كه  دهد  مى  شما  به  جديدى 
بخشى  ها شما  ارتباط  اين  از  يک  هر  در  باشد. 
از وجود خودتان را كشف مى كنید كه مى تواند 

در مسیر رسیدن به موفقیت به شما كمک كند.
براى هر چیزى آماده باشید: هر فرصت جديدى 
باشد.  موفقیت  به  رسیدن  براى  راهى  تواند  مى 
آماده  چیزى  هر  پذيرش  براى  و  نبنديد  را  درها 
نقش  تواند  مى  اتفاقات  اين  از  يک  هر  باشید. 

موثرى بر مسیر موفقیت شما بگذارد.

ردپا

يک شب مردى خواب عجیبى ديد.او خواب ديد 
دارد در كنار ساحل همراه با خدا قدم میزند. روى 
اسمان صحنه هايى از زندگى او صف كشیده بودند. 
در همه ان صحنه ها دو رديف رد پا روى شن ها 
ديده مى شد كه يكى از انها به او تعلق داشت و 
ديگرى متعلق به خدا بود. هنگامى كه اخرين صحنه 

جلوى چشمانش امد،ديد كه ...
بیشتر از يک جفت رد پا ديده نمیشود. او متوجه شد 
كه اتفاقا در اين صحنه،سخت ترين دوره زندگى او 
را از سر گذرانده است.اين موضوع، او را ناراحت كرد 
و به خدا گفت:خدايا تو به من گفتى كه در تمام طول 
اين راه را با من خواهى بود،ولى حاال متوجه شدم 
كه در سخت ترين دوره زندگیم فقط يک جفت 
رد پا ديده مى شود. سر در نمى آورم كه چطور در 
لحظه اى كه به تو احتیاج داشتم تنهايم گذاشتى.

دارم و هرگز  را دوست  تو  داد، من  خداوند جواب 
تركت نخواهم كرد.دوره امتحان و رنج،يعنى همان 
دوره اى كه فقط يک جفت رد پا را میبینى زمانى 

است كه من تو را در آغوش گرفته بودم.

روزهاى ابتدايى سال جديد بهترين زمانى است 
كه در آن مى توان برنامه ريزى كرد و قرار و 
مدارهاى شخصى را تنظیم نمود. اين قرارهاى 
شخصى را اغلب در قالب جمالتى مشخص 
درنظر مى گیرند و راهنماى سال جديد قرار 
مى دهند. اين گونه جمالت كه حالتى تاكید و 
دستورى دارند، بايد به نحوى موثر و در ارتباط 
با مشكالت خاص هر فرد انتخاب شوند و در 

سال آينده پیوسته مورد توجه باشند. 
در ادامه برخى از مهم ترين قرارهاى ساالنه و 
جمالت كلیدى زنان و مردان موفق جهان را 

به شما معرفى مى كنیم.
که  کنید  کاری  سندبرگ:  شریل   .1
بدانند:  مسئول  فردی  را  شما  دوستانتان 
تا  انجام ۵  به  متعهد  فیسبوک  اجرايى  مدير 
۱۰ دقیقه مديتیشن در هر روز شده است. او 
اين تعهد را براى چندين سال پیاپى اجرا كرده 
است. سندبرگ كلید رسیدن به اهداف را در 
سال جديد درگیر نمودن دوستان و پاسخگو 
بودن نسبت به آنان مى داند. زمانى كه شما 

اى  حرفه  شخصى،  اهداف  به  رسیدن  براى 
از  كمک  دريافت  كنید،  مى  تالش  مالى  و 
ديگران تفاوت قابل توجهى را ايجاد مى نمايد. 
از خانواده و دوستان خود بخواهید تا به شما 
كمک كرده و پیشرفت شما را دنبال كنند. البته 
بايد آماده باشید تا در مقابل، اقدامى مشابه را 

براى آنها نیز انجام دهید.
2. بونی پیکنز: به کار ادامه دهید: بونى پیكنز 
انرژى و سرمايه گذار و  غول صنعت نفت و 

میلیاردرى خودساخته است. 
او در خانواده اى متولد شد كه به دلیل شرايط 
بنابراين تعهد  اقتصادى همه كار مى كردند. 
 ۸۴ سن  در  او  است.  كاركردن  پیكنز  اصلى 
سالگى، برخى از كارهايى كه از آن لذت مى 
برد، مانند گلف و شكار را رها كرده، اما هیچ گاه 
كار خود را متوقف نمى كند. پیكنز معتقد است 
كه اگر از انجام كار لذت ببريد، هرگز حضور در 
ملح كار را به دلیل تامین شدن نیازهاى مالى يا 

بازنشستگى متوقف نخواهید كرد.
الون  الون ماسک: بیشتر تفریح کنید:   .3

ماسک مديرعامل تسال موتورز و بنیان گذار 
شركتى چون پِى- پَل است. البته دستیابى به 
اهداف و تحقق آرزوهاتنها بخشى از شخصیت 
كار  به سختى  ماسک  دهد.  مى  نشان  را  او 
كرده و پاداش تالش خود را نیز دريافت كرده 
است. با اين حال، او در اوج شهرت از زندگى 
براى  كافى  زمان  و  نبود  راضى  چندان  خود 
گذراندن با خانواده نداشت. به همین دلیل، در 
سال ۲۰۱۳ اعالم كرد كه از حجم كارى خود 
احساس خستگى مى كند و نیاز به استراحت و 
تجديد قوا دارد. شما نیز بايد چشم اندازى براى 
اهداف مالى و حرفه اى خود داشته باشید و در 
كنار آن، تفريح و استراحت را نیز جاى دهید. 
كاركردن دائمى و دورى از تفريحات مى تواند 
اثرات منفى قابل توجهى بر سالمتى، روابط و 

بهره ورى شما داشته باشد.
تفاوت  خود  پول  با  هافینگتون:  آریانا   .4
گذار  بنیان  هافینگتون،  آريانا  کنید:  ایجاد 
از  گروهى  با  پست،  هافینگتون  رئیس  و 
دوستانش تصمیم گرفت پول خود را به بانک 

هاى كوچک تر منتقل كنند و به حل مشكل 
اعتبارى  كارت  به  دسترسى  در  ها  امريكايى 
يارى رساند. او در مقاله اى در هافینگتون پست 
توجه  تر  بانک هاى كوچک  كه  داد  توضیح 
بیشترى به حال نیازهاى جامعه دارند. اما بانک 
ها در آن دوران درگیر بحران مالى جهانى بودند 

و نیاز به كمک داشتند.
براى  را  دلیل، هافینگتون حركتى  به همین 
انتقال پول به اين بانک ها آغاز كرد تا سرمايه 
مورد نیاز براى كنترل بحران تامین شود. به 
داشته  ياد  به  نیز  شما  موفق،  زن  اين  مانند 
ابزارى  نیازها،  تامین  پول در كنار  باشید كه 
براى كمک كردن به ديگران و ايجاد تفاوت 
است. در واقع بدون يارى رسانى به نیازمندان، 
فردى  شما  از  و  ندارد  چندانى  ارزش  پول 

خودخواه و مغرور خواهدساخت.
استقبال  موانع  ظهور  از  کوبان:  مارک   .6
کنید: اين تاجر میلیاردر و مالک تیم بسكتبال 
بود  داده  قول  پیشتر  ماوريكس،  داالس 
برخى  براساس  بازگردد.  بازى  زمین  به  تا 

اخبارگويان ظرف هفت سال دو عمل جراحى 
روى ران خود داشته است، اما به خود قول 
و  نشود  هايش  فعالیت  توقف  مانع  كه  داده 
همچنان به كوشش و تالش ادامه دهد. در 
حقیقت، ظهور موانع و سختى ها آزمونى براى 
همه ما است كه بتوانیم توانايى هاى خود را 
مصروف  را  بیشترى  اراده  و  دهیم  افزايش 

تالش و پیشرفت نمايیم.
متشکر  خداوند  از  زوکربرگ:  مارک   .7
به خود قول داده  بنیانگذار فیسبوک  باشید: 
است كه از يک رژيم گیاه خوارى پیروى نمايد، 
مگر آن كه حیوان را شخصا كشته باشد. او با 
اين كار بنا دارد از خوردن گوشت تا حد امكان 
پرهیز كند. زوكربرگ مى كوشد اين ايده را به 
يكى از اهداف خود در سال جديد تبديل نمايد 
و براى غذا از خداوند متشكر باشد. شما نیز به 
جاى تمركز بر روى چیزى كه نداريد اما مى 
خواهید به دست آوريد، زمان بیشترى را براى 
تشكر از خداوند و يافتن راه هايى براى نشان 

دادن سیاستگذارى خود پیدا كنید.

عارفانه روز

با خود تكرار كنید: طرح الهى هم اكنون برايم 
عشق ثروت سالمتى عزت و سربلندى به 
ارمغان مى آورد. خدايا من به تو و قانون 
عدالت تو تكیه مى كنم. خدايا سپاسگزارم.

سختى، انسان ها را سرسخت مى كند.
 میخ هايى در ديوار محكمتر مى مانند، 

كه ضربات سختترى را تحمل كرده باشند.

زندگى مثل دوربین عكاسى مى ماند، روى 
مسائل مهم زوم كن و از لحظات خوبت عكس 

بگیر، نكات منفى رو بهبود بده و اگه كاِرت خوب 
پیش نرفت، كافیه يه عكس ديگه بگیرى.

من زن شدم تحملى پايدار يک دنیا
 از سیبى گفت كه من چیدم ولى 

هیچ كس نگفت نشان عشق سیب 
سرخى شد كه من به آدم دادم

                        

فارس  استان  درياچه  افقي: ۱- 
خشک  كاماًل  اكنون  هم  كه 
ترتیب  و  نظم   - است  شده 
استان  در  شهرى    -۲ فرنگي 
گوش   - بختیاري  و  چهارمحال 
دهنده - به معني مالک  ۳-  فنر 
خوارزمشاهي  پادشاه   - ساعت 
- جاي پختن نان ۴- ضعیف - 
پراكندگي - ساكت - جمع رأي 
۵-  پايه - خودپسند - نشستن 
گلزن   - اساس   -6 شكار  براي 
سابق پرسپولیس - چانه گیالني  
 - وخیم   - نبي  يعقوب  پسر   -7
جايز ۸- سنگربندي - هر وسیله 
 - عالمت   -9 ابر   - موسیقي 
بخشي ازرياضیات - مدرسه قديم 
۱۰-  آواي درشت - واحد اصلي 
روزگار  در  سطح  گیري  اندازه 
پیشین - مأيوس ۱۱-  دعوا براي 
خیرات آن نیست - تبحر - عناد 
راه  نام پسرانه-  نومیدي -   -۱۲
 -۱۳ دريايي  چراغ   - شاعرانه 
هدف - همسر زن - جمع مكتب 
ملكه   - جنبش   - صفرا    -۱۴
آدرياتیک ۱۵-  مركز نپال - مواد 

خوراكي تزئیني يا اصلي

روشهاي  اساس   -۱ عمودي: 
گیاهي  اصالح  و  زيستي  فناوري 
- اشكنه ۲- خرخر - نه سرد نه 
گرم - پادشاهان ۳- ژرف بیني - 
بسیار تبسم كننده - رشک ورزيدن 
۴- دروازه بان - نگاتیو - پوشش 
 -۵ گلبرگها  مجموعه   - ستوران 
 - آمبوالنس  بر  ماركي   - سفینه 
آش 6- سايه - يكي از غني ترين 
آذربايجان  استان  شهرستانهاي 
تهران  بزرگراههاي  از   - غربي 
7- رمق - مقابل خوش حساب! 

- تولیدكننده ۸- ساز مضرابي - 
 -9 خوشگل   - اسپانیا  خرد  پول 
شتركش - نردبان - رازيانه ۱۰- 
فتنه جو  زائرين -  زادگاه عبید - 
۱۱- حرف عطف - شهر رودخانه 
- پماد قديمي ۱۲- دور از مقصد 
سفر   - غیرت   - بیگانه  هنوز   -
پرندگان ۱۳- كشور آسیايي - بي 
حركت - فیلمى از افشین شركت 
۱۴- سرگرد قديم - وقت كاري - 
مادر زبانه اي اروپايي ۱۵- ايالتي در 

امريكا- توانايى براى انجام كارى
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سریناریجنودیرف1

تومامشونجرخر2

ایحمکوغادنشو3

رهمجاهتنگنرز4

هدلومهوساسجن5

هجراخینتقورید6

ایضهایللیه7

نارقآواتدنب8

چنیزروامود9

شتاوباباهعقاو10

ماجلرنادزاخ11

عویشونمدانطو12

قلمسرتخبحلبا13

ارشتماوالویه14

باتهمنارفاسمبر15

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

تجربه کنید.   09158668002

برگ سبز خودرو تیبا 2، سفید 
رنگ به شماره پالک 972 ب 
89 ایران 52  به نام علیرضا 
هریوندی مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

به یک نفر خانم کارشناس ارشد 
روانشناسی بالینی و یک نفر خانم 

کارشناس پرستاری جهت کار در مرکز 
توانبخشی بیماران اعصاب و روان 

نیازمندیم.
تلفن : 09151607915

آدرس: انتهای بلوار مالصدرا 
مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان 

مهدیس 

به تعدادی راننده متعهد با ماشین جهت کار در 
آژانس بیمارستان شهید رحیمی نیازمندیم.

 09159626509

نیازمند فضای کامالً مسقف )انبار( با  کنتور 
برق، به متراژ 100 الی 150 متر جهت اجاره  

09154473005- خسروی نیا  

سواری کرایه بین شهری  سمند مدل باال - راننده پایه 1
09153415704- جعفری 

به یک همکار جهت توزیع و پخش
 لوازم یدکی و شراکت در کار نیازمندیم.   

09158254172

سمساری مرتضی  خرید و فروش
 لوازم منزل و اداری  با باالترین قیمت     

09159632924- امیرآبادیزاده
فروش نهال عناب ، پا جوش 

 انار      09011251205

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهنام 
کیانی فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 
5230037415 صادره از درمیان مقطع 
کارشناسی رشته مهندسی ساخت و تولید 
صادره از واحد دانشگاهی بیرجند با شماره 
159213101195 مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد بیرجند به نشانی انتهای خیابان 
آیت ا... غفاری ارسال نماید.

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

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

09013772626 ان
یگ

 را
زل

من
ب 

در
ل 

وی
ح

انصاف پیشه کار ماستت
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

حمل بار و اثاثیه منزل داخل و 
خارج استان ، همراه با کارگر ماهر 
09105451077 - اقدامی 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت
09380160779 

 علی آبادی

نیازمندیم
شرکت پخش مویرگی پارسیان با 14 سال سابقه فعالیت با برندهای معروف و خوش فروش 

جهت توسعه کادر فروش خود به شرح ذیل استخدام می نماید

حقوق ثابت اداره کار - بیمه - عیدی - حق سنوات - حق اوالد و ...
تلفن تماس: 32437650-056     09158345525  ساعات تماس: 7/30 صبح الی 14

محل کارشرایطعنوان شغل

ویزیت داروخانه ، سیسمونی ها روابط عمومی باال -دیپلم به باالبازاریاب خانم
و گالری ها در سطح شهر بیرجند

روابط عمومی باال - پایان بازاریاب آقا
خدمت - دیپلم به باال

ویزیت کلیه کارخانه ها ، ارگان های دولتی
 ) ادارات ، بیمارستان ها ، دانشگاه ها و مراکز 

نظامی و انتظامی (

روابط عمومی باال - پایان بازاریاب آقا
خدمت - دیپلم به باال

ویزیت داخل شهر و شهرستان 
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پایان مسابقات تیمی سیامی شطرنج جام خاوران 
در خراسان جنوبی  

با حضور مسئولین استانی برترین های مسابقات تیمی شطرنج 
سیامی جام خاوران به میزبانی شهرستان بیرجند تجلیل شدند.

جام  مسابقات  قالب  در  سیامی  تیمی  مسابقات  دوره  دومین 
و  اداره ورزش  روابط عمومی  اتمام رسید.به گزارش  به  خاوران 
از 12  تیم  با حضور 26  بیرجند:این مسابقه  جوانان شهرستان 
از 9  بعد  پایان  در  و  برگزار  بیرجند  استان کشوردر شهرستان 
دور رقابت به روش سویسی نتایج زیر بدست آمد.تیم مشهد الف 
مقام اول،تیم بیرجند مقام دوم وتیم مشهد ب مقام سوم و نفرات 
برتر این دوره از مسابقات:آقایان مازیار باقری و سجاد حسینی از 
تیم مشهد الف،آقایان محمد نصیری، ابوالفضل حسینی از تیم 

بیرجند،آقایان مسعود مصدق پور و جواد بوریاز تیم مشهد ب.

برگزاری جشنواره ورزشی دختران فاطمی  درخوسف

جشنواره دختران فاطمی در دو رشته ورزشی در سالن ورزشی 
شهید نجفی خوسف برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره 
ورزشی دختران  فرهنگی  ، جشنواره  و جوانان خوسف  ورزش 
الزهرا  فاطمه  حضرت  والدت  بزرگداشت  مناسبت  به  فاطمی 
)س( در سالن شهید نجفی خوسف برگزار شد.دراین جشنواره 
که با مسابقات ورزشی همراه بود شرکت کنندگان در دو رشته 
دارت وطناب کشی به رقابت پرداختند که در طناب کشی خانم 
و  مطهره چهره   ، ایوبی  ، سمیه  نفیسه صبور   ، الهه صبور  ها 
صدیقه چوپانی و در رشته دارت خانم ها اکرم سبزه دار ، نفیسه 

صبور و عاطفه حسن زاده مقام های برتر را کسب نمودند.

والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا؛ پیروزی ایران برابر چین

تیم والیبال نوجوانان ایران در چهارمین دیدار خود در رقابت 
های قهرمانی آسیا موفق به شکست چین تایپه شد و به مرحله 
یک چهارم نهایی راه یافت. آخرین روز مرحله دوم یازدهمین 
و  آسیا  زیر 19  نوجوانان پسر  قهرمانی  والیبال  دوره مسابقات 
انتخابی جهان با 5 دیدار در شهر نایپیداو میانمار پیگیری می 
به  مسابقه  چهارمین  در  ایران  نوجوانان  والیبال  ملی  شود.تیم 

مصاف چین تاپیه رفت و سه بر صفر به پیروزی رسید.

هفته 25 لیگ برتر فوتبال؛سومین شکست پرسپولیس 

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته 25 لیگ برتر برابر تیم صنعت 
نفت آبادان شکست خورد تا جذابیت های این لیگ در هفته 
های پایانی بیشتر شده و برغم فاصله به نسبت زیاد امتیاز این 
تیم با تعقیب کنندگانش در صدر جدول، امیدهای تراکتورسازی 

و استقالل برای کسب قهرمانی دراین لیگ افزایش یابد.

وسایلی که باید از حمام حذف کنید!

صابون جامد را در حمام نگه ندارید.برای 
راحت تر  کردن  تمیز  و  بیشتر  بهداشت 
حمام خانه صابون قالبی و جامد را کنار 
استفاده  پمپی  مایع  صابون  از  بگذارید. 
جا  کردن  تمیز  به  نیازی  دیگر  تا  کنید 
و  کدر  شور  رو  یا  گرفته  جرم  صابونی 
نداشته  بهداشتی  سرویس  در  صابونی 

صابون  از  جامد  صابون  جای  به  باشید. 
مایع پمپی استفاده کنید. لوازم آرایش از 
نمی کند  رطوبت حمام دور شوند،تفاوتی 
از چه نوع لوازم آرایشی استفاده می کنید. 
پودر، کرم یا انواع مایع؛ همه لوازم آرایش 
نگهداری  محیط  دمای  با  مکانی  در  باید 
شوند. بنابراین آنها را در حمام قرار ندهید.

رموز کاهش وزن

ننوشید:یک  را  آن  بخورید؛  را  الزم  کالری 
 15۰ شامل  مخصوص  نوشیدنی  قوطی 
کالری می باشد، نوشیدن ۳ قوطی از آن 
در طول روز می شود چیزی در حدود ۴5۰ 
کالری. آب و شکر را هم اگر به آن اضافه 
شود آن وقت شما به یک ماشین حساب 
نیاز پیدا می کنید که بتوانید کالریهای 

مصرفی را حساب کنید و البته انجام این 
کار زمانی که وقت گرسنگی و سیر کردن 
اشتها به میان می آید کاری بیهوده خواهد 
ورزش  ندارد.  بر  در  را  ای  نتیجه  و  بود 
یک همراه تمام عیار:رژیم غذایی شما در 
تمرینات  با  را  آن  صورتی موفق است که 

ورزشی مداوم همراه کنید.

فواید تخم بلدرچین برای کودکان

تخم بلدرچین واکنش های حساسیتی و 
آلرژی زایی کمتری نسبت به تخم مرغ دارد، 
حساسیت  مرغ  تخم  به  که  کودکانی  در 
نشان می دهند ممکن است در مورد تخم 
تخم  نشوند.  مواجه  مشکلی  با  بلدرچین 
بلدرچین در برابر سالمونال ایمنی دارد که 
دمای بلدرچین یک درجه باالتر از حرارت 

تخم  در  پروتین  میزان  است.  مرغ  بدن 
بلدرچین نسبت به تخم مرغ بیشتر بوده 
و میزان کلسترول خوب در تخم بلدرچین 
بیشتر از تخم مرغ است و تخم بلدرچین 
غنی تر از کلسیم و فسفر نسبت به تخم 
مرغ و میزان آهن در تخم بلدرچین بیش از 

7 برابر تخم مرغ می باشد.

خواب رفتن دست و پا خطرناک است؟

پا  حس ناخوشایند خواب رفتن دست و 
در  باشد.  داشته  مختلفی  علل  می تواند 
موارد موقتی و بی خطر این حس ممکن 
اعصاب  از  یکی  بر  فشار  علت  به  است 
زیر  دستتان  باشد.وقتی  آمده  به وجود 
سرتان مانده باشد و شما به خواب رفته 
پاهایتان  طوالنی  مدت  برای  یا  باشید. 

از  یکی  به  و  باشید  انداخته  هم  روی  را 
باشد.خواب  شده  وارد  فشار  پا  اعصاب 
و  شدید  است  ممکن  پا  و  دست  رفتن 
مزمن بوده و کارهای روزانه شما را مختل 
می تواند  پا  و  دست  رفتن  خواب  کند. 
درد،  قبیل  از  دیگری  عالئم  با  همراه 

خارش و بی حسی باشد.   

1-با راه رفتن و پیاده روی استرس را از خود دورکنید: طبق آخرین 
تحقیقات ترکیب ورزش سبک با دوش آب داغ آشکارا باعث کم 
شدن نگرانی و پایین آمدن فشارخون می شود 2- در روزهای 
تعطیل تا حد امکان زمینه های بروز استرس را از بین ببرید 
و بکوشید در این ایام از درگیری های ذهنی و جسمی دوری 
کنید ۳- همه چیز را تمام و کمال نخواهید: مثالً خانه شما 
نباید همیشه بدون نقص و مرتب به نظر برسد. زمانی که بچه 

ها در منزل هستند به زحمت می توان خانه را مرتب نگاه داشت 
بنابر این خود را بابت به هم ریختگی و مسایلی از این قبیل 
دچار استرس نکنید ۴- با خوردن ویتامین ها و مواد معدنی 
با استرس بجنگید: وقتی مردم دچار استرس می شوند، میزان 
قند خون آنها پایین می آید و این امر سبب می شود کلسیم، 
منیزیم و ویتامین های B در بدن جذب نشوند و بدن به تدریج 
فاقد این مواد می شود. اگر این فقدان بالفاصله با خوردن غذاهای 

حاوی این مواد یا قرص های جانشین این غذاها از بین نرود، 
بدن با عوارض شدیدتری مواجه خواهد شد 5- به زندگی به دیده 
مثبت بنگرید و همواره مثبت فکر کنید 6- درمان استرس در 6 
ثانیه:وقتی احساس تنش و استرس می کنید، بکوشید عضالت 
صورت خود را شل کنید و هیچ حالتی به آن ندهید. لبخند بزنید 
و مجسم کنید که این لبخند در تمام صورت و حتی در چشمان 
شما پخش شده و همه صورت شما در حال خندیدن است. بعد 

به خود بگویید: »چشمان من می درخشند« و در عین شادمانی 
و آرامش، یک نفس عمیق بکشید و چشم خود را ببندید و 
مجسم کنید که هوا از کف پای شما وارد پاهایتان می شود و از 
آنجا به طرف شکم و قفسه سینه می رود؛ بدین ترتیب هوا را به 
طرف باال بکشید. سپس عمل بازدم را انجام دهید و در این حالت 
تجسم کنید که هوا از همان مسیر به طرف پایین برمی گردد و 
به طرف پاهایتان رانده می شود و از کف پاهایتان خارج می گردد.

6 راه کاهش استرس 

بادام هندی، سرشار از روی و آهن

بادام هندی خام، یکی از مغزهای سرشار از 
آهن است و بدن همه ما برای تولید ِهم 
به آهن نیاز دارد.دریافت آهن به اندازه کافی 
از طریق رژیم غذایی، سیستم ایمنی بدن 
را تقویت می سازد و به سلول های سفید 
را  بیماری  عوامل  تا  می کند  خون کمک 
سریع تر از بین ببرند. هر وعده ۳۰ گرمی 

از بادام هندی خام، 1.۸7 میلی گرم از آهن 
برای بدن فراهم می کند که معادل است 
با 11 درصد از نیاز روزانه بدن زنان و 2۳ 
ماده  این  به  مردان  روزانه  نیاز  از  درصد 
مغذی مهم. اضافه کردن بادام هندی خام 
به رژیم غذایی، میزان ِمس و روی )زینک( 

دریافتی را هم افزایش می دهد.

دستگیري سارقان ساختمان های نیمه کاره در بیرجند

فرمانده انتظامي بیرجند از دستگیري سارقان ساختمان های نیمه کاره با کشف ۳  فقره سرقت 
خبرداد. سرهنگ علیرضا امیرآبادی زاده گفت: با وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصي 
در سطح بیرجند  بالفاصله بررسي موضوع به طور ویژه در دستور کار مأموران انتظامي قرار 
گرفت. وي افزود:مأموران کالنتری 11 توحید هنگام گشت زني در سطح  حوزه استحفاظي،دو 
نفر را در حال سرقت از یک ساختمان نیمه کاره مشاهده و بالفاصله با اجراي طرح مهار سارقان 
را دستگیر و به کالنتري منتقل کردند.وی تصریح کرد:سارقان در اظهارات خود به ۳ فقره 
سرقت از اماکن خصوص اعتراف کردند  که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع 
قضائي معرفي شدند.وی توصیه کرد:به منظور پیشگیري از جرایمي نظیر سرقت ضمن استفاده 
از تجهیزات ایمني و محافظتي از قبیل دوربین مداربسته ، در صورت مشاهده افراد مشکوک 

بالفاصله موضوع را از طریق مرکز فوریت هاي پلیسي 11۰ به ماموران اطالع دهند .

انتقال 5 مصدوم حوادث ترافیکی با اورژانس هوایی خراسان جنوبی 

در  رانندگی  حادثه  دو  گفت:  در  فوریت های   بیرجند  و  مدیریت حوادث  مرکز  مدیر   
جاده های استان 9 نفر دچار مصدومیت شدند که 5 نفر از مصدومین با بالگردهای اورژانس 
هوایی به بیمارستان اعزام شدند.وی اظهار داشت: در اولین حادثه خودروی سواری پیکان 
در کیلومتر 7۰ محور بیرجند-طبس با 5 سرنشین دچار واژگونی شد، بالفاصله آمبوالنس 
اورژانس115 خوسف، خور و بالگرد اورژانس هوایی بیرجند به محل حادثه اعزام ، 2 
مصدوم توسط بالگرد اورژانس هوایی و ۳ مصدوم توسط آمبوالنس های اورژانس 115 
به بیمارستان امام رضا)ع(بیرجند اعزام شدند.وی بیان کرد: در دومین حادثه خودروی 
پژو۴۰5 در کیلومتر ۳7 محور طبس-دیهوک واژگون و ۴ سرنشین آن دچار مصدومیت 
شدند، ۳ مصدوم این حادثه با بالگرد اورژانس هوایی طبس و یک مصدوم با آمبوالنس 

اورژانس 115 اصفهک به بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس اعزام شدند.

نجات جوان سقوط کرده از کوه های روستا مهموئی

جوان سقوط کرده از کوه های روستای مهموئی قاین، 
نجات  شهرستان  این  احمر  هالل  امدادگران  تالش  با 
پیدا  کرد. سقوط این فرد به هالل احمر اطالع داده 
شد که امدادگران نجات جوان سقوط کرده از کوههای 
کردند. پیدا  را  او   1۸ ساعت  قاین  مهموئی  روستای 
از  و   ارتفاع حدود 15 متری سقوط کرده  از  مصدوم 
ناحیه پا، کتف و مهره های کمر آسیب دیده بود.انتقال 
بودن  صعب العبور  دلیل  به  آمبوالنس  به  مصدوم  این 
در  و مصدوم  برد  زمان  نیم ساعت  و  پنج  کوه،  مسیر 

ساعت 2۴ به بیمارستان تحویل داده شد.

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

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

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش 
غدیر 4   با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

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

09159639065 - علـی آبادی 

حمل بار و اثاثیه 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 

09157213571 - صالحی منش

همراه: 1120 561  0915   
داخل و خارج شهرخراشادی

کاهش سرویس های بار با یک 

سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو 
چادردار و کارگر ماهر 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی

     32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل
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 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

 افکار لیبرالی و اباحه گری در مسائل 
»فرهنگی و اقتصادی « دنبال می شود  

تسنیم - نماینده ولی فقیه گفت: در حال حاضر آنچه 
اقتصادی و دیگر  که در جریان مسائل فرهنگی، 
موضوعات دنبال می شود افکار لیبرالی و اباحه گری 
است.عبادی در دیدار با ائمه جمعه خراسان جنوبی که 

به مناسبت روز جمهوری اسالمی وسالروز شهادت 
 امام هادی )ع( برگزار شد اظهار کرد: 12 فروردین ماه 
افزود:  ایران است.وی  روز عید جمهوری اسالمی 
مهم ترین رسالت ائمه جمعه تبیین قانون اساسی و 
فرمان نامه حضرت امیر المومنین)ع( به مالک اشتر 
به مسئوالن ، مردم و مطالبه گری اجرای عدالت در 
جامعه است.نماینده ولی فقیه گفت: وظیفه تبیین 
و روشنگری از سوی ائمه جمعه از اهمیت زیادی 
قرارگاه  امامت جمعه  پایگاه های  و  است  برخوردار 
است.عبادی  بیگانگان  تهاجمات  برابر  در  مهمی 
مسائل  جریان  در  که  آنچه  حاضر  حال  در  افزود: 
فرهنگی، اقتصادی ودیگر موضوعات دنبال می شود 
افکار لیبرالی و اباحه گری است.وی بیان داشت: ائمه 
جماعت پیشوایان جامعه هستند و وظیفه سنگینی بر 
دوش آنها قرار دارد و جامعه نیازمند هدایت امامان 
جمعه است.عبادی با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران یک سیستم بر پایه اسالم است، افزود: این 
بوده  در گذشته  که  آنچه  با  فرق می کند  سیستم 
ودر گذشته شیعیان بوده اند ولی سیستم پادشاهی 
ترورها،  به  اشاره  با  فقیه  ولی  نماینده  است.  بوده 
جنگ های تحمیلی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
علیه کشور، اظهارکرد: دشمنان انقالب اسالمی به 

دنبال براندازی نظام اند.

اختصاص 170میلیون تومان به فعالیت های 
فرهنگی و هنری  شهرستان سرایان

استان  به  جمهوری  رئیس  سفر  پی  مالیی-در 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  امیری  صالحی 
فرهنگی  و  هنری  مجمتع  افتتاح  برای  هم 
که  کرد  سفر  استان  این  به  فردوس  شهرستان 
در حاشیه این مراسم از بازارچه صنایع دستي و 
هنرهاي بومي و محلي سرایان بازدید و با امام 
جمعه و فرماندار سرایان در محل سیاه چادرهای 
برپا شده دیدار و گفتگو کرد.صالحي امیري، در 
سرایان  شهرستان  مسئوالن  انتظارات  به  پاسخ 
براي  مساعد  قول  هنر  و  فرهنگ  حوزه  در 
تومان  میلیون   1۵۰ مبلغ  دستور  و  داد  حمایت 
به منظور تکمیل دو کتابخانه آیسک و سه قلعه 
و 2۰ میلیون تومان به فعالیت هاي فرهنگي و 

هنري را صادر کرد.

متاسفانه ازبحث خانواده غفلت کرده ایم

استان  به  جمهور  رئیس  سفر  پی  در  مالیی- 
رئیس  مشاور  موالوردي«  »شهیندخت 
با  دیدار  در  خانواده  و  امورزنان  در  جمهوری 

کرد:اکنون،  عنوان  بیرجند  جمعه  امام  رضایی 
از  اجتماعي  بزرگ  نهاد  یک  عنوان  به  خانواده 
که  صورتي  در  پذیرد؛  مي  تاثیر  ها  حوزه  سایر 
خانواده  و  بوده  معکوس  بایست  مي  امر  این 
تمامي  بر  اجتماعي  مهم  هسته  یک  عنوان  به 
جمعه  باشد.امام  تاثیرگذار  اجتماعي  نهادهاي 
دیني  اسالم  گفت:  دیدار  این  در  نیز  بیرجند 
حاکمیت  زمینه  تا  است  آمده  و  است  کامل 
با  رضایي،  علی  کند.  فراهم  را  کامل  انسان 
یک  ایران،  اسالمي  انقالب  اینکه  به  اشاره 
دین،  فلسفه  افزود:  است،  فرهنگي  انقالب 
و  صدر  سعه  با  باید  مسئوالن  و  است  اخالق 
تمامي  در  و  باشند  مردم  پاسخگوي  بزرگواري، 
کرد:  تاکید  باشد.وی  حاکم  باید »اخالق«  امور 
ایم  ازبحث خانواده غفلت کرده  متاسفانه  امروز 

که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مدیریت سیستم ایمنی)SMS( در فرودگاه 
بین المللی بیرجند ایجاد می شود

تسنیم-مدیرکل فرودگاه های استان گفت: امسال 
مدیریت سیستم ایمنی )SMS(در فرودگاه بیرجند 
براجرای  تاکید  با  شود.سالمی  می  اجرا  و  ایجاد 
مدیریت سیستم ایمنی در این فرودگاه اظهار کرد: در 
اداره کل فرودگاههای استان هیچ پروژه ای مهمتر 
از مدیریت سیستم ایمنی که قرار است امسال در 
درباره  وی  نداریم.  شود  انجام  بیرجند  فرودگاه 
سایراقدامات مهم این فرودگاه در سال جدید اظهار 
کرد:ادامه ایمن سازی باند پرواز با استریپ سازی و 
پوشش کانال های مربوطه، افزایش پروازها و ارائه 
طرح افزایش کیفیت خدمات فروگاهی)ASQ( از 

دیگر کارهای ما در سال جدید است.

انجام ۳ هزار و ۸۵0 ماموریت نوروزی 
توسط اورژانس خراسان جنوبی

مهر-مدیرمرکز فوریت های پزشکی استان از انجام 
سه هزار و ۸۵۰ ماموریت در طرح سالمت نوروزی 
خبر داد.دلخروشان عنوان کرد: به چهار هزار و 2۸ 

نفر خدمات فوریت های پزشکی ارائه شده است.

پیام استاندار به مناسبت فرارسیدن 1۲ 
فروردین ماه روز جمهوري اسالمي

پیامی   اکبر پرویزي در  دادرس مقدم -سید علی 
تاریخي  سالروز  فروردین  دوازدهم  رسیدن  فرا 
تأسیس نظام جمهوري اسالمي ایران به رهبري 
حضرت امام خمیني )ره( که با پایداري و مقاومت 

ملت بزرگ ایران استقرار یافت را به مردم شریف و 
انقالبي خراسان جنوبي به ویژه خانواده هاي معظم 
شهدا و ایثارگران تبریک و تهنیت گفت وی ابراز 
امیدواری کرد با تالش هرچه بیشتر مسئولین و 
مشارکت مردم فهیم استان و تحت رهبري داهیانه 
رهبر معظم انقالب اسالمي در پیشبرد اهداف این 

نظام مردم ساالر دیني قدم برداریم.

دیروز مردم به دامن طبیعت رفتند

خراسان  مردم  نوروز  روز  غالمی-درسیزدهمین 
طبیعت  راهی  کهن  آیینی  بزرگداشت  در  جنوبی 
ابتدایی دیروز یکشنبه جاده های  شدند.از ساعات 
ترافیک  از  ها  شهرستان  و  استان  مرکز  خروجی 
پر حجم اما روان برخوردار بود. پلیس راه به همین 
مناسبت در برخی راه های استان محدودیت ترافیکی 
رها  از  جلوگیری  و  پاکسازی  هدف  کرد.با  اعالم 
کردن زباله ها در طبیعت اداره کل حفاظت از محیط 
زیست ۸ هزار کیسه پالستیکی در بین شهروندان 
بیرجندی توزیع کرد.این اداره کل در اطالعیه ای 
از هم استانی ها خواست روز طبیعت را در مناطق 
حفاظت شده استان بگذرانند.حضور ماموران پلیس 
نوروزی  سفرهای  ستاد  و  امدادی  نیروهای  و  راه 

دیروز در جاده های استان چشمگیر بود.

شمار داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی 
خراسان جنوبی به ۵۶۳1 نفر رسید

غالمی-دبیر ستاد پنجمین دوره انتخابات شوراهای 
اسالمي شهر و روستاي استان خراسان جنوبي از 
ثبت نام ۵ هزار و ۶۳1 نفر در انتخابات شوراهاي 
اسالمي شهر و روستا تا روز هفتم خبر داد. علي 
تا روز هفتم  افرادي که  آمار  جزندري اعالم کرد: 
اسالمي  شوراهاي  انتخابات  دوره  پنجمین  براي 
خراسان جنوبي نام نویسي کردند ۵۶۳1 نفر است.

شوراهاي  برای  نفر  تعداد ۶۶۷  این  از  افزود:  وی 
اسالمي شهر و ۴ هزار و ۹۶۴ نفر براي انتخابات 
شوراي اسالمي روستایي کاندیدا شده اند.مدیرکل 
تعداد  این  از  استانداري گفت:  انتخابات  و  سیاسی 
۳۶۵ نفر داوطلب زن هستند که ۷۰ نفر براي شوراي 
شهر و 1۹۵ نفر براي شوراي روستا نام نویسي کرده 
نفر  و ۳۶۶  هزار  اینکه ۵  به  اشاره  با  اند.جزندری 
داوطلب مرد هستند، یادآور شد: از این تعداد ۵۹۷ نفر 
براي شوراي شهر و ۴ هزار و ۷۶۹ نفر براي شوراي 
روستا نام ثبت نام کرده اند.بنا به اعالم کمیته طالع 
رسانی ستاد انتخابات بیرجندتاساعت22:۳۰ آخرین 
انتخابات  نام 12۸ نفر برای شرکت در  شب ثبت 
شورای شهر بیرجند اعالم آمادگی کردند که ازاین 

تعداد 1۵نفر زن می باشند.

۵7۶ تن سیب و پرتقال در اجرای طرح 
تنظیم بازار  استان توزیع شد

ایرنا - مشاور رییس و مدیر روابط عمومی سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال 
1۳۹۶ تاکنون در اجرای طرح تنظیم بازار و تامین 
میوه ایام نوروز، 22۶ تن سیب و ۳۵۰ تن پرتقال 
در استان توزیع شد.حامد عارفی نیا افزود: در مجموع 
2۴۰ تن سیب و ۵۷2 تن پرتقال در راستای اجرای 

این طرح خریداری و ذخیره سازی شده است.

دستگاه های مسئول برای کمک به گروه 
های جهادی تالش کنند

مهر-فرماندار بیرجند خواستار کمک دستگاه های 
ذیربط به گروه های جهادی شد و گفت: باید همه 
برای رفع محرومیت تالش کنیم. ناصری در  ما 
بازدید از اردوهای جهادی نوروزی بیان کرد: این 
اردوها نقش بسزایی در محرومیت زدایی دارند.وی 
روستای  در  اردوهای جهادی  فعالیت  به  اشاره  با 
باب  به ساخت یک  افراد  این  بیان کرد:  کوشک 

حمام در خانه ای محروم هستند.

خراسان جنوبی رتبه اول ارائه آموزش 
های فنی و حرفه ای را کسب کرد

مهر-مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی 
از ارائه سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ساعت آموزش 
مهارتی طی سال گذشته خبر داد و گفت: رتبه اول ارائه 
آموزش در سطح کشور را کسب کرده ایم. خوشایند 
 در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد:
 در واقع مهم ترین رسالت آموزش فنی و حرفه ای 
مهارت آموزی برای افراد فاقد مهارت و ارتقای مهارت 
کسانی که در بنگاه های اقتصادی شاغل اند است. 
وی اظهار کرد: 1۰۰ درصد امکانات سازمان آموزش و 

فنی حرفه ای در استان مستقر است.

  نخستین جشنواره شعر با گویش طبسی برگزار شد.

ایرنا-در نخستین جشنواره شعر با گویش طبسی از ۶۰ اثر دریافتی توسط دبیرخانه جشنواره، هشت اثر برگزید و از خالق سه اثر 
شایسته تجلیل شد.نخستین جشنواره شعر با گویش طبسی با حضور اهالی فرهنگ و هنر در سالن همایش های جمعیت هالل 

احمر این شهرستان برگزار شد. خواندن اشعار برگزیدگان، اجرای پرده های نمایشی و سرود بخش هایی از این جشنواره بود.

رشد 5 برابری اعتبارات هیات ورزشی در امسال 

  990 هزار اقامت شب مسافران نوروزی و گردشگران در خراسان جنوبی

  مشارکت مردم در انتخابات عامل توسعه استان است

 وزیر ورزش و جوانان در جمع روسای هیئت های ورزشی خراسان جنوبی اظهار کرد:

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور: نهضت طراحی در حوزه صنایع دستی ایجاد شود

استاندار در نشست هم اندیشی و توسعه و چشم انداز طبس گفت:

گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار   - ایرنا 
پیش  انتخابات  در  مردم  گسترده  مشارکت 
ریاست  و  روستاها  و  شهر  شوراهای  رو 
از  یکی   ۹۶ اردییهشت   2۹ در  جمهوری 
و  شهرستان  توسعه  کننده  تعیین  عوامل 
عنوان  به  استانداری  مجموعه  است،  استان 
هرچه  زمینه  ملی  مهم  پروسه  این  مجری 
بیشتر این حضور را فراهم می کند.سید علی 
اکبر پرویزی در نشست هم اندیشی توسعه و 
چشم انداز طبس، افزود: از حیثیت نامزدهای 
ثبت نام کننده تا آخرین لحظه دفاع خواهیم 
کرد، بعد هم مردم هر فردی را انتخاب کردند 
آنها حمایت و همکاری می کنیم  از  ما هم 
که ان شاا... زمینه توسعه هرچه بیشتر استان 
فراهم شود.وی با بیان اینکه مردم چه کسی 
کسی  به  ارتباطی   ، کرد  خواهند  انتخاب  را 
و  دارند  توانایی  که  کسانی  از  افزود:  ندارد، 
شهرها  و  روستاها  توسعه  به  مند  عالقه 
هستند، دعوت می کنیم ثبت نام کنند و خود 
دهند.استاندار  قرار  مردم  رأی  معرض  در  را 
ای  خالصانه  و  صادقانه  نیت  اگر  داد:  ادامه 
داشته باشند وارد میدان شوند و رأی بیاورند 
آنها می توانند به توسعه شهرستان و استان 
کمک کنند و اگر نیت صادقانه وجود نداشته 
باشد تاثیری در توسعه روستا، شهر و استان 
نخواهند داشت و تشخیص آن بر عهده مردم 
است.وی اظهار کرد: ما زمینه حضور مردم را 
احدی  با  و  فراهم خواهیم کرد  انتخابات  در 

در خصوص رأی مردم تعارف نداریم و حتی 
اگر بخواهیم فرض کنیم که تغییر رأی مردم 
هم  آن  امکان  اصال  باشد  کسانی  نظر  مد 
را  به طبس  دولت  نگاه  ندارد.پرویزی  وجود 

ویژه دانست و افزود: ما همه مناطق را می 
بینیم این شهرستان به دلیل جایگاه خاصی 
اقتصادی و معدنی کشور دارد،  بنگاه  که در 
باید مورد توجه بیشتری هم قرار بگیرد.وی 
ابراز امیدواری کرد که بتوانیم کمک بیشتری 
به این منطقه بکنیم و شاهد شکوفایی همه 
شهرستان  جانبه  همه  توسعه  و  ها  حوزه 
استفاده  ضرورت  بیان  با  باشیم.وی  طبس 
باید  افزود:  توسعه  برای  بومی  نیروهای  از 
نمی  کنند،  آباد  را  این شهرستان  ها  طبسی 
شود انتظار داشت، فقط دیگران کمک کنند 
ما هیچ قدمی بر نداریم.پرویزی ادامه داد: اگر 

توسعه شهرستان را می خواهید پیشنهادهای 
خود را برای توسعه عملی کنید و از قدم های 
بگیرد. شکل  توسعه  تا  کنید  شروع  کوچک 

بزرگ  کارخانه  چند  با  که  این  بیان  با  وی 

که  این  افزود:  یابد،  نمی  توسعه  شهرستان 
تصور کنیم کارهای بزرگی باید صورت گیرد 
تا توسعه محقق شود اشتباه فاحشی است و 
اگر ایجاد واحدهای جنبی پایین  دست شکل 
نگیرد اشتغال، گردش اقتصادی و مالی شکل 
کرد:  بیان  ادامه  در  گرفت.استاندار  نخواهد 
دولت  اگر  حتی  نباشد،  مردم  مشارکت  اگر 
هم حمایت کند توسعه بدون مشارکت مردم 

واقعی نخواهد بود.

مناقصه خرید تضیمینی آب
 در ماه جاری

وی اظهار کرد: در حوزه تامین آب چند ماه 
و  گرفت  خوبی صورت  های  تالش  گذشته 
جنوبی  خراسان  برای  تضمینی  آب  خرید 
مناقصه  به  ماه جاری  در  نیرو  وزارت  توسط 
گذاشته خواهد شد و بخش خصوصی ورود 
پیدا می کند.وی ادامه داد: توافق شد که چاه 
و  زده شود  برای شهرستان طبس  ای  ویژه 
سازمان زمین شناسی پذیرفت که حفاری و 

آزمایش آن را انجام دهد.

مناقصه انتقال آب
 از دریای عمان برگزار می شود

پرویزی افزود: در کنار آن انتقال آب از دریای 
عمان که مناقصه آن قرار است برگزار شود، 
پیگیری می شود که این خط به شهر دیهوک 
منتقل و به خط فردوس و سرایان و از سمت 
دیگر به بیرجند و قاین متصل شود.وی گفت: 
امیدواریم در آینده هم اتصال قاین به فردوس 
آینده  سال  برای ۵۰  که  شود  دیده  طرح  در 

تضمین کننده منابع آب شرب استان باشد.

برای  چاه  حلقه  سه  حفر  داد  قرار   
دستیابی به آب های ژرف منعقد شد

کشور  در  بار  اولین  برای  کرد:  تصریح  وی 
قرارداد حفر سه حلقه چاه آب در منابع ژرف 
منعقد شد که یک سوم را پذیرفتیم، یک سوم 
را معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری و بقیه 
را وزارت نیرو پذیرفت و این تفاهم سه جانبه 

شکل گرفت.وی افزود: این چاه ها در عمق دو 
تا سه هزار متری در گسل طبس، فردوس و 
احتماال در سیستان و بلوچستان حفر خواهد 
شد و امیدواریم این طرح نتیجه بخش باشد.

برسد  نتیجه  به  این طرح  اگر  داد:  ادامه  وی 
منصرف  عمان  دریای  از  آب  انتقال  از  شاید 
شویم، چون نتیجه مشخص نیست آن را نیز 
دنبال می کنیم.استاندار با اشاره به سفر رئیس 
کارخانه  بود  قرار  افزود:  استان  به  جمهوری 
شود،  افتتاح  سفر  این  در  طبس  کک  زغال 
افتتاح  تاخیر پرداخت شد،  با  چون تسهیالت 
آن به بعد موکول شد، امیدواریم چند ماه آینده 
نیروگاه  اینکه  بیان  با  برسیم.وی  نتیجه  به 
زغالسنگ را تقریبا از مدار خارج کرده بودند، 
افزود: با پیگیری هایی که صورت گرفت توانیر 
پذیرفت این پروژه را با همه مشکالتی که دارد 
به وضع جاده های  اشاره  با  اجرایی کند.وی 
استان تاکید کرد: احداث باند دوم محور یزد به 
طبس در ردیف بودجه قرار گرفت، امیدواریم 
یادآور شد:  اجرایی شود.پرویزی  هرچه زودتر 
در باره تولید پی. وی. سی هزینه مطالعه تولید 
از  از زغالسنگ در دست بررسی است، یکی 
مهندسان که بومی این منطقه است مجری 
پروژه است و با چند کشور وارد مذاکره شده 
و بازدیدهایی انجام شده است.وی افزود: اگر 
این پروژه نتیجه دهد نه تنها برای طبس بلکه 
برای کشور کار با ارزشی خواهد بود که سال 

ها مردم از آن بهره مند خواهند شد.

کل  اداره  گردشگری  مقدم-معاون  دادرس 
گردشگری  و  دستی  فرهنگی صنایع  میراث 
مسافر  هزار   ۹۹۰ اقامت  از  جنوبی  خراسان 
استان خبر داد.مرتضی عربی  و گردشگر در 
تا  نوروزی  تعطیالت  ابتدای  از  اظهارکرد: 
کنون ۹۹۰ هزار مسافر و گردشگر در اقامتگاه 
بیان  اند. وی  داده شده  اسکان  استان  های 
مهمان  ها،  هتل  در  مسافران  اسکان  کرد: 
پذیر ها، کمپ های موقت، مدارس آموزش 
و پرورش، زائر سراها  و .... بوده است. وی با 
بیان اینکه طی ایام نوروز شش هتل با تعداد 
آماده  تخت  و ۷22  هزار  و شش  اتاق   2۴۷
است،  شده  مسافران  از  پذیرایی  و  اسکان 
تعداد  با  پذیر  مهمان   1۶ همچنین  گفت: 
2۶2 اتاق و ۶۵۷ تخت و 1۰ واحد بوم گردی 
آماده سازی شده  در زمینه اسکان مسافران 
است. وی در ادامه از انجام دو میلیون بازدید 
از جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی خبر 
به  مربوط  بازدید  آمار  بیشترین  گفت:  و  داد 
شهرستان های طبس و فردوس بوده است. 

بیرجند  تورهای  اندازی  راه  به  اشاره  با  وی 
گردی و استان گردی نیز در ایام نوروز ۹۶ 
گفت: استقبال مسافران و گردشگران از این 

تورها بسیار خوب بوده است.

بیش از یک میلیون نفر از جاذبه های 
بازدید  طبس  گردشگری  و  تاریخی 

کردند
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری طبس گفت: از ابتدای تعطیالت 
هزار   ۵۷ و  میلیون  یک  کنون  تا  نوروزی 
و  تاریخی  های  جاذبه  از  بازدید   ۳۸۹ و 

گردشگری شهرستان انجام شده است.
میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
به  اشاره  با  بهبانی  رسول  جنوبی  خراسان 
اینکه بازدید بسیار خوبی از اماکن تاریخی و 
طبیعی شهرستان طبس صورت گرفته است، 
اظهار کرد: تا کنون یک میلیون و ۵۷ هزار و 
۳۸۹ بازدید از جاذبه های تاریخی، مذهبی، 

فرهنگی و گردشگری شهرستان انجام شده 
است.وی ادامه داد: بیشترین بازدید ها از باغ 

مطهر  حرم  علی،  مرتضی  چشمه  گلشن، 
روستای  )ع(،  الکاظم  موسی  بن  حسین 
ازمیغان، کویر حلوان و کال جنی بوده است.

در  نوروزی  بازدیدها  افزایش  از  وی   

شهرستان طبس خبر داد و بیان کرد: نوروز 
سال گذشته در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ 

هزار بازدید کننده در شهرستان داشته ایم که 
امسال پیش بینی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار بازدید از جاذبه های شهرستان را داریم.

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 

از  بازدید  اینکه  بیان  با  گردشگری طبس  و 
رنگ  پر  بسیار  نیز  دائمی شهرستان  بازارچه 

تعطیالت  ابتدای  از  کرد:  عنوان  است،  بوده 
نوروزی تا نهم فروردین ماه سال جاری ۵۶۳ 
موقت  و  دائم  در کمپ های  نفر  هزار ۸۳1 

شهرستان اقامت داشته اند.

استان  به  جمهور  رئیس  سفر  مالیی-پیرو 
جوانان  و  ورزش  وزیر  فر«  »مسعودسلطانی 
غدیر  نفری  هزار  استادیوم 1۵  افتتاح  از  بعد 
مسئوالن  با  صمیمی  نشست  در  بیرجند 
در  استان  سمن های  و  ورزشی  هیات های 
هتل بزرگ سپهر با اشاره به تصویب قانون 
2۷ صدم درصد ار ۹ درصد مالیات بر ارزش 
افزوده که قرار است به حوزه ورزش و جوانان 
از این منبع  اختصاص یابد، خاطرنشان کرد: 
حوزه  به  درآمد  تومان  میلیارد  هزار  از  بیش 
بخش  که  افزوده می شود  جوانان  و  ورزش 

عمده آن در اختیار استان ها قرار می  گیرد تا 
اتمام   ، ورزشی  زیرساخت های  توسعه  برای 
به  کمک  همچنین  و  تمام  نیمه  پروژه های 
فر  شود.سلطانی  هزینه  ورزشی  هیات های 
یادآورشد: 2۰ درصد از این درآمد های مالیاتی 
به حوزه جوانان اختصاص یابد که امیدورایم 
اختصاص این اعتبارات به هیات های ورزشی 
و  ورزش  باشد.وزیر  داشته  برابری   ۵ رشد 
از  بیش  به  گذشته  سال  در  افزود:  جوانان 
میلیون   1۰ وام  ایرانی  جوان  میلیون  یک 
داد:  ادامه  شد.وی  پرداخت  ازدواج  تومانی 

1۴ هزار هیات ورزشی در استان های کشور 
در  متنوع  ورزشی  رشته های  و  هستند  فعال 
دو حوزه قهرمانی و همگانی را ساماندهی و 
مدیریت می کنند.سلطانی فر بیان کرد: در سال 
ورزشی  های  هیات  به  کمک  برای  گذشته 
تومان مصوب شد که 1۸  میلیارد  حدود 2۰ 
میلیارد تومان آن اختصاص یافت.وزیرورزش 
و جوانان با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۴ 
هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور وجود 
دارد ، گفت: برای اتمام این پروژه ها 1۰ تا 11 

هزار میلیارد تومان اعتبار الزم است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشور بازار فروش 
را مهم ترین مشکل حوزه صنایع دستی دانست 
و گفت: باید نهضت طراحی برای ذائقه پسند 
مهر،  گزارش  دهیم.به  شکل  تولیدات  بودن 
بهمن نامور مطلق در بازدید از باغ اکبریه بیرجند  
با اشاره به ثبت اطالعات ۴۰۰ هزار صنعتگر 
البته آمار  صنایع دستی در سامانه  بیان کرد: 
هنرمندان این حوزه دو برابر این رقم است.وی 
به حمایت های انجام شده از هنرمندان حوزه 
صنایع دستی  در طول دو سال گذشته اشاره 
کرد و افزود: در سه سال گذشته بیش از ۳۵ 
میلیارد تومان از محل صندوق کارافرینی امید 
تسهیالت  دستی  صنایع  حوزه  صنعتگران  به 

پرداخت شده است.نامور مطلق ادامه داد:  دو 
برابر اعتبارات نیز از محل کمک های فنی و 

اعتباری جذب کرده ایم که در اختیا تجار و تولید 
صنایع  دادیم.معاون  قرار  حوزه  این  کنندگان 
دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری کشور بیان کرد: نیازهای این حوزه 
بیشتر از این است و امید است در سال تولید 

و اشتغال بتوانیم حمایت های بیشتری داشته 
باشیم. وی از افزیش استقبال مردم از صنایع 
دستی در سال های اخیر خبر داد و اظهارکرد: 

این استقبال باعث امیدواری شد و تالش شده 
تا کیفیت خدمات بهتر شود.نامور مطلق با بیان 
به  رو  هر سال  حوزه  این  شاغلین  آمار  اینکه 
افزایش است، بیان داشت: در طراحی شهری 
و داخلی، منازل و محل کار استفاده از ظرفیت 
های حوزه صنایع دستی در حال افزایش است. 

بازار فروش مشکل حوزه صنایع دستی
وی یکی از مهم ترین مشکالت در حوزه صنایع 
برای  افزود:  و  دانست  فروش  بازار  را  دستی 
گسترش بازار فروش باید گفتمان سازی انجام 
شود تا مردم الگوی مصرف را به سمت الگوی 
هویتی سوق دهند.نامور مطلق ادامه داد: تالش 
داریم تا باایجاد و افزایش بازارچه های صنایع 

دستی زمینه را برای عرضه صنایع دستی به 
مردم افزایش دهیم.معاون صنایع دستی سازمان 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
کشور با اذعان به اینکه در حوزه صادرات هر 
سال شاهد افزایش هستیم، بیان کرد: در سه 
سال اخیر از 1۰۰ میلیون  به 2۰۰ میلیون دالر 

فروش صنایع دستی را رسانده ایم.

جهش خوب صنایع دستی استان
وی بیان کرد: صنایع دستی استان در یکی دو سال 
اخیر رشد خوبی داشته که اگر در همین میسیر 
حرکت کند به پای استانهای برتر در حوزه صنایع 
دستی می رسد. وی تصریح کرد: در حوزه طراحی 

امیدواریم بهتر از گذشته در استان فعالیت شود.
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 امام على عليه  السالم فرمودند:
النََّظُر إلَى الُخضَرِة نُشَرٌة

نگاه كردن به سبزه موجب شادابى است.
)نهج البالغه ، حكمت 400(

مالیی- در آغازین روزهای سال 96 که به عنوان 
اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال نامگذاری شده است 
حجت االسالم و المسلمین سید محمد باقر عبادی 
نماینده مردم بیرجند ، خوسف و درمیان از مجتمع 
بزرگ کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد بازدید 
 و با  کارکنان و کارگران این مجموعه دیدار کرد.
»مهندس فالحی« سرمایه گذار کارخانجات فرزاد در 
 این بازدید ، بیان کرد: کارگران بازوان و سرمایه های 

توانمند تولید ما هستند. 
پویای و سالمت کار در کارخانجات فرزاد

سن  میانگین  اینکه  اشاره  با  فالحی  مهندس 
فعالیت  عظیم  مجتمع  این  در  که  کسانی 
جوان  نیروی  افزود:  است،  سال   22 کنند  می 
این  و  هستند  دانشجو  یا  کرده  تحصیل  ما 
است. ما  کار  سالمت  و  پویایی  دهنده   نشان 
رئیس هیئت مدیره کارخانجات کاشی و سرامیک 
در  که  هایی  دستگاه  تمامی  کرد:  عنوان  فرزاد 
این مجتمع  نصب شده، خارجی است اما مدیر 
تولید و مدیر فنی ما نیرو های متخصص و جوانی 
هستند که وقتی از دیگر استان ها برای بازدید به 
این کارخانه می آیند تعجب می کنند. مهندس 
فالحی با اشاره به اینکه ما سال گذشته شاهد 
این  کارگران  برای  ازدواج  جلسه   50 از  بیش 
مجموعه بوده ایم، خاطرنشان کرد: انشاءا... خداوند 
توفیقی دهد طرح های توسعه ای که داریم به 
نتیجه برسد و برای جوانان بیشتری اشتغال ایجاد 

کنیم و زمینه ازدواج آنان را فراهم نماییم. 
برای  اشتغال  ایجاد  از  باالتر  رسالتی  هیچ 

جوانان نیست
حجت االسالم و المسلمین عبادی نماینده مردم 
بیرجند ، خوسف  و درمیان نیز در این جلسه 
عنوان کرد: خیلی خوشحالم از اینکه کارخانجات 
کاشی فرزاد با این ظرفیت باالی تولید و اشتغال 

در استان ما وجود دارد. وی با بیان اینکه در جامعه 
فعلی هیچ رسالتی باالتر از ایجاد اشتغال برای 
جوانان نیست ،افزود: در سال جدید وظیفه خود 
می دانستم که برای خداقوت به کارگران و سرمایه 
گذار مجتمع کارخانجات فرزاد بیایم.  عبادی بیان 
کرد: مجتمع کاشی فرزاد ،یکی از پویاترین کارخانه 
هایی است که در کشور وجود دارد و ما در حیطه 
قانون گذاری و با برخی از دستگاه های اجرایی که 
به درستی کار را انجام نمی دادند مکاتبه کردیم و 

خوشبختانه به نتیجه هم رسیدیم. 
 مبارزه با قاچاق نباید فصلی و  احساسی باشد
به  اشاره  با  عبادی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
اینکه مجتمع کارخانجات فرزاد چشمه جوشان 
امیدواریم  کرد:  است،خاطرنشان  استان  اشتغال 
این کارخانجات توسعه بیشتری پیدا کند تا مشکل 
اشتغال در استان حل شود.وی، قاچاق و واردات 
کاالهایی که تولید داخلی دارند را موجب ضربه 
زدن به تولید و سرمایه گذار دانست و تاکید کرد: 
باید نظارت بیشتری بر مرزهای کشور انجام شود 
تا تولید داخلی قوت گیرد.نماینده مردم بیرجند ، 
خوسف و درمیان عنوان کرد: مبارزه با قاچاق نباید 
فصلی و  احساسی باشد و امحای کاالی قاچاق 

تاثیرگذار است. 
مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد ؛ 

درمانگاه اشتغال در خراسان جنوبی
داد:  ادامه  عبادی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
ما نباید در دام سیاست های دیگر کشورها قرار 
گیریم، برای رونق تولید و توسعه اشتغال برخی 
از کشورها برای صادرات کاالهای خود سوپسیت 
می دهند و مالیات نمی گیرند و دولت برای این 
هدف باید عوارض مناسب از تولید کننده بگیرد. 
وی بیان کرد: از دیدگاه اسالم، کار اقتصادی کردن 
یک ارزش است و نگاه ما به تولید و سرمایه داخلی 
نیاز به تصحیح دارد. وی خاطرنشان کرد: مشکل 
مجتمع  و  است  اشتغال  کمبود  ما  کشور  اول 
درمانگاه  فرزاد  سرامیک  و  کاشی  کارخانجات 

اشتغال در خراسان جنوبی محسوب می شود.
دستگاه های اجرایی در روند توسعه ای این 

کارخانه همکاری کنند
نماینده مردم بیرجند ، خوسف و درمیان با بیان 
اینکه این مجتمع به چندین کشور مانند عراق و 
افغانستان صادرات دارد، افزود: کاش در این استان 
داشت. وجود  فرزاد  کاشی  مانند  کارخانه  دهها 
عبادی بیان کرد: دستگاه های اجرایی استان هم 

برای تسهیل در روند طرح های توسعه ای این 
کارخانه همکاری الزم را داشته باشند.  

و  استان  نمایندگان  مجمع  های  پیگیری 
موانع  رفع  قانون  اصالح  در  معزز  استاندار 

تولید کشور
مهندس امیر مزگی نژاد، مدیرعامل کارخانه کاشی 
فرزاد نیز در این جلسه بیان کرد: با پیگیری هایی که 
مجمع نمایندگان استان ، سید علی اکبر پرویزی 
استاندار معزز و مهندس فالحی تبصره یک ماده 
 20 قانون رفع موانع تولید در کشوراصالح شد.
وی با اشاره به یکی دیگر از مشکالت که مانع تولید 
و اشتغال است، افزود: ما از شرکت هایی که دارای 
اعتبار و  نشان ثبت شرکت از اداره ثبت هستند 
مواد اولیه خریداری می کنیم اما پس از مدتی 
در یک تخلف بدهی شرکت را در لیست سیاه 
اداره امور مالیاتی قرار گرفته و برای صنعتگران 
های حساب  و  است  کرده  ایجاده   مشکالتی 

 اصلی شرکت را قبول ندارند. مهندس مزگی نژاد 
خاطرنشان کرد: دکتر جنتی معاون مالیات های 
مستقیم کشور ، مهندس فالحی ، اداره کل مالیات 
استان و مجمع نمایندگان استان قول پیگیری را 
داده اند که امیدواریم به زودی به نتیجه برسد و 

همچنین تبصره3 ماده 144این قانون نیز نیاز به 
اصالح و بازنگری دارد.

قدم بعدی کارخانجات  فرزاد ، صادرات به 
آفریقای شمالی

فروش  و  بازرگانی  معاون  نقدی  مهندس 
عنوان  نیز  فرزاد  و سرامیک  کاشی  کارخانجات 
هزار  ظرفیت 50  با  تولید  خط  اکنون 8  کرد: 
مترمربع تولید روزانه ما است و بالغ بر هزار نفر به 
صورت مستقیم  و 15 تا 20 هزار نفر به صورت 
غیر مستقیم در کارخانجات تابعه ما مانند شرکت 
 ، فالح  سیرکویر،آجرسفال  فرامرز  نقل  و  حمل 
پاکت و کارتن سازی، نایلون شیرنیگ و کاشی 
فرزاد مشغول به کار هستند. وی با بیان اینکه 
سال گذشته بالغ بر 20 میلیون دالر به کشورهای 
افغانستان عراق ، پاکستان ، سوریه و به طور کلی 
آسیای میانه صادرات داشتیم، ادامه داد: در حال 
رایزنی با کشورهای شمال آفریقا هستیم که از 
کنیم. صادر  را  خودمان  محصوالت  دریا   طریق 

کلنگ زنی کارخانه ورق سازی در استان با 
سرمایه گذاری 20 میلیارد تومانی

 مهندس نقدی از پیشرفت 90 درصدی واحدهای 
رنگ و لعاب این مجتمع خبر داد و افزود: به زودی 
حدود 300 نفر در واحدهای جدید مشغول به کار 
خواهند شد. معاون بازرگانی و فروش کارخانجات 
کاشی و سرامیک فرزاد از تاسیس کارخانه ورق 
سازی در استان خبر داد و بیان کرد: مطالعات 
این طرح عظیم به اتمام رسیده است. وی سرمایه 
تومان  میلیارد  بر20  بالغ   را  طرح  این  گذاری 
اعالم کرد و گفت: اگر دستگاه های اجرایی استان 
همکاری کنند به زودی کلنگ عملیات اجرایی آن 
 به زمین خواهد خورد. نقدی بیان کرد:پیش بینی 
به  نسبت  میزان صادرات سال جاری  می شود 
باشد. داشته  افزایش  درصد  گذشته 100   سال 

نماینده مردم بیرجند ، خوسف  و درمیان در بازدید از مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد

کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد ؛ درمانگاه مشکل اشتغال استان
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