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سخنگوی وزارت کشور :
نشاط سياسي منوط به فعاليت

آزادانه گروهها و تفکرات مختلف است

محمد علی نجفی: 
ما از حضور آقای رئيسی استقبال می کنيم 

و از نظر ما اشکالی ندارد.

رئيس ستاد تبليغات روحانی: 
عده ای با برخی القائات و ایجاد شبهات سعی دارند 

فعاليت های مثبت دولت را وارونه جلوه دهند

نماینده مردم بيرجند در مجلس: 
رئيس جمهوری می خواهيم 

که انگيزه و تحرک الزم را داشته باشد

ترامپ با موشک پرانی به سوریه برای مدعيان اصالحات عصا فرستاده است/  محمدرضا تابش: اصولگرایان با چندین نامزد وارد ميدان انتخابات می شوند  / کنایه یک نماینده به کليد رئيس جمهور/ ناصری : رئيسی پيش از انتخابات کناره گيری خواهد کرد /قبل از انتخابات کسی باورش نمی شد که آقای روحانی رای بياورد   / صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

ردیف اعتباری ویژه 
مناطق محروم 

تصویب شد
اولین جلسه شورای اداری استان امسال با حضور 
مدیران دستگاه های اجرایی و معاونان استاندار به 
ریاست پرویزی،برگزار شد.وی با اشاره به اینکه با 
پیگیری های انجام شده در کالن کشور،تسهیالت 
دوسال  به  سال  یک  از  ها  بانک  پرداختی  رونق 
افزایش یافت تاکید کرد اعتبارات  ... ) مشروح در صفحه ۷ (

طرح آمایش استان
 در بند دموکراسی اداری

 صفحه ۷ 

گردشگری سالمت 
ظرفيت مغفول استان

 صفحه ۷ 

نشست خبری ثبت نام مرحله 
استانی ششمين دوره مسابقات 

ملی مناظره دانشجویی
 صفحه ۷ 

امام جمعه بيرجند:

کاندیداها  در رقابتی سالم و 
قانونمند به برگزاری انتخابات 

کمک کنند
صفحه ۷ 

۹ فقره جواز تأسيس صنعتی 
در سربيشه صادر شد

صفحه ۷ 

سرمقاله

اعتکاف نردبان ملکوت

* سردبیر

ماه رجب،ماه سلوک و زدودن زنگارهای شیطانی 
از آئینه دل است. ماه والیت و برافروختن چراغ 

معرفت در شبستان وجود است.
نردبان  اعتکاف  اعتکاف است و  ماه رجب زمان 
است  تحول  هنگامه  که  ماه  این  در  ملکوت! 
و  صحن  در  حضور  با  دوست  کوی  عاکفان 
سرای محبوب پله های سلوک را پیموده و پله 
 پله به خدا نزدیکتر می شوند معتکف روزه اش،

نمازش،حضورش در مسجد و دیگر اعمالش مایه 
تقرب است...

 ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

ابراز تمایل اعضای شورا برای خدمت بیش از پیش!
صفحه ۷
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بهره برداری از بيمارستان پيشرفته حضرت رسول )ص( فردوس با حضور وزیر بهداشت

دنيای غرب جهان را با بی هنری خود به آتش کشيده است 

جناب آقای دکتر حسین بهشتی نژاد
با نهایت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامی تان

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده 
از درگاه باریتعالی برای آن شادروان رحمت و مغفرت الهی

 و برای تمامی بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

خانواده های علمی 

به یک نفر آقا لیسانس نرم افزار 
 با حداقل 3 سال سابقه کار نیازمندیم  

  IP ضمنا آشنایی با سيستم دوربين مدار بسته
در اولویت می باشد.  

شماره تماس: 32450702

با تسلیم به مشیت الهی از کلیه سازمان ها، ادارات،
ارگان ها، نهادها و هیئت های مذهبی، فامیل، همسایگان 
و دوستان عزیز که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم  

زنده یاد فهیمه خوشه چین 
شرکت فرموده و یا به طرق مختلف ابراز همدردی 
نماییم.  می  قدردانی  و  تشکر  صمیمانه  نمودند 

ضمناً به اطالع می رساند
به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن عزیز 
سفر کرده جلسه یادبودی دوشنبه ۹6/1/21 
از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در محل هيئت  

انقالب( خيابان  در  )واقع  حسينی  محترم 
ارجمند  سروران  شما  حضور  گردد،  می  برگزار 

موجب تسلی قلوب بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: خوشه چین، ایزدمهر 

تشکر و اعتذار
کربالی عمر هرکس بی گمان خواهد رسید               روز عاشورای ما هم یک زمان خواهد رسید
  عاقبت باید حسینی رفت از دار جهان                    ورنه؛ در بستر به سر عمر گران خواهد رسید

اینک که دست تقدیر در ایام شادی و سرور نخستین روزهای بهار طبیعت؛ بهار زندگی ما را به 
برگ ریزان خزان بدل کرد و گل سرسبد زندگی ما را به دیار باقی برد و روح بلند مادری مهربان

خیر و عاشق و پاک باخته اهل بیت )علیهم السالم( 

مرحومه کربالئیه نرگس خیاط 
را با خود به پرواز درآورد و ما را در ماتم و سوگ ابدی نشاند، به حکم ادب و حق شناسی

بدینوسیله از همه عزیزان،سروران، دوستان،آشنایان و اقوام که بازماندگان را در تحمل این مصیبت 
یاری بخشیدند و با حضور آرامش بخش و دلسوزانه خود ما را مورد تفقد قرار دادند و یا با تلفن،پیامک

ارسال اعالمیه، نثار گل و حضور خود مرهمی بر قلب داغدارمان بودند، صمیمانه تشکر می کنیم
همچنین نظر به اینکه به علت تألمات روحی فراوان و کثرت بزرگواران قادر به قدردانی حضوری و تلفنی 
نشده ایم، عذرخواهی نموده و سالمتی و عاقبت بخیری سروران را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

خانواده های: عبداللهی ،خیاط ،حقیقی ، شیوا ،نخعی ،عمیدیان

آگهـی استخـدام
یک شرکت تولیدی صنعتی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود
 از بازنشستگان نیروهای مسلح ، آشنا به امور مالی و اداری

 دعوت به همکاری می نماید.
عالقه مندان می توانند در ساعات اداری با شماره 

09123571317 تماس حاصل نمایند

جناب آقای مهندس کیوان رحیمی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز 
تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مدیر عامل ، هیئت مدیره و پرسنل موسسه فرهنگی و هنری عرفان خراسان جنوبی 

هنرمند گرامی 

جناب آقای مسعود مسعودیان 
راهیابی شما را به فینال برنامه )زمانی برای خندیدن( 
به جامعه هنری استان تبریک عرض نموده ، موفقیت و بهروزی تان را 

در تمامی مراحل زندگی آرزومندیم.
مدیر عامل ، هیئت مدیره و پرسنل موسسه فرهنگی و هنری 

عرفان خراسان جنوبی 

آگهی مناقصه عمومی 
اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت 

به خرید خدمات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید، بدینوسیله 
 از شرکت های معتبر خدماتی و خودرویی جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

مبلغ تضمين شرکت نوع خرید خدمت ردیف
در مناقصه 

حمل و نقل درون و برون شهری 1
مدیریت ها و دفتر استان 

250.000.000 ریال

امور نظافت و خدمات مدیریت ها 2
و دفتر استان 

400.000.000 ریال

 
ارائه تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه 

کمیته امداد امام خمینی )ره( مورد تاکید می باشد.
مهلت و محل دریافت اسناد شرکت در مناقصه و تحویل پیشنهادات از تاریخ 96/01/20 لغایت 
پایان وقت اداری 96/01/30 از ساعت 7:30 صبح لغایت 14:30 هر روز به آدرس: استان خراسان 
جنوبی، بیرجند، میدان شهید آیت ا... طالقانی، خیابان شهید بهشتی 7 اداره کل کمیته امداد 
امام خمینی )ره( خراسان جنوبی، اداره پشتیبانی مراجعه و یا با ارسال آدرس ایمیل به شماره 

09153611079 نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 
زمان بازگشایی پاکت ها شنبه 96/02/02 ساعت 10 صبح در محل اداره کل کمیته امداد امام 

خمینی )ره( طبقه دوم خواهد بود.

افسانه هستی اش اگر پایان یافت
خوش نامی و عزتش به پایان نرسید

چهارمین سالگرد  درگذشت

 شادروان سید ابراهیم لؤلؤ 
را به پاس زحمات بی دریغش گرامی می داریم. روحش شاد

خانواده لؤلؤ

آگهی مزایده شماره 96/51
یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط 
شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب 

اطالعات با شماره 32400003 با کد 056 تماس حاصل نمایند.
تعداد 61 دستگاه خودرو )سبک، سنگین و موتور سیکلت(

زمان بازدید: به مدت  3 روز اداری از تاریخ 96/1/27 لغایت 96/1/29
 از ساعت 9:00 الی 14:00

محل بازدید: کیلومتر 12 جاده بیرجند - زاهدان، روبروی ایست و بازرسی شوکت آباد، 
پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی 

محل تسليم پيشنهادات: کیلومتر 12 جاده بیرجند - زاهدان، روبروی ایست و بازرسی 
شوکت آباد، پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی 

ضمناً بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان برگزاری مزایده کلیه استان ها می توانند 
به سایت www.dchq.ir در صفحه اصلی، منو اصلی، بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند.

کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، خالفی، مالیات مشاغل و نقل و 
انتقال سند و سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

شناسه آگهی: 32۹2۹

به مناسبت سومین روز
 درگذشت پدر، همسر و برادری مهربان

 مرحوم مغفور

محمد رقیبی نیا )زیرویی(
)بازنشسته ارتش(

جلسه ترحیمی امروز یکشنبه ۹6/1/20 
از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در محل مصلی 

)هيئت ابوالفضلی(
سروران  شما  فرمایی  تشریف  گردد،  می  برگزار   

گرامی موجب امتنان است. 

خانواده های: رقیبی نیا ، برومند
حسینی  امین  باقری،  کرباسی،  حسینی،  آبادی،  رحیم  بهداد،  پور،  خواجه   
ارشادی فر، علیمی، خاوری، هیهات، جانی، عبدالرزاق نژاد، یعقوبی، عباسی 

زجاجی، خزائلی، ساغری، مهربان، زین العابدینی

هـوالبـاقـی
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برگزاری کنکور ارشد در ۷ و ۸ اردیبهشت 

جام جم-مشاور عالی سازمان سنجش گفت: کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
۹۶ تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی در 
روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ اردیبهشت برگزار می شود. 

 اعالم نتایج نهایی تکمیل ظرفیت 
آزمون استخدامی 

از  آموزش وپرورش  اداری  امور  تسنیم-مدیرکل 
آزمون  نهایی مرحله تکمیل ظرفیت  نتایج  اعالم 
استخدامی آموزش وپرورش تا فردا خبر داد.وی ظهار 
کرد: آزمون استخدامی برای جذب 10 هزار نیروی 
انسانی در آبان سال گذشته در 53 شهرستان برگزار 
شد و 233 هزار و 421 داوطلب نیز برای شرکت 

در این آزمون استخدامی با یکدیگر رقابت کردند.

خبر خوش برای معلمان مدارس استثنایی

اداری،  عدالت  دیوان  عمومی  تسنیم-هیئت 
به  را  استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان 
معلمان  ارفاقی  سنوات  بیمه  حق  پذیرش 
مدارس استثنایی و سازمان تأمین اجتماعی را 
به احتساب آن در سنوات خدمتی، ملزم کرد.

تسهیالت ویژه برای سربازان 
غایب و مشموالن

وظیفه،  نظام  سازمان  اطالعیه  مهر-بنابر 
ها  فراری  سرباز  و  مشغول خدمت  مشموالن 
غایب  مشموالن  جریمه  قانون  از  توانند  می 
استفاده کنند.سربازان حین خدمت که قبل 
از اعزام به خدمت سربازی و تا تاریخ ۲۹ اسفند 
باشند در  از ۸ سال غیبت داشته  ۹۵ بیش 
سربازان  گیرند.  می  قرار  مقررات  این  شمول 
حین خدمت در صورتی که به خدمت اشتغال 
دارند، پس از احراز شرایط و گذراندن مراحل 

رسیدگی، از خدمت ترخیص خواهند شد.

نوع و میزان مرخصی کارگران
 بر اساس قانون کار

بدون  و  استعالجی  استحقاقی،  مرخصی های 
حقوق کارگران همواره در کارگاه ها مورد مناقشه 
است.  داشته  قرار  کارفرمایان  و  کارگران  بین 
هر  در  کارگر  کار،  قانون   66 ماده  به  مستند 
سال مجاز به ذخیره بیش از ۹ روز از مرخصی 
ساالنه خود نبوده و مابقی مرخصی ساالنه وی 
یعنی 17 روز کاری، برای کارگرانی که به کارهای 
سخت و زیان آور اشتغال نداشته باشند، اجباراً 

باید مورد استفاده قرار گیرد.

سرمقاله

اعتکاف نردبان ملکوت

* سردبیر

روزه  معتکف  اول(  صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 
اش،نمازش،حضورش در مسجد و دیگر اعمالش 
مایه تقرب است.در خانه دوست سفره ایی از 
مغفرت و بخشایش گسترده شده و عاکف با 
صیقل روح و روان،زنگار  گناه از دل می زداید 
و مهیای ضیافت بزرگ در ماه وصال می گردد 
. ماهی که عشاق از سفره پرفیض الهی،لقمه 
های راز بر می چینند و عطر قران از ژرفای 
دل بازیافتگان مشام جان را می نوازد. اعتکاف 
از عبادت های مستحب موکد در اسالم است 
که در روزهای 13و14و1۵ماه رجب برگزار می 
شود و انجام این فرایض به دلیل همزمانی با 
میالد خجسته امیرالمومنین  علی )ع( و تقارن 
با ایام ماه رجب، دارای اهمیت خاصی است.
از همین رو مساجد جامع سراسر کشور نیز 
امسال چون سال های قبل میزبان معتکفان 
هستند. در خبرها داشتیم بیش از ۸00هزار 
نفر در مراسم اعتکاف امسال شرکت می کنند 
و دراستان خراسان جنوبی نیز در سال گذشته 
بیش از 13 هزار نفر شرکت کردند که نسبت 
به سال قبل خود حدود13 درصد رشد داشته 
بود.امسال نیز بر اساس اطالعات واصله، تعداد 
ثبت نام کنندگان افزایش داشته و بیش از ۲۵0 
مسجد در استان خراسان جنوبی برای مراسم 
مسجد   1۸ و  است  یافته  اختصاص  اعتکاف 
است.  شده  بینی  پیش  استان  مرکز  در  نیز 
آنچه که در این بین حائز اهمیت است این 
که حدود۵0 در از معتکفین جوانان هستند 
حضور   برای  مساجدی  بینی  پیش  حتی  و 
دانشجویان و دانش آموزان نیز شده است و در 
این مساجد عالوه بر اینکه معتکفین در این 
سه روز جان  خود را در  فضای معنوی جال 
می دهند، برنامه های متنوعی از جمله کرسی 
احکام  وبیان  ،حلقه های معرفت  های تالوت 
بصیرتی  و  فرهنگی  مسابقات  و  مباحث  و 
باحضور مبلغان پیش بینی شده است.فرصت 
را مغتنم شمرده از این طریق  به همه آنهایی 
یافته  را  مراسم  این  در  نام  ثبت  توفیق  که 
این  بالیم که  برخود می  و  تبریک گفته  اند 
استقبال پرشور انجام شده است.امیدواریم که 
همه ما نیز  توفیق درک ماه رجب را داشته 
باشیم تا ضمن برخورداری از رحمت و غفران 
الهی در روز قیامت نیز به عنوان رجبیون مورد 

خطالب قرار گیریم.انشاا... 

زنگنه: گاز گران نمی شود

آیا  که  این سؤال  به  پاسخ  در  نفت  وزیر  زنگنه  نامدار  بیژن 
قیمت گاز در سال جاری افزایش می یابد یا خیر و شنیده 
گاز  های  تعرفه  مناطقه  برخی  در  شده 
این مطلب صحت دارد  آیا  یافته  افزایش 
هیچ عنوان  به  ما  کرد:  تأکید  خیر  یا 
شرایط  تغییر  دلیل  به  را  گاز  تعرفه 
افزایش  و  تغییر  هوایی  و  آب  و  اقلیمی 
را  گاز  قیمت  افزایش  یا  تغییر  کلی  طور  به  لذا  نداده ایم، 
پیش بینی  بودجه۹6  در  ظاهراً  که  کند  تصویب  باید  دولت 
شده که در سال جاری تغییری در این زمینه نداشته باشیم 

در نتیجه ما باید رعایت قانون را کنیم.

عصر اعتبار- صندوق بازنشستگی کشوری تاکنون توانسته 
است وام ضروری بازنشستگان را به یک میلیون نفر از 
مشترکان خود اعطا کند. این روند اگرچه از چندین سال 
گذشته کلید خورد اما دولت یازدهم توانست اعتبار و شمار 
دریافت کنندگان این وام را افزایش دهد. تدر این سال 30 
هزار بازنشسته کشوری وام 31۸ هزار تومانی دریافت کردند. 
مبلغ این وام ساالنه افزایش پیدا کرد تا آنکه در سال ۹۲ ، 
40 هزار بازنشسته توانستند از این امکان استفاده کنند اما 
در سال ۹4 با افزایش اعتبار درنظرگرفته شده شمار دریافت 
کنندگان وام ضروری بیش از 4 برابر افزایش یافت و به ۲۵0 

هزار نفر رسید و مبلغ وام نیز  از ۲ میلیون تومان به سه 
میلیون تومان به ازای هر بازنشسته افزایش یافت.ثبت نام 
اینترنتی وام ضروری بازنشستگان کشوری برای سال ۹۵ 
نیز از ابتدای آبان سال گذشته شروع شد و در یک بازه 
زمانی یک ماهه 410 هزار بازنشسته وارد سامانه مربوطه 
شده و  تقاضای خود را برای دریافت وام ثبت کردند و 
در نهایت در ابتدای دی قرعه کشی بزرگی انجام و ۲۵0 
هزار نفر برای دریافت وام ضروری انتخاب شدند.مدیرکل 
فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری افزود: 
صندوق بازنشستگی به عنوان دومین سیستم بیمه ای 

کنار  در  و  دارد  برعهده  مهمی  وظایف  و  رسالت  کشور 
وظایف اصلی چون پرداخت حقوق، برنامه های فرهنگی 
اجتماعی مختلفی ترتیب داده ایم که پرداخت وام ضروری 
از جمله آنهاست. سال ۹۵ با رشد ۵0 درصدی اعتبارات، 
اعتبار درنظرگرفته شده برای ارائه وام های ضروری از ۵00 
میلیارد تومان در سال ۹4 به به 7۵0 میلیارد تومان رسید 
و در عین حال که شمار وام گیرندگان همان ۲۵0 هزار نفر 
باقی ماند اما مبلغ وام به 3 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
وی می افزاید: اقساط این وام ۹0 هزار تومان و 36 ماهه است 

و کارمزد آن چهار درصد خواهد بود.

ادامه توزیع وام بازنشستگی در سال جدید

با  را   ۹۵ سال  آموزش وپرورش  جم-  جام 
گذاشت  سر  پشت  بودجه  کسری  معضل 
مطالبات  برخی  منجر شد  مسئله  این  و 
التدریس   حق   نیروهای  حقوق  جمله  از 
التدریس  حق   ساعات  و  معلمان  سرباز  و 
نیروهای رسمی از ابتدای مهر ۹۵ پرداخت 
نشود.طبق گفته های مدیرکل دفتر برنامه 
و بودجه آموزش وپرورش با این تخصیص و 
ابالغ اعتبار، رکورد کمک منابع مالی در چهار 

دهه گذشته ثبت شد و موجب شد بخش 
بسیار زیادی از بدهی و مطالبات پرسنلی و 
اشخاص حقوقی پرداخت شود. با این اعتبار 
بدهی نیروهای خرید خدمات آموزشی سال 
۹4، حقوق سرباز معلمان، حقوق نیروهای 
آزاد  حق التدریس های   ،۹۵ سال  قراردادی 
از سال ۸۸  ازدواج  سال ۹۵، هزینه فوت و 
تا ۹4، ارفاقی  سنوات بازنشستگان آموزش و 
پرورش استثنایی و بخشی از بدهی بانک ها 

و بیمه ها پرداخت می شود. مدیرکل دفتر 
برنامه و بودجه آموزش وپرورش اظهار کرد: 
 ۹۵ سال  در  شده  انجام  توافقات  براساس 
توانستیم به دلیل کمک های سازمان برنامه 
و بودجه سال خوبی را برای آموزش و پرورش 
داشته باشیم و بیشترین پرداخت ها را بابت 
بدهی های فرهنگیان که از سال ۸7 باقی 
مانده بود انجام دادیم.وی افزود: درسال ۹۵ با 
تخصیص اعتبار مناسب از سوی دولت موفق 

شدیم تمام پاداش پایان خدمت بازنشستگان 
سالهای ۹3 و ۹4، حق التدریس نیروهای آزاد 
و حقوق سربازمعلمان و نیروهای قراردادی را 
تا پایان اسفند پرداخت کنیم. بخشی از حق 
التدریس نیروهای رسمی نیز پرداخت شده 
است.وی گفت: باقیمانده مطالبات مربوط به 
نیروهای رسمی در  التدریس  ساعات حق 
اردیبهشت با دریافت اعتبار از سوی سازمان 

برنامه و بودجه تسویه خواهد شد.

مطالبات حق التدریس معلمان اردیبهشت تسویه می شود 

جزئیات خرید اینترنتی کتب درسی
 سال تحصیلی آینده اعالم شد

معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش، جزئیات 
خرید اینترنتی کتب درسی برای سال تحصیلی آینده را اعالم کرد.وی 
گفت: ثبت نام الکترونیکی کتب درسی دوره های دوم تا ششم و پایه 
پیش دانشگاهی از روز شنبه 1۹ فروردین سال ۹6 از طریق سامانه 
الکترونیک www.irtextbook.com انجام می گیرد.وی افزود: برای 
پایه اول پس از اینکه دانش آموزان در مدرسه ثبت نام و اطالعات آنان 
در سامانه سناد وارد شد به صورت اینترنتی ثبت نام کتب درسی آنان 
در سامانه مذکور انجام می گیرد.وی گفت: دانش آموزان متوسطه اول 
و دوم به جز پیش دانشگاهی و شاخه فنی و حرفه ای باید کتاب های 

درسی خود را از کتاب فروشی ها خریداری کنند.

هشدار صریح بانک مرکزی به سپرده گذاران

ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی می گوید: بانکی که در 
تا  بدهد  باال  سود  نرخ  است  ممکن  بوده،  ورشکستگی  حال 
بتواند شرایط را تغییر دهد. بانک مرکزی 
عالمت  بانکها  سپرده گذاران  تمام  به 
باشند. مراقب  راستا  این  در  تا  می دهد 

فکر  مردم  اساس  این  بر  می افزاید:  وی 
نکنند تمام بانکهایی که از بانک مرکزی 
مجوز دارند، در وضعیت یکسانی قرار گرفته اند، بلکه ممکن 
است در شرایط فعلی، بانکهایی که نرخ سود باال دارند، یکی 
باال  نرخ  دهند.  می  باالیی  ریسک  که  باشد  این  دالیلشان  از 

احتمال ریسک باال هم دارد.

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از ۲ ماه تا ۸ ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         0915341066۸

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

آگهی مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان 

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی در نظر دارد: انجام امور مربوط به طبخ و توزیع غذای مورد 
نیاز دانشجویان پردیس های استان )شهید باهنر، امام سجاد )ع( بیرجند و مرکز آموزش عالی 
بنت الهدی صدر فردوس( را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار حقوقی واجد شرایط و با رعایت 

آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه واگذار نماید. 
لذا بدین وسیله از کلیه متقاضیان دارای تایید صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت اسناد 
مناقصه و بازدید از امکانات و تجهیزات در ساعات اداری به دانشگاه فرهنگیان واقع در بیرجند، 
خیابان معلم، خیابان شهید طهماسبی شرقی پردیس شهید باهنر، معاونت توسعه منابع و امور 

دانشجویی مراجعه نمایند. تلفن: 3۲44040۲
دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت خوشه صادرات محور طیور خاوران 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت خوشه صادرات محور طیور خاوران به شماره ثبت ۵3۸3 )سهامی 
خاص( به شناسه ملی 1400601116 ساعت 7 صبح مورخ 13۹6/01/1۸ در محل دفتر شرکت بیرجند، 
خیابان مطهری، بین مطهری ۲ و 4 مرکز توسعه خوشه طیور برگزار می شود.  از کلیه اعضا دعوت می شود 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه 
و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه 

رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه: انحالل شرکت                                                                             هیئت مدیره 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت خوشه صادرات محور طیور خاوران 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت خوشه صادرات محور طیور خاوران به شماره ثبت ۵3۸3 )سهامی 
خاص( به شناسه ملی 1400601116 ساعت 7 صبح مورخ 13۹6/01/1۹ در محل دفتر شرکت بیرجند، 
خیابان مطهری، بین مطهری ۲ و 4 مرکز توسعه خوشه طیور برگزار می شود.  از کلیه اعضا دعوت می شود 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه 
و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه 

رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه: انتخاب اعضای اصلی هیئت تصفیه                                                      هیئت مدیره 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۵14۵۹ اجرایی اموال شامل 1- یک عدد جوجه گردان صنعتی ایستاده بزرگ به مبلغ 
1۲.000.000 ریال ۲- 1۸ عدد صندلی نهار خوری پایه کروم به مبلغ 1۲.600.000 ریال 3- 6 عدد میز نهار خوری گرد پایه کروم 
به مبلغ 3.000.000 ریال 4- یک عدد یخچال ۹ فوت دیجیتال به مبلغ ۵.000.000 ریال ۵- یک عدد گاو صندوق ایران کاوه دو 
طبقه به مبلغ  ۵.000.000 ریال 6- یک دستگاه کامپیوتر کامل به مبلغ 10.000.000 7- پنج جفت فرش ماشینی 6 متری به مبلغ 
30.000.000 ریال  ۸- ۵0 عدد پشتی به مبلغ ۵.000.000 ریال ۹- یک دستگاه فر گازی پیتزا صنعتی دو طبقه به مبلغ 10.000.000 
ریال 10-  فر کباب پز و ساندویچ ساز صنعتی به مبلغ ۵.000.000 ریال 11- کباب پز زغالی به مبلغ ۲.000.000 ریال 1۲- فر اتومات 
سیب زمینی پز صنعتی به مبلغ 4.000.000 ریال 13- دو عدد کولر رومیزی تابان کارکرده به مبلغ ۲.000.000 ریال 14- بخاری گازی 
خارجی به مبلغ ۲.000.000 ریال جمعاً به مبلغ 107.600.000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای مهدی نوفرستی به مبلغ 
۹4.6۲0.000 ریال در حق آقای هادی غالمی و مبلغ 4.۵00.000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 
13۹6/۲/3 از ساعت ۹ الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع 
در خیابان طالقانی - بین طالقانی 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 - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹60037 
به  است  محکوم  علی  فرزند  پروینی  ابوالفضل  علیه  محکوم 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۲34.۵61.7۲6 مبلغ  پرداخت 
پرداخت  و  آبادی  له حسنعلی حسین  محکوم  در حق  غیره 
مبلغ 10.7۵0.000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با 
توجه به توقیف یک دستگاه خودروی نیسان سرانزا مدل 13۸3 
به شماره 13 ج 3۹3 ایران ۵۲ که حسب نظریه کارشناسی 
سالم و بدون رنگ خوردگی می باشد و دارای رینگ اسپرت 
تا تاریخ 13۹6/04/11 می  نامه معتبر  و الستیک نو و بیمه 
باشد که به 3۸0.000.000 ریال کارشناسی شده است که از 
از ساعت  تاریخ 13۹۵/0۲/04  روز دوشنبه  مزایده در  طریق 
10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
این اجرا مراجعه  از موعد مزایده به  می توانند پنج روز قبل 
تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده 

خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند  

سمساری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری 

 با باالترین قیمت
 09380160779 - علی آبادی

نیـازمندیـم
یک نیرو با مشخصات ذیل

  نیازمند است:
1 - حسابدار آشنا به کامپیوتر 

 2- خانم 3 - ساکن منطقه معلم 
، مدرس یا پاسداران  

4 -افراد موافق با دو شیفت 
در اولویت هستند

ساعت: 8 تا 1 - 5 تا 8
با شماره های 09031614320 
یا 32438915 تماس بگیرید.

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

قالیشویــی ملکــه

آگهی مناقصه شماره  96/2
موضوع مناقصه : عبارت است از انجام خدمات فروش و 
پس از فروش و پاسخگویی و پشتیبانی مشترکین و متقاضیان 

مخابرات طبق شرایط منضم به طرح قرارداد
شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های واجد شرایط با واریز مبلغ ۲00/000 ریال به 
 حساب سیبا شماره  01060343۹۸001 بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمایند.

مهلت تهیه اسناد: از تاریخ ۹6/01/۲0 تا پایان وقت اداری ۹6/01/30 و تحویل اسناد 
پایان وقت اداری ۹6/0۲/۹ / بازگشایی پاکت ها ۹6/0۲/10 

تضمین: تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲10/000/000 ریال به صورت ضمانت 
نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی مرکزی 

به شماره 01060343۹۸001  به نام مخابرات خراسان جنوبی می باشد.
محل تهیه اسناد : بیرجند - بلوار پاسداران - میدان جانبازان - مخابرات خراسان جنوبی  

اتاق شماره 1۲4   تلفن تماس 3۲4۲4000 - 0۵6 فاکس 3۲4۲4004 - 0۵6

مخابرات منطقه خراسان جنوبی       
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  



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه* 20فروردین 1396*شماره 3754

راه  مردم  اشتغال  و  معیشت  آوا،مشکل  سالم 
اصلیش فقط تغییر نظام بانکی کشور هست،زیرا 
فلج کرده  بانک ها  بودن  این سیستم ربوی  که 
بانک دوای  رو،این ساختمان های شیک  کشور 
طوالنی  و  بهره  کم  های  نیستن،وام  مردم  درد 
هست)بدون  بانک  خود  کارمندان  ویژه  مدت 
بانکی  سیستم  این  تشریفات(  و  حساب  کارکرد 
اسم  بذارن  شرعی  کاله  بیان  نداره.هی  فایده 
دیرکرد رو بذارن وجه التزام و این حرفا یا اینکه 
بیان ی کلمه بانکداری اسالمی اضافه کنن،واقعا 
میکنن،حاال  دارن مسخره  رو  مردم  سطح شعور 
نمیشه،باید  ایجاد  شغل  وام  با  دیگه  مطلب 
سازی  کادر  برای  کنید  ایجاد  مهارت  و  آموزش 
یا  شرکت  ایجاد  یک  فرایند  کرد  تسهیل  باید 
استان  باز  موارد  این  تمام  ،با  رو  صنفی  پروانه 
ما سختگیر ترین استان بابا مدیر مسئول رئیس 
سخت  العمل  دستور  اساس  بر  اینقدر  خوب!  تو 
نگیرید به ارباب رجوع خدایی خودتون یه روز به 
عنوان یه شهروند به اداره خوتون سر بزنید و یک 
کار اداری رو پیگیری کنید و ببینید که چند روز 

عالف فقط اداره خودتون میشین.
 903...085
استان  بدنی  تربیت  کل  اداره  ورودی  در  سالم 
بنر زیبایی با عکس پیشکسوتان مرحوم ورزشی 
نصب شده بود که در ذیل ان ضمن طللب رحمت 
برای انان ،دعوت شده بود بازدیدکنندگان فاتحه 
ای نثارشان کنند این ابتکار عمل روابط عمومی 
مدیریت  تربیت بدنی جای تحسین وتشکر دارد 
به  نهادن  ارج  ونشان  جوانان  برای  درسی  چون 
زحمتکشان ورزشی است دست مریزاد وخداقوت
915...027
احمدی  خیابان  آسفالت  پول  سالم.دوساله 
وظیفه  که  گرفتند.آسفالتی  ما  از  رو  روشن 
تاسف انگار.تاسف  مردم.انگارنه  نه  شهرداریه 
915...679
سالم،کسی از مسئوالن مخابرات استان تا حاال 
بخوان  و  باشه  سرباز  نزدیکانشان  از  یکی  شده 
5هزار  تلفن  بگیرن؟!کارت  تلفن  کارت  براشون 

تومانی بازار سیاه 13هزار تومان میدن!
سرباز بیچاره چیکار کنه؟

936....111
شهردار محترم متاسفانه با توجه به پیگیری های 
فراوان کتبی و شفاهی اهالی مدرس 28 متاسفانه 
مسئوالن فضای سبز درختان کاج قدیمی کوچه 

را اصالح و پیرایش نمی کنند.
915...704
سالم آوا .جوانی که یک و سال نیم در کارخانه !!! 
سیمان باقران کار کند و جمعا سه میلیون بگیرد. 
چطور      می شود زنده باشد و تعجب از نمردن 
نیروها و تشکر از همدلی روسأ و دولت و نخبگان 
که درب اشتغال به چنین امیدی برای تدبیر زدند
915...703
با سالم میخواستم از راهنمایی رانندگی بپرسم این 
قرمز  مأمورین وظیفه که سر چهارراههای چراغ 
تأمین  چهارراه  دیروز  چیه؟  آنها  وظیفه  میذارن 
یه  ایستادم  قرمز  ماشین پشت چراغ  با  اجتماعی 
هنوز  ایستاد  قرمز  چراغ  پشت  ثانیه  چند  ماشین 
چراغ سبز نشد حرکت کرد و چراغ قرمز را رد کرد 
بقیه ماشینها با بوق اعتراض کردند چراغ که سبز 
شد من با بوق به مأمور وظیفه اعتراض کردم که 
این چه وضعیه مأمور وظیفه با یک سر تکان دادن 
از این قضیه گذشت واقعا متأسفم آوا جان لطفا این 

پیام رو چاپ کن متشکرم
915....165
خراسان  آوای  عوامل  همه  به  وخداقوت  سالم 
جنوبی دست مریزاد امیدوارم سال نو توام باتمام 
خوبیهاو برآوردن حاجت ها و نیازهایتان باشدکه 

بهترین ها را برای شماعزیزان آرزومندم.
910....546
رئیس  شهر،  شورای  اعضای  شهرداری،  آقایان 
سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری ... جا نمایی 
شفافیت  است؟چرا  بوده  که  نظر  ها  المان  این 
عملکرد  این  که  دانید  می  بهتر  خودتان  ندارید 
شما در حد این استان نیست،بودجه ندارید؟نیروی 

انسانی متخصص ندارید؟ایراد کار کجاست؟
937...972
ظرفیت  از  اجرایی  های  دستگاه  کل  مدیران 
تبلیغات برای معرفی استان در رسانه های ملی 
بین  خود  خیام  حکیم  با  کنند،نیشابور  استفاده 
اللملی شد.بیرجند که مهد متفکران اندیشمندان 
است آن هم با شخصیت های بزرگی همچون 5 
پدر علم ایران و حکیم نزاری باید بی نام نشان در 
کشور باشد؟استان را معرفی کنید تا برای مردم 
رونق  به  بازار  شود  ایجاد  ثروت  و  مالی  گردش 

بیاید و شهرمان در کشور دیده شود.
ارسالی به تلگرام آوا
اسالمی  جمهوری  بین  آزادی  میدان  حاشیه  در 
به صورت  رو  پیاده  در  داران  مغازه  بساط   3 1و 
اسف باری  پهن شده است و مزاحم رفت وآمد 
ویترین  نه  هست  رو  پیاده  بابا  است  شده  مردم 
آدم  کردین  ریختوپاش  همه  این  که  مغازتون 

نمیتونه رد بشه 
915...349
اگر این زلزله ها با قدرت بیشتری در استان بیاد 
شهرهای  در  داریم،مخصوصا  آمادگی  قدر  چه 
که  دیگرشهرهایی  و  خوسف  فردوس  بیرجند 
آمادگی  بحران  ستاد  دارند.ایا  فرسوده  بافت 
رسانی  امداد  امکانات  دارد؟ایا  را  الزم  و  کافی 
اتفاقات  استان مرزی ما جواب گو برای اینگونه 

هست؟اینها همه سواالت بی پاسخ است
ارسالی تلگرام آوا

آغاز واکسیناسیون تب مالت در دام های سبک
صدا و سیما-طرح واکسیناسیون علیه بیماری تب مالت در دام های سبک استان آغاز شد.فصل بهار بیشترین آمار ابتالء انسانی به این بیماری را دارد. معاون 
سالمت اداره کل دامپزشکی استان گفت: این طرح همزمان با شروع فصل زایش دام ها، در جمعیت بره و بزغاله آغاز شد که پیش بینی می شود بیش از 400 هزار 
رأس دام در مدت 4 ماه ایمن سازی شوند. اصغرزاده افزود: فصل بهار به علت افزایش مصرف شیر گوسفند و بز بیشترین آمار ابتالء انسانی به این بیماری را دارد.

و  درمان،  بهداشت  وزیر  حضور  سربازی-با 
 147 پیشرفته  بیمارستان  پزشکی  آموزش 
تختخوابی حضرت رسول شهرستان فردوس و 
دو پروژه درمانی بهداشتی درباغشهر اسالمیه 
ما  خبرنگار  گزارش  رسید.به  برداری  بهره  به 

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  قائمی  دکتر 
بیرجند گفت: در زمینی به مساحت 11 هکتار 
طبقه   6 در  مربع  متر  هزار   11 زیربنای  و 
ساخته شده است.وبرای احداث آن 54 میلیارد 
مرکز  افزود:  .وی  است  شده  هزینه  تومان 

نیز  اسالمیه  باغشهر  سالمت  جامع  خدمات 
 115 اورژانس  و  تومان  میلیارد  یک  هزینه  با 
این شهر نیز که توسط خیر ساخته شده است 
درمان  بهداشت  وزیر  رسید.  برداری  بهره  به 
بیمارستان  افتتاح  آیین  در  پزشکی  آموزش  و 

داشت:  اظهار  رسول  حضرت  تختخوابی   147
امیدواریم حرکتی که در کشور در قالب طرح 

تحول سالمت شروع شده ادامه پیدا کند.

فردوس؛ امن ترین شهر کشور 

جنوبی  خراسان  دراستان  کار  هاشمی  دکتر 
افزود:  و  کرد  ارزیابی  سلیقه  با  و  مثبت  را 
مجلس  در  فردوس  مردم  نماینده  پیگیریهای 
و  برکت  بنیاد  های  کمک  اسالمی،  شورای 
همت مسئوالن استان خراسان جنوبی موجب 
برسد. برداری  بهره  به  بزرگ  پروژه  این  شده 

شهرهای  ترین  امن  جمله  از  را  فردوس  وی 
کشور دانست و تاکید کرد: بسیاری از دوستان 
هستند.دکتر  فردوس  از  من  تحصیل  دوران 
را  اضافه کرد: هر کس مشکل مردم  هاشمی 
برطرف کند شایسته هر گونه تقدیری است و 
بر عکس هرکس در هر مقامی در جهت یاس 
با  سو  هم  بداند  بردارد  قدم  مردم  ناامیدی  و 

دشمنان این ملت حرکت می کند.

عقب ماندن مسئوالن از مردم 

مردم  من  اعتقاد  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
حفظ  راستای  در  کنون  تا  انقالب  ابتدای  از 

این  و  اند  نگذاشته  کم  انقالب  دستاوردهای 
مسئوالن هستند که از مردم عقب تر هستند و 
چنین مردمی شایسته بهترین خدمات هستند.

وی کارهایی که در بخش طرح تحول سالمت 
در کشور انجام شده را بسیار گسترده و ارزشمند 
دانست و اضافه کرد: بخشی از کارها کالن است 
که مردم نمی بینند و امیدواریم با اخالق مداری و 
همدلی کارهای بر زمین مانده به سرانجام برسد 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در آیین 
افتتاح بیمارستان جدید فردوس اظهار کرد: پروژه 
های استان خراسان جنوبی در حوزه بهداشت و 
درمان نمونه ای از همت و تالش دکتر هاشمی 
برخوردار  آنها  نعمت  از  استان  مردم  که  است 
شدند.دکتر کاظم قائمی تصریح کرد: طرح تحول 
ماند. خواهد  پایدار  مردم  دعاهای  با  سالمت 

نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه وسرایان 
پروژه  نیزگفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
از سال 86 شروع شده  که  فردوس  بیمارستان 
کمک  و  هاشمی  دکتر  شخص  پیگیرهای  اگر 
به  اکنون  نبود  استانی  مسئوالن  و  برکت  بنیاد 
امیر  دکتر محمد رضا  برداری نمی رسید.  بهره 
در  بهداشت  وزیر  جهادی  مدیریت  حسنخانی 
کشور را بی نظیر دانست و اضافه کرد: امیدواریم 
بیشتر  کمک  شاهد  دولت  عمر  از  باقیمانده  در 
دولت در حوزه بهداشت و درمان و سایر بخش 

ها به استان و شهرستان فردوس باشیم.

تخت   430 رسیدن  برداری  بهره  به 
درمانی در یک ماه گذشته 

مردم  نیزبرخوداری  جنوبی  خراسان  استاندار 
خراسان جنوبی از طرح تحول سالمت را قابل 
گذشته  ماه  یک  در  گفت:  و  دانست  تحسین 
برداری  بهره  به  بستری  و  درمانی  تخت   430
از                   کرد:  تصریح  پرویزی  اکبر  است.علی  رسیده 
خصوص  در  داریم  درخواست  بهداشت  وزیر 
و   متخصص  پزشکان  ازتامین  اندکی  بخش 
مورد  ها  تخصص  برخی  برای  که  تجهیزاتی 
فردوس  جمعه  کنند.امام  کمک  استان  به  نیاز 
و  دارالمومنین  شهر  را  فردوس  شهرستان  نیز 
علمی  های  زمینه  در  زیادی  بزرگان  خاستگاه 
زیادی  تعداد  کرد:  اضافه  و  برشمرد  فرهنگی  و 
فردوس  از  شهر  درسطح  دانشگاهها  اساتید  از 
دانشگاهی،  بزرگ  مرکز   7 داشتن  با  و  هستند 
مراکز گردشگری، آثار باستانی ، دو حوزه علمیه 
قوی دارای و قرار داشتن در مسیر عبور 7 استان 
جنوبی کشور به مشهد الرضا دارای قابلیت های 
زیادی در تمام زمینه ها است. در پایان مراسم از 
بیمارستان حضرت  از خیرین که زمین  تعدادی 

رسول را اهدا کرده اند قدردانی شد.

اقتصاد  گذشت  که  مالیی-سالی  مصطفی 
دولت  داشت  نام  عمل  و  اقدام   ، مقاومتی 
یازدهم نیز در راستای اهداف تعیین شده مقام 
معظم رهبری گامهایی برداشت. با شروع سال 
96 معظم له در حرم مطهر رضوی  توجه به نام 
»اقتصاد مقاومتی« را به تنهایی مؤثر ندانستند 
تقسیم  در  را  کنونی  وضع  عالج  و  راه حل  و 
کردن اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و تمرکز 
همه  مسئوالن و مردم بر آن نقاط دانستند و 
به  اشتغال  و  داخلی  تولید  را  کلیدی  نقاط  این 

ویژه اشتغال عنوان کردند.

و  کار  و  کسب  توسعه  )طرح  ؛  تکاپو 
اشتغال پایدار(

رفاه  و  تعاون   ، کار  وزارت  منظور  همین  به 
اجتماعی از سه سال پیش تفاهم نامه ای  به 
نام«تکاپو«یا توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار 
.UNIDO  را با صندوق توسعه صنعت ملل
رویکردعلمی  با  نامه  تفاهم  دراین  کرد.  منعقد 
و پایش محیط کسب و کار  هر استان انجام 
 ، رضوی  خراسان  مانند:  استان  چند  شود  می 
این طرح  آزمایش  برای  آذربایجان  و  سمنان  
معرفی شدند که بعد از موفق بودن این طرح 

سایر استان ها هم به ان اضافه شده اند..

نرخ  با  ها  سازمان  ارائه  آمارهای 
بیکاری و اشتغال همخوانی ندارد

در  که  اشتغال  تخصصی  شورای  ششمین  در 
سال گذشته  برگزار شد مجری طرح تکاپو به 
نقاط قوت و  حاضران در جلسه معرفی و وی 
انجام  که  مطالعاتی  اساس  بر  را  استان  ضعف 
داده بود بیان کرد.در آن جلسه آمارها ارائه شده 

سازمان ها از نرخ بیکاری و اشتغال با واقعیت 
سازمان  های  سایت   ، ندارد  همخوانی  موجود 
ها و دستگاه های اجرایی به روز نبودند و آن 
داده هایی که مجری طرح استخراج کرده بود 
با چیزی که سازمان ها ادعا می کردند متفاوت 
به  را  ها  سایت  های  سازمان  مقررشد  که  بود 
به توسعه و تسهیل  روز کنند و اطالعاتی که 
این طرح کمک می کنند به مجری ارائه دهند.

دینامیک یا جامعه هدف اشتغال 
در استان

»طرح  مجری  محمدعابدزاده  دکتر  سراغ  به 
کنونی  وضع  تا  رفتیم  استان  در  تکاپو« 
خراسان جنوبی وچشم اندازی از این طرح را 
بیان کند.وی با بیان اینکه هدف تکاپو کمک 
به رونق اقتصادی و ایجاد مشاغل خرد است 
معلوالن  طرح  این  هدف  جامعه  کرد:  عنوان 
التحصیالن  فارغ   ، خانوار  سرپرست  زنان   ،
کرد:  خاطرنشان  وی  است.  دانشگاهی 
براساس سرشماری ها و اطالعات موجود در 
کشور ،مطالعات اقتصادی و فنی محیط کسب 
و کار هر استان را تدوین می کنیم که به آن 

دینامیک اشتغال استان می گویند.

نرخ بیکاری در استان از نگاه کشوری 
/ تکاپو ریخت و پاش بانکی ندارد !

در  بیکاری  نرخ  اینکه  به  اشاره  با  عابدزاده 
کرد:  عنوان  است  شده  اعالم  12درصد  کشور 
طبق گزارشات استانی نرخ بیکاری تا تابستان 
و  شده  اعالم  درصد   8 از   کمتر  گذشته  سال 
بیکاری  معضل  کشوری  نگاه  از  مدت  این  در 
است.مجری  نداشته  معنی  جنوبی  درخراسان 

طرح تکاپو با تاکید براینکه در این پروژه عظیم 
نیست  قرار  بانکی  پاش  و  ریخت  کشوری 
صورت بگیرد ادامه داد: در هر استان دینامیک 
اقتصادی و اشتغال خاص خود را دارد و براسا 
تقاضا  و عرضه کاالها رصد می شوند و نظر 
نخبگان در هر موضوعی پرسیده می شود تا با 

رویکرد علمی اشتغال پایدار ایجاد کنیم.

خراسان رضوی ، پایلوت تکاپو
مدرسه  و  زعفران  فراوری  /10واحد 

تخصصی کفش

به عنوان  را  تکاپو درخراسان رضوی  عابدزاده 
کار  سال  نتیجه سه  و  زد  مثال  پایلوت  استان 
مطالعاتی علمی عنوان کرد: این استان در تولید 
کشور  در  استان  اولین  آن  فراوری  و  زعفران 
10واحد  شده  انجام  که  مطالعاتی  با  و  است 
فراوری زعفران  احداث خواهد شد.وی با اشاره 
دانش  با  کفش  تخصصی  مدرسه  اینکه  به 
ادامه  است  شده  احداث  مشهد  در  ایتالیایی 
شهرستان  فرهنگی  گردشگری  حوزه  در  داد: 
ایجاد  در  و  است  گرفته  قرار  پایلوت  نیشابور 
شغل  بر4هزار  بالغ  بومگردی  های  اقامتگاه 

پیش بینی شده است.

توانایی خراسان جنوبی
 در6 رسته طرح تکاپو 

را  کردستان  مانند:  هایی  استان  عابدزاده 
در  آذربایجان   ، اطالعات  فناوری  حوزه  در 
مشهد  و  تهران  و  کفش  و  فرش  تولید  حوزه 
کرد:با  عنوان  و  زد  مثال  پوشاک  حوزه  در  را 
خراسان  در  تکاپو  مطالعاتی  یک  فاز  تکمیل 
شد  مشخص  استان  این  برای  6رسته  جنوبی 

و  فراوری   ، گردشگری   ، فرش   : شامل  که 
فناوری   ، کشاورزی  محصوالت  بندی  بسته 
اطالعات ، حمل و نقل و صنایع دستی است.

از  بیان کرد: هر کدام  استان  مجری تکاپو در 
این رسته ها زیرشاخه های خود را دارند و می 
توان با کمترین سرمایه ، بیشترین بهره روری 
شد  نخواهد  محقق  موضوع  این  اما  داشت  را 

جزء همت مردم و مسئوالن 

تکاپو ؛ گره های کسب و کار را رفع
 می کند نه فقط تزریق اعتبارات

آیا  براینکه  مبنی  ما  خبرنگار  به  پاسخ  در  وی 
این طرح از لحاظ مالی هم مردم را حمایت می 
کند یا خیر ؟بیان کرد: تکاپو گره های کسب 
و کار را رفع می کند نه فقط تزریق اعتبارات 
گذاری  سرمایه  به  نیاز  کجا  هر  اما  نیست، 

هوشمندانه باشد قطعا عمل خواهم کرد.

از  پسته  محصول  ریالی  ارزش 
جنوبی  /خراسان  است  بیشتر  زعفران 
فضای  نظر  از  استان  سختگیرترین 

کسب و کار

تولید  ریالی  ارزش  مثال  عنوان  به  زاده  عابد 
در  زعفران  تولید  بیشتر  را  پسته  محصول 
استان دانست و افزود: در سال 94ارزش ریالی 
محصول پسته420میلیارد تومان بوده است اما 
زعفران 310میلیارد تومان و زرشک 327میلیارد 
تومان برآورد شد اما همچنان زعفران به عنوان 
شود. می  محسوب  استان  راهبردی  محصول 

مجری طرح تکاپو بااشاره به تحلیل اقتصادی 
بیان  استان  در  کار  و  کسب  های  شاخص  و 
فضای  سهولت  لحاظ  از  جنوبی  خراسان  کرد: 

هستیم. آخر  5استان  جزء  کار  و  کسب 

بازاریابی و فروش محصوالت 
بزرگترین معضل استان

وی با بیان اینکه »تکاپو« وارد بحث تشکیل 
به  و  شده  هم  استان  اشتغال  خیرین  مجمع 
می  برگزار  اشتغال  خیرین  مجمع  زودی 
دانش  نیازمند  اشتغال  ایجاد  داد:  ادامه  شود 
با  زاده  است.عابد  افراد  این  فنی  و  فکری 
استان  دینامیک  مطالعاتی  طرح  به  اشاره 
بزرگترین  از  یکی  فروش   ، بازاریابی  گفت: 
و  است  جنوبی  خراسان  در  تولید  مشکالت 
بازار  به  داخلی  تولیدات  محوراتصال  تکاپو 
شود. می  محسوب  المللی  بین  و  ملی  های 

تاکیدکرد:خراسان  استان  در  تکاپو  مجری 
کل  ناخالص  از  درصد  یک  تولید  با  جنوبی 
کشور را دارد و این نگران کننده است و عبور 
طلبد.وی  می  را  باالیی  همت  بحران  این  از 
به عنوان مثال بیان کرد: بیشترین تعداد فارغ 
الحصیل استان در گروه مهندسی شامل رشته 
اطالعات  فناوری  و  کامپیوتر  مهندسی  های 
توانمند  مرکز  مانند  ای  مجموعه  اما  است 
وجود  استان  در  نوپا  کارهای  و  کسب  سازی 
افزود:  است.عابدزاده  ضعف  یک  این  و  ندارد 
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  زیرنظر  مرکز  این 
سریعتر  چه  هر  باید  که  است  )فاوا(  اطالعات 
این مرکز در استان تاسیس شود.مجری طرح 
طرح  این  انجام  از  امیدواری  ابراز  با  تکاپو 
رهبری  معظم  مقام  مثبت  توجه  و  استان  در 
باهمکاری  کرد:  خاطرنشان  موضوع  این  به 
آینده  امیدبه  ایجاد فرهنگ کار و  مسئوالن و 
فراهم  مناسبی   اشتغال  بتوانیم  جوانان  برای 
است. جهادی  کاری  نیازمند  این  و  کنیم 

همین  به  کرد  ایجاد  اشتغال  توان  می 
روستای   / پز(  مامان  )سایت  سادگی 

اصفهک منطقه بومگردی

 MBAدختری جوان با مدرک کارشناس ارشد
سایت غذای خانگی را طراحی کرده که دراین 
سایت 60 آشپز خانم عضو هستند و مردم می 
نوع غذاهای هر کدام  و  آشپز  انتخاب  با  توانند 
روز  در  سایت  این  است  گفتنی  کنند  انتخاب 
خود  تکاپو  طرح  فروشد.مجری  می  غذا  4هزار 
اهل طبس است روستای اصفهک این شهرستان 
را می توان به عنوان منطقه نمونه خانه بومگردی 
در استان مثال زد به نوعی که از ایجاد خانه های 
بومگردی از مهاجرت مردم جلوگیری کرده و در 
کنار آن زنان روستایی صنایع دستی خود را تولید 

و به فروش می رسانند.
)Ava.news14@gmail.com(

بهره برداری از بیمارستان پیشرفته حضرت رسول )ص( فردوس با حضور وزیر بهداشت

»تکاپو« در خراسان جنوبی آغاز شد
استان نیازمند تاسیس مرکز توانمندسازی کسب و کار های نوپا است

گزارش آوا از نسخه جدید دولت برای رفع معضل بیکاری :
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شمیم مهربانی

این است عاشقی !

 * شمیم  صفائی 
بیایید عشق را درست بیاموزیم! 

آموختن عشق مگر کار دشواریست؟ 
در کجا عشق را جست و جو میکنی؟! 

ساله  هفت  کودکی  از  حتی  شود  می  را  عشق 
گفت  او  به  دکتر  وقتی  که  کودکی  آموخت! 
که  است  زمانی  پاییز  و  میمیرد؛  پاییز  مادرت 
سوزنی  و  نخ  و  رفت  ریزد!  می  درختان  برگ 
به  عاشقانه  خانه  از  خروج  هنگام  و  برداشت 
مادرش گفت: می روم تا تمام برگ های شهر 
را به شاخه ی درختان بدوزم! این است عاشقی!

نویسندگان  از  طالیی  نجمه  کاری-  نسرین 
سه   و  سی  تاکنون  فردوس  شهرستان  شعرای  و 
با موضوعات مختلف  در حوزه کودک  عنوان کتاب 
معرفی  در  است.   کرده  منتشر  و  تالیف  نوجوان  و 
 ۱۳۵۱ ماه  آذر   ۲۶ گاه  سحر  در  گوید:  می  خود 
به  فردوس  در  کشاورز  و  مومن   ای  خانواده  در 
آزاده  دبستان  در  را  ابتدایی  تحصیالت  آمدم.  دنیا 
در  را  دبیرستان  و  تربیت  مدرسه  در  را  راهنمایی  و 

زینب )س( به پایان رساندم. 
از  بعد  را  دیپلم  و  ازدواج کردم  در سن ۱۷ سالگی 
الهدی  بنت  معلم  تربیت  در  بالفاصله  گرفتم.  ازدواج 
تحصیل  به  ابتدایی  رشته  در  فردوس  شهرستان 
مشغول شدم و همزمان در رشته ادبیات دانشگاه آزاد 

اسالمی نیز تحصیل می کردم.

با کودک یک ساله ام برای تدریس 
به توابع تربت حیدریه رفتم

اتمام  از  بعد  کند:  می  عنوان  استانی  هم  نویسنده 
مختلف   شهرهای  به  را  دانشجویان  معلم  تربیت 
شدم  مجبور  من  و  کردند   تقسیم  رضوی  خراسان 
بخش  به  خانواده  از  دور  ام  ساله  یک  کودک  با 
رشتخوار از توابع تربت حیدریه  برای تدریس بروم.

مدت ۴ سال در رشتخوار  خدمت کردم. 
در بدترین وضع ممکن در روستاهایی مثل محمد 
سرایان  بخش  به  آن  از  بعد  و  نداشت  آب  که  آباد 

و  قلعه، دوحصاران  روستاهای سه  در  و  انتقال شدم 
بغداده  و سرند خدمت کردم. بعد از ۱۳ سال خدمت 
فردوس  پیوستن  با  همزمان  سرایان  روستاهای  در 
انتقال  به شهرم فردوس  به خراسان جنوبی من هم 
شدم و  مدت ۲۴ سال در کسوت شریف  معلمی  در 

پایه اول ابتدایی خدمت کردم.

از سن 12 سالگی نوشتن را شروع کردم

ثروتمندی  هستم   معلم  من  اینکه  بیان  با  طالیی 

در  بلکه  نیست  ها  بانک  در  ثروتم   ولی  افزاید:  می 
آنها  به  کالس   در  که  است  کودکانی  معصوم  قلب 

درس مهربانی و محبت داده ام. 
شعر  سالگی   ۱۲ سن  از  هستم  نوشتن  عاشق  من 
گفتن را  شروع کردم و در سال ۱۳۶۵ اولین  قصه 
اولین  و  نوشتم  مغرور  سرخ  گل  عنوان  با  را  خودم 
و  کردم  چاپ  پیامبر  برای  ای  هدیه  عنوان  با  کتابم 
مذهبی  مختلف  عناوین   با  کتاب  جلد   ۳۳ کنون  تا 

اجتماعی و فرهنگی به چاپ رساندم.
که  است  سال   ۵ مدت  کند:  می  نشان  خاطر  وی 

 ۸ بانوان هستم و مدت  یاور  مدیر عامل کانون شفا 
احمر  هالل  اجرایی  شورای  عضو  که  است  سال 
می باشم، مدت  ۱۵ سال است که سر گروه آموزشی 
پایه اول در شهرستان فردوس هستم و عضو  هیات  
مدیره  انجمن شعر و ادب شهرستان  و عضو  فعال 

بسیج و داوطلب فعال هالل احمر هستم.
دارم   مقاله  عنوان   ۷۵ اینکه  به  اشاره  با  طالیی 
ادامه می دهد: در موضوعات مختلف که در سال های 
و  استانی  و  دوم  کشوری  و  اول  های  رتبه  متعدد  
منطقه ای را کسب کردم، در سال ۱۴۷۸ معلم نمونه 
استان و در سال ۱۳۹۰ معلم نمونه شهرستان شدم. 
عطار  و  حافظ  نامی  و  بزرگ  شاعران  شعرهای  به 
عالقه زیادی دارم و اوقات بیکاری ام را با خواندن 

اشعار این دو بزرگوار پر می کنم.

گـل بـاش که همنشین عّطار  شوی 
زان پیش که همدم خس و خار شوی 

زحمت متراش و جمله رحمت باش 
پل باش بجای آنکـه دیـوار شـوی  

کنی  می  که  کاری  به  باید  اینکه  آخر  سخن  و    
ایمان داشته باشی، باید عاشق کارت باشی تا بتوانی 
و  آفرید  زیبا  را  گیتی  خدا  و  باشی  موفق  کارت  در 
انسان را عاشق زیبایی خلق کرد،  پس هنر زیباترین 
شکل ستایش خداست. اینجاست که فرقی نمی کند 

که نقاش باشی یا نویسنده یا شاعر یا  بازیگر.

گفتگوی اختصاصی آوا با نجمه طالیی؛ نویسنده، شاعر  و فرهنگی فردوسی: 

ثروت من در قلب کودکانی است که به آنها درس مهربانی داده ام

یادداشت

کتابخوانی را 
از خانه شروع کنیم

* غالمرضا امامی

این روزها شاهد غربت کتاب و کم خوانی مردم 
برگزاری  اما  هستیم  کتاب  با  آنها  قهر  شاید  و 
امیدوار  را  آدمی  فرهنگی  مختلف  برنامه های 
می سازد که کتاب از این غربت و از این بحران 
در  را  شایسته اش  جای  دیگر  بار  و  یابد  نجات 
میان کودکان، نوجوانان و خانوادهای کشورمان 
بازیابد؛  در میهنی که زمانی کتاب های خطی بر 
بار شتران حمل می شد و از شهری به شهر دیگر 
در مسیرهای طوالنی برده می شد، در میهنی که 
روزگاری حافظ این شعر زیبا را در شیراز سرود 
حالتی  آمد/  یاد  با  تو  ابروی  خم  نمازم  »در  که 
بطوطه  ابن  و  آمد«  فریاد  به  محراب  که  رفت 
در سفرنامه زیبایش که به زبان عربی است این 

شعر را به فارسی آورده است. 
بوده  گونه ای  به  شعر  این  شهرت  شگفتا 
است که ۴۰ سال پس از خاموشی شاعرش، به 
»چین« آن زمان رسیده است و بلم رانان در آنجا 

پارو می زدند و می خواندند.
نتوانسته ایم  یا  نخواسته ایم  هرگز  ما 
کشورگشایی کنیم و به زور بر مردمی حکومت 
کنیم اما ادبیات ما، فرهنگ ما و کتاب ما جهان 
توپکاپی  قصر  به  وقتی  مثال  بود.  کرده  فتح  را 
به  نوشته ها  و  شعرها  می روی  ترکیه  کشور  در 
فارسی است در کشور هندوستان نیز زبان ادبی 
در  فارسی است و هنوز هم  اردو،  از  مردم پس 
معابد هند شعر فارسی می درخشد و گنجینه ای از 
کتاب های خطی ما در این شبه قاره وجود داشته 
است. مردم ما در ایران نیز قبل از مشروطیت و 
سال های پس از آن با وجود بی سوادی گسترده، 
عشق به کتاب، در جانشان موج می زد. به عنوان 
مثال عبدالرحمان کواکبی که تباری ایرانی دارد 
نام  از جنبش مشروطه کتابی به  چند سال قبل 
زمان  آن  شام  در  عربی  به  استبداد«  »طبیعت 
این  بعد  سال   ۴ شگفتا  کرد.  منتشر  )سوریه( 
سنگی  چاپ  در  و  شد  ترجمه  فارسی  به  کتاب 

خوانندگان فراوان در ایران یافت.
و خانواده  از خانه  باید  نظر من کتابخوانی  به 
شروع شود. در گذشته مادربزرگ ها یا مادرانمان 
ادامه  ما  و  می گفتند  شفاهی  قصه های  ما  برای 
قصه را در خواب می دیدیم و به خواب می رفتیم، 
حاال چقدر زیباست که هر شب مادری قصه ای 
با  بچه ها  و  بخواند  فرزندش  برای  کتابی  از 
تبلت  از کودکی  اینکه  به جای  آشنا شوند  کتاب 
مجازی  فضاهای  وارد  و  بگیرند  به دستشان 
شوند. کار دیگری که می توان برای ترویج کتاب 
و کتابخوانی در کشور انجام داد و در غرب رواج 
در  سوپرمارکت ها  در  کتاب  عرضه  دارد  زیادی 
است. در خارج  میوه و خواروبار،  و  کنار گوشت 
خرید  بار  یک  هفته ای  معمواًل  مردم  کشور  از 
که  است  کاالهایی  جمله  از  کتاب  اما  می کنند 

حتما در سبد خانواده وجود دارد.
 به گمانم مهم ترین کار برای ترویج کتابخوانی 
در کشور نگرش نهادهای دولتی به کتاب است. 
چه سودی دارد که مثال شهرداری تهران تصویر 
پشت جلد کتاب ها را بر تابلویی نصب کند و با 
هزینه ای گزاف بر خیابان ها و میدان ها بیاویزد، 
دریغ  کتابخانه ها  برای  حتی  کتاب  خرید  از  اما 
این  به جای  اگر شهرداری  می برم  گمان  ورزد. 
کار حداقل از هر کتاب نشر شده ۱۰ نسخه برای 
بحران  این  از  ما  کند  خریداری  کتابخانه هایش 

نجات یابیم.
اقتصادی  بنگاه های  به  دیگرم  پیشنهاد 
اقتصادی  توانمند  موسسات  از  بسیاری  است. 
مردم  به  رایگان  به  را  ساالنه سررسیدنامه هایی 
می بخشند، چه پسندیده است که این موسسات 
برای  حتی  موسسه،  همان  نام  با  را  کتابی 
تبلیغات هم که شده به مشتریانشان هدیه دهند. 
یا  دفترکار  در  برای یک سال  تنها  سررسیدنامه 

خانه  افراد می ماند اما به قول شاعر:
» به چه کار آیدت ز گل طبقي

از گلستان من ببر ورقي
گل همین پنج روز و شش باشد

وین گلستان همیشه خوش باشد «
 کتاب گلستانی است برای همیشه، همه جا، 

همه زمان ها و مکان ها. 
امیدوارم بیشتر قدرش را بدانیم و برای ترویج 

کتابخوانی بیشتر تالش کنیم.

توصیه های کشاورزی 

برای مقابله با سرمازدگی درختان پسته

 
خراسان جنوبی  جهادکشاورزی  رئیس  ایسنا- 
گرم نگه داشتن محیط باغ را یکی از راهکارهای 

مقابله با سرمازدگی درختان پسته عنوان کرد. 
توصیه های  در خصوص  مطلق  ولی پور  هاشم 
سرمازدگی  با  مقابله  آمادگی  برای  کشاورزی 
احتمال سرمازدگی  اگر  اظهارکرد:  پسته  درختان 
وجود دارد بهتر است محیط باغ را تا حدی گرم 
اقدام  افراد  بعضی  افزود:  وی  شود.  داشته  نگه 
قابل  اصال  که  می کنند  الستیک  زدن  آتش  به 
توصیه نیست؛ چراکه این امر سقف وارونگی دما 
را تغییر داده و حرارت به طور مستقیم باال می رود 
و تأثیر زیادی در افزایش دمای باغ ندارد. رییس 
کرد:  تصریح  خراسان  جنوبی  کشاورزی  جهاد 
این است  باغ  برای گرم کردن  توصیه کاربردی 
که نخاله های پسته را در خیابان های وسط باغ به 
صورت کپه ای با فاصله پنج متر گذاشته و بهتر 
داشته  وجود  کپه   ۴۰ حدود  هکتار  هر  در  است 
اندازه  باشد. ولی پور مطلق ادامه داد: هر کپه به 
کیلوگرم  در حدود ۲۰  شیمیایی  کود  گونی  یک 
پوست  و  پسته  های  نخاله  از  معمواًل  است. 
بر  کرد:  اضافه  وی  می شود.  استفاده  آن  سخت 
آب  و  گازوئیل  لیتر  پنج  تا  چهار  کپه  هر  روی 
مخلوط کرده و آتش می زنند مخلوط کردن آب با 
گازوئیل به این علت است که مواد سریع نسوزند. 
کرد:  بیان  خراسان جنوبی  جهادکشاورزی  رییس 
در بعضی از باغ ها در ارتفاع ۱۰ تا ۱۲ متری از 
سطح زمین ماشین تولید باد قرارداده اند که هوای 
گرم باال را با هوای سرد کف باغ مخلوط کرده 
کند.  از سرمازدگی جلوگیری  تاحدی می تواند  و 
ولی پور مطلق یادآور شد: همچنین دستگاه مولد 
محیط  دمای  که  ساخته شده  باد هم  و  رطوبت 
را باال نگه داشته و خوب جواب داده است. وی 
گلها  بازشدن  دوره  در طول  تاکیدکرد: همچنین 
تا تشکیل میوه از انجام عملیات شخم و پاکني 
کشاورزی  جهاد  رییس  شود.  خودداري  درختان 
با  برای مقابله  استان خراسان  جنوبی اظهارکرد: 
و  سرمازدگی درختان پسته، حذف علفهاي هرز 
از سطح  گیاهي  مرده  یا  زنده  بقایاي  جمع آوري 
اضافه  مطلق  ولی پور  می شود.  توصیه  نیز  خاک 
احتمال  که  شبهایي  در  باغ  کردن  غرقاب  کرد: 
وقوع یخبندان وجود دارد، مرطوب کردن عمیق 
زیرا  ندارد  ضرورتي  خاک(  زیاد  عمق  )تا  خاک 
بیشتر انتقال و ذخیره روزانه گرما در عمق باالتر 
از ۳۰ سانتي سانتي متر رخ مي دهد. وی یادآور 
شد: همچنین استفاده از مه پاشها به منظور ایجاد 

مه در شبهاي یخبندان نیز توصیه می شود.

خواندنی ها

کاریکاتور سعید کاظمیعباس گودرزی قاب عکس داده نما، آوای خراسان جنوبی 

همانطور که در شکل می بینید مغز داخل یک کیسه مایع قرار 
دارد که مانع از برخورد آن به جمجمه می شود. درصورت کم 
آبی، مغز به جمجمه برخورد می کند؛ که این امر سبب سردرد 

آستان مقدس امامزاده حسین ابن موسی الکاظم)ع(- طبسمی شود و  بیشتر سردردها نیز ازکم نوشیدن آب است.

به مناسبت 13 رجب 

والدت مولی الموحدین حضرت علی )ع( 
و چهل و ششمین سالگرد تاسیس مکتب نرجس)س(

 گرد هم می آئیم تا آیت آن روز خدا را به نظاره بنشینیم
 و به مقتدای خود فخر ورزیم .

میزبان قدوم سبزتان خواهیم بود.

سخنران :آقای دکتردیانی
زمان : سه شنبه)1396/1/22(

ساعت : 9 صبح
مکان : طالقانی یک - مکتب نرجس )س(

واحد فرهنگی مکتب نرجس)س(- کانون تخصصی مهدویت مکتب 
نرجس)س(- پایگاه مقاومت حکیمه خاتون مکتب نرجس)س(

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک ثبتی 280 فرعی از 
1427 - اصلی بخش یک بیرجند واقع در بیرجند، خیابان مدرس، مدرس 7 پالک 12 ملکی خانم محترم موسوی آبگرم فرزند 
سید محمد عظیم با کد ملی 5239677972 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 19058 صفحه 310 دفتر جلد 139- امالک بیرجند 
به نام وی صادر و سند تسلیم شده است با حدود اربعه شماالً به طول 11/75 متر درب و دیواریست به خیابان مدرس شرقاً به 
طول 20/90 متر دیوار به دیوار پالک 281- فرعی جنوباً به طول 11/80 متر دیوار به دیوار پالک 297 فرعی غرباً به طول 20/90 
متر دیوار به دیواریست به پالک 279 فرعی )حقوق ارتفاقی ندارد( که برابر سند رهنی شماره 108667-1393/5/15 تنظیمی در 
دفتر اسناد رسمی شماره 4 بیرجند در قبال مبلغ 3.990.000.000 ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر تا روز وصول موضوع 
بدهی آقای عیسی کاظمی قلعه نو فرزند معاذاله خان برای مدت 60 ماه در رهن بانک تجارت مدیریت شعب خراسان جنوبی 
قرار گرفته است. چون نامبردگان فوق ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خود عمل ننموده اند، بنابراین مدیریت شعب 
بانک تجارت به عنوان مرتهن مستند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه به 
مبلغ 3.750.146.945 ریال بدین شرح: مبلغ 3.000.000.000 ریال اصل و مبلغ 750.146.945 ریال خسارت تاخیر تا روز 
درخواست 95/8/22 به انضمام روزانه مبلغ 2.863.000 ریال خسارت تاخیر تا روز وصول )به استناد تبصره ماده 4 - آیین نامه 
اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست اجرائیه به بعد بر طبق نرخ سند توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد( علیه مدیون و راهن 
مذکور را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9500335 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. 
پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده 
اند، با توجه به تقاضای بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و ضمن رسیدگی به اعتراضات واصله برابر نظریه شماره 
1395/11/26 - 9505008026004609 کارشناس رسمی دادگستری، ششدانگ پالک فوق به صورت یک باب ساختمان با 
موقعیت جنوبی به مساحت 246.14 مترمربع عرصه و اعیان به مساحت 199.20 مترمربع می باشد. قدمت ساخت بنای احداث 
شده بیش از 40 سال و با دیوار آجری و سقف گنبدی احداث شده و دارای سه خواب، یک آشپزخانه فاقد کابینت و دارای 
سرویس بهداشتی فاقد کاشی و سرامیک و کف اتاق ها و حیاط موزائیک می باشد و دارای یک انشعاب آب 1.2 اینچ و یک امتیاز 
برق 25 آمپر و یک انشعاب گاز شهری می باشد و با توجه به موقعیت و شرایط فوق جمعاً به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد و 
شصت میلیون ریال )4.860.000.000( ارزیابی و قطعیت یافته است و در روز چهارشنبه 96/02/13 از ساعت 9 صبح الی 12 
ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال طلب بستانکار از طریق مزایده به فروش خواهد 
رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود. هزینه های مربوط 
به نقل و انتقال و سایر هزینه های احتمالی از قبیل آب و برق و گاز اعم از مصرف و انشعاب و بدهی های مربوط به دارایی و 
 شهرداری و غیره که مبلغ آن فعاًل مشخص نگردیده بر عهده برنده مزایده می باشد که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. 
هزینه های دولتی به شرح ماده 40 - آیین نامه اجرا وصول می گردد. ضمناً بر طبق نامه شماره 79.979116.45 - 96/1/19 
بانک بستانکار، مورد مزایده دارای بیمه نامه رسمی تا مورخ 96/3/1 است و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده 
بدهی خویش را پرداخت و یا تودیع نمایند از انجام مزایده خودداری خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل رسمی 

اعالم شود مزایده روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شود.

تاریخ انتشار: 96/01/20
غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 
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آیه روز  

و اين ]هم[ خانه  هاى خالى آنهاست به ]سزاى[ بيدادى كه كرده  اند قطعا در اين ]كيفر[ براى مردمى كه 
مى  دانند عبرتى خواهد بود. سوره النمل، , آيه 52

حدیث روز  

پيوند خويشاوندى را برقرار كنيد گرچه با جرعه آبى باشد، و بهترين پيوند خويشاوندى، خوددارى از آزار 
خويشاوندان است. امام رضا )ع(

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

شعر روز 

پیامک

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

برشی از کتاب

یک لحظه مکث کن

مغز ما به این کلمات حساس است!

پزشکان در دانشگاه توماس جفرسون بر اين باورند 
لغاتى كه افراد انتخاب مى كنند مى تواند بيش از آن 
چيزى كه ما فکر مى كنيم بر روى زندگى شان تاثير 
بگذارند. تا به حال به اين فکر كرده ايد كلماتى مانند 
“من نمى توانم “ ، “من نخواهم توانست” و “اين واقعا 

سخت است” چقدر مى توانند مضر باشند؟
واژه هاى مثبت بخش قدامى مغز را قدرت مى بخشند: 
دكتر اندرو نيوبرگ و مارک روبرت والدمن، اينطور 
مى نويسند: صرفا يک كلمه اين قدرت را دارد كه روى 
ژن تنظيم استرس روح و جسم تاثير بگذارد.در همين 
راستا با استفاده از لغات مثبت در زندگى روزانه مان در 
واقع باعث مى شويم قسمت قدامى مغز با اين واژه ها 
ورزش كند و تاثيرگذارتر باشد.با تحريک فعاليت لوب 
فرونتال يا همان بخش قدامى مغز در حقيقت قسمتى 
از مغز را توسعه مى دهيد كه مسئول گفتار واژه هاى 
درست و تفکيک آنها از نادرست هاست. در نتيجه 
استفاده متعدد از واژه هاى مثبت، قدرت كنترل زندگى 

و انتخاب هايتان را در دست خواهيد گرفت.
كلمات منفى هورمون استرس را افزايش مى دهند: 
حاال فکر مى كنيد چه اتفاقى مى افتد اگر ما بيش 
از حد از واژه هاى منفى استفاده كنيم؟ استفاده از 
كلمات منفى ، واكنش ترس را در ما فعال مى كند 
كه در نتيجه ميزان هورمون استرس هم باال مى رود 
كنترل  مسئول  كه  مغز  در  كوچک  ساختار  يک 
احساسات شديد از جمله ترس،  خشم مسئول است.

هر چقدر منفى بافى در يک فرد بيشتر باشد ، چه 
بخواهد و چه نخواهد هورمون هاى استرس بيشترى 

را در بدن خود فعال و روان مى كند.

شما به شخص نادرست 
شکایت می کنید

آيا تا بحال دقت كرده ايد كه تقريبا هميشه مردم 
افرادى  كنند,  مى  شکايت  نادرست  اشخاص  به 

كه كارى از دستشان بر نمى آيد؟
همکارانتان  به  همسرتان  از  رويد  مى  كار  سر 
همکارانتان  از  آييد  مى  خانه  كنيد,  مى  شکايت 

به همسرتان شکايت مى كنيد.
چرا؟ چون به اين شکل راحت تر است و كمتر 
به  كسى  كه  خواهد  مى  شهامت  دارد.  خطر 
شما  تا  كند  ريزى  برنامه  بهتر  بگويد  رئيسش 

مجبور نشويد آخر هفته ها كار كند.
اما تنها كسى كه مى تواند در اين رابطه كارى 

كند, رئيس تان است نه همسرتان.
كنيد  هايى  تقاضا  شکايت,  جاى  به  بگيريد  ياد 
كسب  باعث  كه  آوريد  عمل  به  اقداماتى   و 

نتيجه هاى دلخواه شما شود.

جايگاه  به  فعلى  جايگاه  از  “چگونه  كتاب 
دلخواهتان برسيد”- جک كنفيلد

ندارد.  دوست  را  دروغگو  افراد  هيچ كس 
هنگامى كه دروغ مى شنويم، واقعاً و به شدت 
آسيب مى بينيم. طبيعتاً احساس مى كنيم كه به 
ما خيانت شده و ضرر كرده ايم. اما واقعيت اين 
است كه ما نيز هر روز خودمان را گول مى زنيم. 
دروغ هايى  محبوب ترين  از  برخى  اينجا  در 
برايتان  را  مى گوئيم  خودمان  به  روز  هر  كه 
ليست  اين  مطالعه  با  اميدواريم  آورده ايم. 
وارد  شما  بر  تفکرات  اينگونه  كه  صدماتى 

مى كند را درک نمائيد.
 ۱. من قربانی گذشته خویش هستم 

شما قربانى گذشته خويش نيستيد، اما به خاطر 
گذشته قربانى اكنون خود هستيد. البته، اعمال 
الگوهاى  اما  شماست.  معرف  شما  گذشته 
وسواسى گذشته ذهن شما و تحليل بى وقفه 
سوى  به  را  شما  افتاده  اتفاق  برايتان  آنچه 
مشکالت بيشتر سوق مى دهد. گذشته شما را 
در خود محبوس خواهد كرد، البته اگر به آن 
اجازه دهيد.به خاطر داشته باشيد كه غرق شدن 

در گذشته شما را از زمان حال باز مى دارد.

۲. من برای اینکارها خیلی پیر هستم
از  بيش  كارى  هيچ  براى  هيچ گاه  شما   
 ۷۶ سن  در  ماندال  نلسون  نيستيد.  پير  حد 
سالگى رئيس جمهور شد. لئوناردو داوينچى 
هنگامى كه وارد 5۱ سالگى شد، اثر معروف 
خود موناليزا را نقاشى نمود. كولونل ساندرز 
 ۶۱ سن  در  را   KFC نخستين  امتياز  حق 
بسيارى  افراد  نمود.هميشه  اتخاذ  سالگى 
شرايط  كه  هنگامى  دقيقًا  كه  دارند  وجود 
را  مهمى  دستاوردهاى  آنهاست  عليه  بر 
توانايى خود  در  مادامى كه  كسب مى كنند. 
ترديد داريد و تصور مى كنيد كه زمان را از 
دست داده ايد، اعتماد به نفسى برايتان بافى 
نخواهد ماند و امکان تشخيص توانايى هاى 
خاطر  داشت.به  نخواهد  وجود  برايتان  خود 
تحقق  براى  هيچ گاه  كه  باشيد  داشته 

آرزوهاى خود خيلى پير يا جوان نيستيد.
۳. پول من را دوست ندارد

تلقى  شکست  به  محکوم  را  خود  ابتدا  از 
نکنيد. پول نبايد نخستين هدف شما باشد. 

نبايد  كلى  به  آن  كردن  رها  وجود،  اين  با 
شود.  تلقى  شما  اصلى  گزينه هاى  از  يکى 
هستيد.از  خود  روياهاى  تمام  شايسته  شما 
كم آغاز كنيد، اما روياهاى بزرگ و بهتر در 

سر بپرورانيد.
  ۴. اگر فالن چیز را داشتم،

 خوشبخت می شدم
خوشبختى منوط به دستيابى به اهداف نيست. 
احساس خوشى و رضايت موقتى و زودگذر 
است.تالش كنيد تا حس خوشبختى را بدون 

اولتيماتوم هاى غيرضرورى تجربه كنيد.
۵. بعداً هم می توانم آن را انجام دهم
احتمااًل محبوب ترين دروغى است كه  اين 
ما به خود مى گوئيم. مشکل اينجاست كه، 
شايد  داريم.  زمان  چقدر  واقعًا  نمى دانيم 
زمانى  كه  در يابيد  و  شويد  بيدار  روزى 
مى خواستيد  هميشه  آنچه  انجام  براى 
ندارد.اگر  خبر  آينده  از  هيچ كس  نداريد. 
و  ايمن  لحظه ايى  خاص،  لحظه  ايى  منتظر 

جسورانه باشيد، شايد هرگز فرا نرسد.

 ۶. من یک بازنده ام، چون تالش هایم 
با شکست روبرو شدند

زندگى  اينکه  درباره  را  خود  انتظارات 
ايده ال چگونه است، رها كنيد و بر زندگى 
به  بايد  فقط  كنيد.  تمركز  خويش  كنونى 
خاطر داشته باشيد كه چون برخى مسايل 
معنا  بدان  نرفته،  پيش  شما  مراد  وفق  بر 
يابيد.  دست  موفقيت  به  نبايد  كه  نيست 
هرگز تسليم نشويد.موفقيت مبتنى بر يک 
است،  روزانه  كوچک  گام هاى  از  سرى 
به  مرور  به  شما  تصميمات  و  عملکردها 

اهداف ختم مى شوند.
۷. هیچ کس من را درک نمی کند

دارند،  اغلب مردم جهان  اين تصوريست كه 
اينکه  تصور  از  نيستيد.  تنها  شما  بنابراين 
هيچ كس شما را درک نمى كند، فقط به خاطر 
برداريد. دست  نيستند،  موافق  شما  با  اينکه 
متفاوت بودن كاماًل خوب است، و گاهى گوش 
دادن به عقايد متفاوت كمک مى كند تا خودتان 

را بهتر درک كنيد.

۸. من که فالنی نیستم، من از عهده 
آن برنمی آئیم

همه ما متفاوت هستيم. هر يک از ما سطح 
شخصيت هاى  و  توانايى ها  متفاوت،  مهارتى 
متفاوتى داريم. تمايل ما بر آن است كه خود 
را با افرادى كه موفق به نظر مى رسند مقايسه 
كنيم، اما اين حقيقت كه برخى از آن ها از صفر 
شروع كرده  و به سختى تالش نموده اند را ناديده 
مى گيريم.طرز تفکر خود را به سوى انديشه هاى 
مثبت سوق دهيد. اين عبارات را با خود زمزمه 
كنيد: اگر آن ها توانسته اند، پس من هم مى توانم.

۹. عقده های من، توانایی و تالش من 
را سرکوب می کنند

در واقع، آنچه كه بيش از هر چيزى مورد تنفر 
شماست و آنچه تالش مى كنيد تا از ديگران 
پنهانش سازيد، شما را منحصر به فرد كرده و 
كمک مى كند تا برجسته باشيد. از ديد فردى كه 
عاشق شماست به خودتان نگاه كنيد، و بدين 
ترتيب درخواهيد يافت كه واقعاً چگونه فردى 

هستيد.عقده هاى شما معرف شما نيستند.

عارفانه روز

گلدانهاى لبخند را در حياط چهره بگذاريد 
چشمهاى عاشقتان را اب بزنيد پلکهاى خسته را 
جارو كنيد نان تازه اى از سر كوچه نشاط بگيريد
 به خداوند و همه سالم بگوئيد و سالم بشنويد.

از قورباغه اى كه ته چاهى زندگى مى كرد، 
پرسيدند: آسمان چيست؟ گفت: دايرۀ 
كوچکى به رنگ آبى جايگاهتان را تغيير

 دهيد تا ديدگاهتان تغيير كند.

در جايى كه زانو هاى همه مى لرزد تو يک قدم 
جلو برو بالهايت را باز كن و پرواز كن .
تنها در اين زمان است كه لذت موفقيت

 را مى توانى تجربه كنى

براى كسى كه آهسته و پيوسته مى رود، هيچ 
راهى دور نيست. هرگز كسى كه پيوسته در 
حال پيشرفت است را دلسرد نکنيد، ولو اينکه 

آن پيشرفت به ُكندى صورت گيرد.
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بیرجند،صیادشیرازی،واحد8۹،طبقههمکف0۹0340۹0411-0۹151613670

نقد  - اقساط 
مشاورپروژههایبتنیوطرحاختالطو...

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

و تایید قرار گرفته است

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

تجربه کنید.   09158668002

اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحهخدماتماست

متخصصدرحملبارواثاثیه
منزلباسابقهدرخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین
ضم

دت
ص
در
د
ص

سوپر مارکت در موقعیت بسیار عالي 
در بیرجند به صورت یکجا 

واگذار مي گردد.    09030669585

 استودیو پارسه با تمامی امکانات و موقعیت 
عالی واقع در خیابان مدرس به دلیل مهاجرت

 واگذار می گردد. 09155056561 

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

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

 اقدامی 

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت
 09380160779 - علی آبادی

باغ فروشی واقع در اسفهرود
 با متراژ 500 متر همراه با 

2 ساعت آب و 50 اصله درخت 
20 تا 30 سال

09155616525

به تعدادی بازاریاب حضوری 
مواد غذایی جهت همکاری 

نیازمندیم.
حقوق ثابت + پورسانت + بیمه 

09019151565

به تعدادی شاگرد ساده، اتوکار، 
چرخکار، برش کار 

جهت کار در تولیدی نیازمندیم.
شهرک شهید مفتح 

 بین قاینی 4 و 6 تولیدی مقدم 
 09151637348-32228765

به یک آشپز مجرد با حقوق عالی و دو کارگر ساده ترجیحاً خانم جهت کار 
در رستوران شاندیز نیازمندیم. 09359280927- 32446825

شرکت یکتا پخش شرق نماینده انحصاری معتبرترین برندهای 
غذایی،بهداشتی و شوینده برای تکمیل پرسنل فروش خود 

بازاریاب آقا و خانم استخدام می نماید.
شرایط:واجد کارت پایان خدمت،مدرک تحصیلی دیپلم به باال

متقاضیان می توانند با در دست داشتن یک قطعه عکس به دفتر 
شرکت به آدرس بیرجند،نبش امامت 7،پالک2 مراجعه نمایند. 

056-32327144-6

شرکت سیمین پالست ایرانیان استخدام می نماید
مدیر فنی و تولید  تخصص کامل به خط تولید pvc     3سال سابقه کار   1 نفر مرد 

حسابدار صنعتی    3 سال سابقه کار     1 نفر مرد
آدرس: بیرجند، میدان جماران، جنب کاشی سنجری 

 09154967459-09157200411

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

بازاریاب 
خانم

روابط عمومی باال 
دیپلم به باال

ویزیت داروخانه ، سیسمونی ها 
و گالری ها در سطح شهر بیرجند

بازاریاب 
آقا

روابط عمومی باال -  پایان 
خدمت -  دیپلم به باال

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

بازاریاب 
آقا

روابط عمومی باال 
 پایان خدمت 
 دیپلم به باال

ویزیت داخل شهر و شهرستان 
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فوتسال مردان زیر 20 سال ایران به ازبکستان می رود

 20 فهرست  ایران  سال   20 زیر  مردان  فوتسال  تیم  سرمربی 
بازیکن را برای حضور در اردوی آماده سازی و دیدار دوستانه با 
تیم ازبکستان اعالم کرد. فوتسالیست ها در این اردو در روزهای 
22 تا 24 فروردین ماه تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی در 
کمپ تیم های ملی برگزار کنند و سپس راهی ازبکستان شود 

تا در این کشور دیدار دوستانه انجام دهند.

مازندران میزبان مسابقات بین المللی و آسیایی تکواندو

هفتمین دوره مسابقات تکواندو جام باشگاههای آسیا و بیست 
و هشتمین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر در دهه 
سوم ماه فروردین در ساری برگزار می شود.رئیس هیات تکواندو 
مازندران گفت : هفتمین دوره مسابقات تکواندو جام باشگاههای 
آسیا از روز پنجشنبه 24 فروردین  در ساری آغاز می شود و به 
آزاد  دانشگاه  تیم های  دوره  این  در  یابد.  می  ادامه  روز   2 مدت 
اسالمی ،  شهرداری ورامین و شهدای مدافع حرم ساری و تیم های 
خارجی از کشور عمان ، پاکستان ، افغانستان و عراق حضور دارند.

شکست والیبال ساحلی ایران برابر اندونزی در گام نخست

تیم ملی ب والیبال ساحلی ایران در نخستین دیدار دور مقدماتی 
رقابت های جام کنفدارسیون آسیا در مصاف با نماینده اندونزی 
کنفدراسیون  جام  ساحلی  والیبال  های  خورد.رقابت  شکست 
والیبال آسیا در تایلند آغاز شده است که طی آن تیم ملی ب 
والیبال ساحلی ایران در نخستین مسابقه خود در دور مقدماتی 
به مصاف اندونزی رفت و در نهایت بازی را با نتیجه دو بر صفر 
به حریف واگذار کرد.ملی پوشان ایران که در گروه G با تیم های 
اندونزی یک و چین یک همگروه هستند، با امتیازهای 21 بر 16 
و 21 بر 18 مغلوب اندونزی شدند تا در دومین مسابقه خود در 
دور مقدماتی به مصاف چین یک، دیگر تیم قدرتمند این رقابت 
ها بروند.تیم ملی ب والیبال ساحلی ایران با غلبه بر سریالنکا 
در جدول مقدماتی به جدول اصلی این رقابت ها راه یافته است.

 ایران در گروه 2 تنیس جام دیویس آسیا اقیانوسیه ماندنی شد

دوم  و  نخست  روز  در  پیروزی  با کسب  ایران  تنیس  ملی  تیم 
مرحله حذفی گروه 2 جام دیویس آسیا اقیانوسیه برابر ویتنام 
به میزبانی اصفهان، در این دسته ماندنی شد.در مسابقات تنیس 
جام دیویس در بخش دونفره که در زمین های تنیس مجموعه 
ورزشی 22 بهمن اصفهان آغاز شد، تیم ملی ایران با ترکیب امیر 
›فان  و  ›لی کیوک خانح‹  برابر  اشکان شکوفی  و  معدنچی  واال 
مینح‹ فام به میدان رفتند.این دیدار در سه ست پیاپی با نتیجه 

6 بر 4 با پیروزی ملی پوشان کشورمان به پایان رسید.

۵ راه حل ساده برای مراقبت از چشم ها

مهمترین  از  یکی  بینایی  شک  بدون 
حس  های انسان است و نه تنها به این 
علت که در ارتباط با محیط خارج از بدن 
رو  این  از  بیشتر  بلکه  دارد  نقش مهمی 
یادگیری  کاهش  سبب  دید  اختالل  که 
برای  ساده  حل  راه  شود.5  می  نیز 
استراحت  و  ها:1-خواب  چشم  مراقبت 

برابر  در  ها  چشم  از  مراقبت   -2 کافی 
از  استفاده  با  بنفش  ماوراء  اشعه  تاثیر 
چشم  تقویت  های  ورزش  از   -3 عینک  
نور  از  مطالعه  هنگام   -4 کنید  استفاده 
مواد  از  5-استفاده  کنید  استفاده  کافی 
های  ویتامین  حاوی  و  متناسب  غذایی 

 A مختلف به ویژه ویتامین

بهترین آنتی بیوتیک خانگی

از این آنتی بیوتیک برای درمان و مقابله با 
انواع قارچ ها یاد می شود که خواص ضد 
ویروسی بی نظیری دارد امروزه یک عادت 
شده است زمانی که ما بیمار می شویم یا 
بدنمان عفونت می کند به سرعت به دکتر 
مراجعه میکنیم تا با داروهای آن را درمان 
زرد چوبه،  قاشق آب   2 : مواد الزم  کنیم. 

زنجبیل  شده،  رنده  کوهی  ترب  قاشق   2
پیاز خرد  تند،  فلفل  فنجان، 2 عدد   4/1
شده 4/1 فنجان، سرکه سیب 700 میلی 
لیتر این محلول را غرغره کنید این یکی از 
بهترین آنتی بیوتیک های خانگی شناخته 
شده است و خانم های باردار و کودکان می 

توانند استفاده کنند.

عواملی که مانع هضم غذا می شود 

اگر بعد از صرف غذا، عالئمی مانند آروغ 
تهوع,  حالت  ترشیدگی,  بوی  با  یا  بدبو 
سوزش معده, مدفوع بدبو وجود داشته باشد، 
همه از نشانه های فساد هضم است و نیاز به 
تدابیری برای درمان آن وجود دارد. خوردن 
غذای بیش از اندازه که معده از هضم درست 
آن عاجز باشد یا خوردن غذا با معده پر و در 

حالت سیری می تواند از عوامل فساد هضم 
در معده باشد. عدم رعایت ترتیب خوردن و 
آشامیدن مانند خوردن غذای دیرهضم قبل 
از غذای زودهضم و  رفتارهای غلط بعد از 
خوردن غذا مثل حرکت شدید با شکم پر، 
بیداری طوالنی مدت بعد از خوردن غذا نیز 

از اسباب فساد هضم هستند.

دالیل سرد بودن همیشگی پاها 

بدن  در  زمانی  بیماری  این  خونی:  کم 
گلبول  کافی  میزان  که  می شود  ظاهر 
قرمز سالم در خون برای رساندن اکسیژن 
به تمام نقاط بدن وجود ندارد. عالئم دیگر 
آن شامل سردی پاها و دست ها، احساس 
گیجی، تنگی نفس، سردرد و رنگ پریدگی 
پوست هستند. کم کاری تیروئید: در این 

بیماری غده تیروئید میزان کافی هورمون 
از  بسیاری  نتیجه  در  و  نمی کند  ترشح 
سیستم های بدن عملکرد طبیعی خود را 
از دست می دهند. از جمله عالئم کم کاری 
تیروئید احساس سرما، خستگی، باال رفتن 
وزن و مشکالت حافظه است. فرد در پوست 

خود احساس سرما، خشکی دارد.

1-درست فکر کنید:به زمان هایی که بیهوده 
دلهره گرفته بودید فکر کنید و دریابید که 
نباید همه چیز را تعمیم داد و در آینده که 
دلشوره گرفتید یادتان بیاید انتهای این ماجرا 
دیگر  لحظه  چند  تا  و  بود  نخواهد  چیزی 
همسرتان می آید و می گوید که در ترافیک 
بوده یا شارژ تلفن اش تمام شده است، به 

ممنوع!  خوانی،  سادگی.2-ذهن  همین 
پیش داوری را کنار بگذارید: اگر می بینید 
است  رییس  با  گفتگو  حال  در  همکارتان 
و نگاهی به شما می اندازد یا با آمدن تان 
حرف اش را قطع می کند بی جهت دلشوره 
می  شما صحبت  درباره  حتما  که  نگیرید 
کرده و باید تا پایان روز منتظر وقوع حادثه 

بدی باشید.3-در مورد آنچه شما را می آزارد 
با یک هم راز صحبت کنید: کسی که قابل 
اعتماد باشد و از نظر شخصیتی مانند شما 
نباشد می تواند گوش شنوای شما شود و 
انرژی مثبت بدهد و باعث شود شما با گفتن 
و گفتن از بار استرس و غمی که در دل دارید 
بکاهید. البته باید دقت کنید سفره دل تان 

را پیش هر کسی باز نکنید.4- از تکنیک 
های آرام سازی استفاده کنید: انجام بعضی 
حرکات نرمشی یا شل و سفت کردن عضالت 
می تواند کمک کننده باشد و از اضطراب و 
دلشوره تان بکاهد. حتما و حتما ساعتی را به 
خودتان اختصاص دهید و آن کاری را که مایه 

لذت تان است انجام دهید.

بهترین راه ها برای جلوگیری از دلشوره واضطراب

یک ترکیب جادویی ضدسرطان 

انگیز  محققان به تازگی خاصیت شگفت 
ترکیب زنجبیل و فلفل را به خصوص در 
با سرطان کشف کرده اند. زنجبیل  مقابله 
یک منبع غنی از روی، منیزیم و کروم بوده 
طبیعی  و  سالم  خون  جریان  حفظ  به  و 
کمک می کند. در فلفل قرمز ترکیبی به 
نام کپسایسین وجود دارد و عطر و طعم 

است  ماده  این  وجود  دلیل  به  فلفل  گرم 
و توانایی مهار فرستنده درد در مغز و در 
نتیجه کاهش سردرد را به همراه دارد، از این 
گذشته خاصیت جلوگیری از التهاب از دیگر 
ویژگی های فلفل بوده و بخشی از ویتامین 
C مورد نیاز روزانه هر فرد را تامین کرده و به 
تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند.

 1۵00 خانواده در زلزله خراسان بی خانمان شدند
 67 روستا لرزید

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر گفت: 1500 خانواده 
در زلزله خراسان رضوی بی خانمان شدند که با اقدام هالل احمر در 
تیم  گفت:  سلیمی  شدند.مرتضی  داده  اسکان  اضطراری  های  اردوگاه 
و   10 ساعت  در  زلزله  وقوع  از  پس  احمر  هالل  نجات  و  امداد  های 
پیدا کردند و ساعت 15  زلزله زده حضور  مناطق  زلزله در  40 دقیقه 
 1500 که  این  اعالم  با  بود.وی  شده  برپا  اضطراری  اسکان  چادر های 
خانوار در این مناطق بی خانمان شدند.وی با اشاره به امدادرسانی در 
67 روستای تحت تاثیر زلزله، گفت: 4 شهرستان سرخس، تربت جام، 

فریمان و مشهد در زلزله خراسان رضوی تحت تاثیر بودند.

مرگ راننده رانا در اثر واژگونی 

در اثر واژگونی یک دستگاه سواری 
شد.سرهنگ  کشته  نفر  یک   ، رانا 
خرسان  راه  پلیس  رئیس   ، رضایی 
 ، بامداد   2 ساعت   : گفت  جنوبی 
یکی  در  رانا  سواری  دستگاه  یک 
شد  واژگون  قاینات  روستاهای  از 
کرد.سرهنگ  فوت  خودرو  راننده  و 
خرسان  راه  پلیس  رئیس   ، رضایی 
در  حادثه  علت   : افزود  جنوبی  

است. بررسی  دست 

دستگیری ۵6 مجرم اقتصادی

پرونده   48 داشت: کشف  اظهار  قاسمی  روح االمین  سردار 
 686 ارزش  به  سمنان  آگاهی  پلیس  تالش  با  اقتصادی 
میلیارد ریال در استان سمنان رقم خورد.فرمانده انتظامی 
کشف  و  اقتصادی  مجرم   56 دستگیری  از  سمنان  استان 
میلیارد   686 ارزش  به  مالی  جرائم  حوزه  در  پرونده   48
غیرمجاز  تسهیالت  قاسمی،  گفته  داد.به  خبر  ریال 
و  ارتشاء  و  رشاء  اختالس،  رباخواری،  پول شویی،  بانکی ، 
از  زمین خواری  و  مالیاتی  فرار  دولتی،  معامالت  تبانی در 
مهم ترین عناوین جرم های کشف شده در حوزه اقتصاد در 

استان سمنان است.

 قاچاق انسان در سیستان وبلوچستان 
2 کشته داشت

با  اتباع غیر مجاز  وانت حامل  برخورد  اثر  بر 
یک خودروی عبوری در سیستان وبلوچستان 
9 نفر مجروح شدند. راشدی  دو نفر کشته و 
پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مرکز  مدیر 
این  گفت:  وبلوچستان  سیستان  استان 
بخش  در  امروز   8:40 ساعت  رانندگی  سانحه 
با  مجروحان  افزود:  داد.وی  رخ  زاهدان  کورین 
یک فروند بالگرد و سه دستگاه آمبوالنس به 

شدند. منتقل  بیمارستان 

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند 
بهشتی ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده     

امام صادق )علیه السالم(
بیایید در آستانه سال جدید و بهار طبیعت شادی هایمان را با نیازمندان واقعی 
تقسیم کنیم  و دست های خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه 
های مهربانی لبریز  کنیم. مرکز نیکوکاری جواد االئمه )علیه السالم( بیرجند 
ضمن تشکر و سپاس از همکاری هموطنان نوعدوست همانند سال های 
 گذشته در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.

تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری 
1390 خانواده نیازمند روستایی و 163 یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 0109831823009
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

آدرس: موسی بن جعفر )علیه السالم( 5 )صمدی8( ، داخل صحن مسجد جواد االئمه 
)علیه السالم(    تلفن: 09151631855 - 32313472-056 طاهری

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

32313600    09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

فروشگاه پیراهن سرا تخصصی ترین مرکز ارائه پیراهن ساده، طرحدار، دوخت صنعتی تهران 
بیش از 100 مدل و 300 رنگ، شلوارهای پارچه ای، فاستونی در رنگ بندی مختلف 

می بادآدرس: پاسداران ، تقاطع 15 خرداد ، مقابل سوپر مارکت برادران پردلی      09155614081 - دلیری نیا ا گر روز پدر  در صورت
و سایز دلخواه   عدم رنگ 

پـس می گیریـم

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 
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 امام جمعه بیرجند:
کاندیداها  در رقابتی سالم و قانونمند
 به برگزاری انتخابات کمک کنند

علی  حجت االسالم  بیرجند  جمعه  تسنیم-امام 
ستادی  مدیران  و  استاندار  دیدار  این  در  رضایی 
والدت  به  جدید،  سال  تبریک  ضمن  استانداری 
حضرت فاطمه زهرا)س( در واپسین روزهای سال 
95 و والدت حضرت علی )ع( در آغازین روزهای 
سال جاری اشاره کرد و اظهار کرد: این دو مولود 
مبارک، نشان از سالی پر خیر و برکت برای همه 
مردم ایران اسالمی خواهد داشت. برگزاری انتخاباتی 

سالم و در تراز انقالب اسالمی را مورد تاکید قرار داد 
و اظهار کرد: امید است کاندیداها در رقابتی سالم و 
قانونمند به برگزاری انتخابات کمک کنند و بعد از 
انتخابات نیز همه با هم به عنوان یدی واحد برای 
کننداستاندار ضمن  اسالمی تالش  ایران  اعتالی 
تاکید بر پیروی از منویات مقام معظم رهبری و لزوم 
ادامه راه و مسیر شهدا گفت: تقویت نظام در گرو 
حفظ وحدت ، همدلی و همزبانی تمامی مسئولین 
و افراد موثر نظام در کلیه بخش ها و زمینه هاست.

وی بیکاری را معضل و دغدغه کل نظام دانست 
و افزود: در کنار سایر عوامل، رشد بی رویه جمعیت 
در دهه شصت در ورود جوانان جویای کار در دهه 
اینکه در  بیان  با  نبوده است.استاندار  اخیر بی تاثیر 
اشتغال  ایجاد  حال حاضرهمه مسئولین در جهت 
در  گفت:  هستند،  یکصدا  بیکاری  معضل  رفع  و 
خراسان جنوبی نیز اقدامات بسیار مناسبی در جهت 
شناسایی مشکالت واحدهای تولیدی و کمک به 
اشتغال  های  زمینه  ایجاد  و  موجود  اشتغال  حفظ 
به انجام رسیده است.استاندار با اشاره به برگزاری 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین 
پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی در استان 
تصریح کرد: وظیفه مسئوالن، برگزاری انتخاباتی 
مختلف  آحاد  گسترده  با حضور  و  قانونمند  سالم، 
مردم در پای صندوق های رای است.پرویزی رای 
مردم را به مثابه حق الناس دانست و خاطر نشان 
کرد: همه مسئولین ذی ربط باید در راستای صیانت 
از آراء مردم از همه ظرفیت خود استفاده کنند چرا 
که کم توجهی به این امر، موجب بدبینی مردم و 
به نظام خواهد شد. آنها نسبت  اعتماد کردن  بی 

۹ فقره جواز تأسیس صنعتی
 در سربیشه صادر شد

تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  تسنیم-رئیس 
طرح  و  تاسیس  جواز  فقره   9 از صدور  سربیشه 
داد. خبر  گذشته  در شهرستان طی سال  توسعه  

براتی ظهر اظهار کرد: صدور 9 پروانه  بهره برداری 
صنعتی با سرمایه گذاری بیش از 20 میلیارد ریال 
زمینه اشتغال 15 نفر در سطح شهرستان سربیشه 

را در سال گذشته فراهم کرده است.

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر 
 طبس را لرزاند

غالمی-زمین لرزه ای به بزرگی ۳.5 ریشتر طبس 
در استان را لرزاند. این زمین لرزه در ساعت 15 و 
1۶ دقیقه دیروز طبس را لرزاند.این زمین لرزه در 
عمق 9 کیلومتری زمین رخ داده است. از خسارات 

احتمالی تا کنون گزارشی اعالم نشده است.

اطلس استانی مشاغل بومی و غیر بومی 
تدوین می شود

شبستان- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
از تدوین اطلس استانی مشاغل بومی و غیر بومی 
در سال 9۶ خبر داد و گفت:اعتبار سنجی مراکز 
آموزش فنی و حرفه ای دولتی نیز امسال در دستور 
کار قرار دارد. خوش آیند با اشاره به کار محور بودن 
آموزش های فنی و حرفه ای گفت: خصیصه این 

آموزشها، نوعی پرورش »کارآفرین« است.

ثابت ماندن مصرف گاز 
با وجود افزایش خطوط انتقال

مدیریت  و  ها  رسانه  رسانی  وسیما-اطالع  صدا 
مصرف از سوی مردم، سبب جلوگیری از افزایش 
استان شد. مدیرعامل شرکت گاز  مصرف گاز در 
استان گفت مصرف گاز در سال 95 با وجود افزایش 
خطوط انتقال نسبت به سال 94 ، افزایشی نداشت.

تولید بیش از هزار تن ماهی در استان

صدا وسیما-هزار و 50 تن ماهی گرمابی و سردابی 
سال 95 در استان تولید شد. مدیر امور شیالت و 
پارسال 400  گفت:  استان  کشاورزی  جهاد  آبزیان 
تن انواع ماهی سردابی و ۶50 تن ماهی گرمابی در 
مجموع به ارزش 10 میلیارد تومان تولید شد.سعیدی 
افزود: ماهی گرمابی تولیدی در خراسان جنوبی از نوع 
کپور، سیتوفاگ و آمور و سردابی از نوع قزل آال است .

اورژانس پیشرفته بیمارستان فردوس
 تا ۴ماه آینده به بهره برداری می رسد

تسینم-رئیس بیمارستان شهید چمران فردوس با بیان 
اینکه ساختمان اورژانس این بیمارستان تا چهار ماه 
آینده به اتمام می رسد گفت: این اورژانس یکی از 

مجهزترین اورژانس های کشور است.

دیدار روسای دانشگاه ها
 با امام جمعه بیرجند

دادرس مقدم- حجت االسالم علی رضایی بیرجندی 
از روسای دانشگاه های استان   با جمعی  در دیدار 
این  نامگذاری  به  اشاره  و  نو  تبریک سال  ضمن 
سال توسط مقام معظم رهبری به عنوان »سال 
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« و لزوم حرکت در 

این مسیر گفت: درک زیبایی ها و استفاده از نعمات 
موهبتی الهی است که در اختیار انسان قرار گرفته 
انسان  اینکه  به  اشاره  با  بیرجند  جمعه  است.امام 
کامل میوه باغ بشریت و یکی از شئونات حکومت 
اسالمی است بیان کرد: باید از نظرات یکدیگربرای 
توفیق در تمامی حوزه ها استفاده کنیم.وی ضمن 
مهم دانستن استفاده صحیح و محتوای مناسب در 
فضای مجازی به عنوان ابزار نشان دادن فرهنگ 
حکیم  معرفی  کرد:  اظهار  هویتی  درک  و  بومی 
نزاری قهستانی به جامعه و دانشجویان منجر به 
درک جایگاه برتر وی در مسائلی همچون عشق 
به اهل بیت، ادبیات و غیره به گواه خاورشناسان و 

عالمان نسبت به دیگر شاعران خواهد شد.

بیش از 6۳ هزار مسکن روستایی 
در استان سند دار شد

اسالمی   انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل  ایرنا- 
گفت: از سال 1۳84 تاکنون و با هماهنگی اداره 
کل ثبت اسناد و امالک  برای ۶۳ هزار و 881 
واحد مسکونی روستایی، سند مالکیت صادر شده 
است. آسمانی مقدم،در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
استان افزود: بحث سند دار کردن منازل مسکونی 
داخل  در  است،  انقالب  مسکن  بنیاد  وظایف  از 
روستاها امالک مسکونی فاقد سند مالکیت بود، 
به همین دلیل منزل روستایی صرفا دارای ارزش 

ارزش  شدن  دار  سند  با  که  بود  اقتصادی  پنهان 
به  مالیکت  کرد:سند  اظهار  کرد.وی  پیدا  افزوده 
روستاییان کمک کرده تا در بسیاری از امور، مثل 
گرفتن تسهیالت بانکی و در مراجع قضایی از آن 
استفاده کنند، با وجود سند ملکی اختالف بین آنها 
در خصوص متراژ اراضی و... رفع می شود و نیز به 

توسعه و اقتصاد روستا کمک می کند. 

طرح آمایش استان
 در بند دموکراسی اداری

قاسمی- طرح آمایش، چندی قبل برای اولین بار 
در استان مطرح شد چون خراسان جنوبی تاکنون 
چنین طرحی نداشته است.اهمیت این طرح بسیار 
زیاد است و برای برنامه ریزان، بودجه و چگونگی 
برنامه ها  پایش  باعث  و  است  مهم  آن  تخصیص 
و طرح های مختلف از جمله اقتصادی، اجتماعی، 
رئیس  . محبوبه فالح  فرهنگی و هنری می شود 
گروه آمایش، برنامه ریزی و بهره وری سازمان برنامه 
این موردبه خبرنگار ما گفت:  و بودجه استان، در 
طرح آمایش استان بعد از مطالعۀ تمام دستگاه های 
عضو به تهران ارسال شده است.به گفتۀ وی باید 
برنامه های این طرح در ابتدا به تأیید سازمان برنامه و 
بودجه کشوری برسد و بعد استان هم آن را تصویب 
به  امسال  خرداد   تا  می شود  پیش بینی  که  کند 
تصویب نهایی برسد ولی به دلیل انتخابات پیش رو 
امکان اینکه کمی در آن تأخیر شود هم وجود دارد. 

راه اندازی قرارگاه ثامن االئمه ۲ 
در ۴ شهرستان مرزی 

بیان  با  انصارالرضا)ع(  سپاه  تسنیم-فرمانده 
و  نظام  پشتیبان  همواره  مسلح  نیروهای  اینکه 
در   2 االئمه  ثامن  قرارگاه  گفت:  هستند  انقالب 
و  قاین  زیرکوه،  نهبندان،  مرزی  چهار شهرستان 
سربیشه راه اندازی شد. وی با بیان اینکه از سال 
انجام  انصارالرضا)ع(  رزمی  یگان  تاکنون   1۳70
اشتغالزایی، کمک  اظهار کرد:  وظیفه کرده است 
از مهم ترین  امنیت  به بهداشت و سالمت، حفظ 

ماموریت های این قرارگاه در استان بوده است.

اعزام 1۳00 زائر
 از خراسان جنوبی به حج تمتع

صدا وسیما- امسال هزار و ۳00 زائر از استان به حج 
تمتع مشرف می شوند. مدیر حج و زیارت استان 
قبل  به  تیر85  از ۳1  نامی  ثبت  زائران  گفت:این 
هستند که از اواخر ماه ذی القعده به این سفر معنوی 
درصدی  افزایش ۳0  از  شوند.نوفرستی  می  اعزام 
ظرفیت زائران استان در حج تمتع امسال خبر داد و 
افزود:این افراد در 9 یا 10 کاروان اعزام می شوند که 
در دهه سوم فروردین باید به کاروانها مراجعه کنند.

ردیف اعتباری ویژه مناطق محروم به تصویب رسید

مالیی-اولین جلسه شورای اداری امسال با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و معاونان استاندار به ریاست پرویزی،برگزار شد.وی با اشاره به اینکه با پیگیری های 
انجام شده در کالن کشور،تسهیالت رونق پرداختی بانک ها از یک سال به دوسال افزایش یافت،تاکید کرد اعتبارات را نباید پخش کرد و باید آنرا صرف پروژه های 
اولویت دار کنیم.وی بیان کرد:ردیف اعتباری ویژه مناطق محروم؛در قانون برنامه توسعه ششم،به تصویب رسید اما نباید این اعتبارات خیال مدیران را راحت کند.

کاری - ششمین دوره مسابقات ملی مناظره 
دانشجویان )نشان خواجه نصیرالدین طوسی( 
و  شود  می  برگزار  استان  دانشگاه های  در 
مسابقات  دوره  ششمین  در  ثبت نام  مهلت 
بود. خواهد   9۶ فروردین   ۳0 مناظره  ملی 

خراسان  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون 
مسابقات  دوره  ششمین  کرد:  بیان  جنوبی 
خواجه  نشان  با  دانشجویی  مناظره  ملی 
و  دانشگاهی  سطح  در  طوسی  نصیرالدین 

دانشگاه  در  جاری  سال  اردیبهشت  استانی 
مرادی  می شود.حمید  برگزار  استان  های 
را  مسابقات  از  دوره  این  برگزاری  از  هدف 
نظریه پردازی،  کرسی های  ارتقای  و  تعمیق 
نقد و مناظره در حوزه های دانشگاهی عنوان 
کرد. معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان 
جنوبی با بیان اینکه این دوره از مسابقات در 
منطقه ای  دانشگاهی،  استانی-  مرحله  سه 
پنجمین  گفت:  می شود،  برگزار  کشوری  و 

دانشجویان  مناظره  ملی  مسابقات  دوره 
 ۳2 از  دانشجویی  تیم   440 میزبان  ایران، 
که  بود  کشور  سراسر  از  دانشگاه  و  استان 
ای  منطقه  مرحله  به  تیم   ۶4 تعداد  این  از 
کردند  صعود  کشوری  مرحله  به  تیم   1۶ و 
مسابقات  کشوری  مرحله  در  نهایت  در  و 
ادبیات  دانشکده  در  گذشته  سال  آذر  که 
دانشگاه تهران برگزار شد، تیم »تنقیح مناط 
ترافرازنده« از دانشگاه فردوسی مشهد، مقام 

نخست مسابقات و نشان خواجه نصیر الدین 
موثر  ضمن  کرد.مرادی،  کسب  را  طوسی 
فرهنگ  ارتقای  در  مسابقاتی  چنین  دانستن 
گفت وگوی نخبگان دانشگاهی گفت: آخرین 
مهلت ثبت نام برای حضور در ششمین دوره 
 9۶ ماه  فروردین   ۳0 مناظره  ملی  مسابقات 
خواهد بود.براساس این گزارش، عالقه مندان 
به مسابقات مناظره می توانند برای ثبت نام به 
بیرجند،  های  دانشگاه  دفاتر جهاددانشگاهی 

فرهنگی  معاونت  و  صنعتی  پزشکی،  علوم 
جهاددانشگاهی  به آدرس خیابان پاسداران، 
میدان قدس، جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
 -۳222۳00۶ تلفن  شماره  با   یا  مراجعه 
داخلی 112 تماس حاصل فرمایند. همچنین  
خصوص  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
وب سایت  به  مسابقات  برگزاری  فرایند 
مسابقات به نشانیjdkhj.ir مراجعه نمایید. 
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دارای 4۶0کیلومتر  مالیی- خراسان جنوبی 
مرز مشترک با کشور افغانستان است .مردم 
نبودمراکزدرمانی  دلیل  به  همسایه  کشور 
هایی  استان  به  ویژه  به  و  ایران  به  مناسب 
که دارای مراکز درمانی و بهداشتی تخصصی 
گذشته  سال  اساس  روند.برهمین  می  باشد 

راستای  در  مقررشد  استان  مرز  کارگروه  در 
گردشگری  رونق  برای  سازی  زمینه 
سالمت خدمات اولیه بهداشتی و درمانی به 
بیگانه در مرزماهیرود  اتباع  و  افغانستانی ها 
بین  ناهماهنگی  دلیل  به  اما   . شود  ارائه 
موضوع  این  گذار  سرمایه  نبود  و  دستگاهی 

باره   همین  در   . است  نشده  محقق  تاکنون 
علوم  دانشگاه  درمانی  معاون  دهقانی  دکتر 
کرد:  ماعنوان  خبرنگار  به  بیرجند   پزشکی 
مورد  این  در  جدی  دستگاهی  هیچ  تاکنون 
بابیان  است.دهقانی  نشده  مذاکره  وارد  ما  با 
اینکه در سال گذشته دو سرمایه گذار فعال 

در این زمینه  از خراسان رضوی را به بیرجند 
دعوت کردیم ،افزود: سه دستگاه اجرایی اعم 
امور  وزارت  نمایندگی   ، فرهنگی  میراث  از: 
مجوز  باید  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  خارجه 
کنند.معاون  صادر  را  موسسات  این  فعالیت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی با تاکید براینکه 

فروش دارو در مرز و گردشگری سالمت دو 
بودن  کرد:ارزان  بیان  است  متفاوت  موضوع 
از  به خارج  آن  قاچاق  ایران موجب  در  دارو 
درمانی  توریسم  اما  است  شده  هم  کشور 
نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است. 
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه هنر اصیل در اسالم بوده  و از آن 
ما است گفت: هنر پرورش استعدادها است و 
دنیای غرب جهان را با بی هنری خود آتش 
کشیده است و خود نمی داند به کجا می رود 
خبرگزاری  گزارش  است.به  سرگردان  و 
امروز  ظهر  از  پیش  عبادی  آیت ا...  تسنیم، 
در دیدار با مدیرکل حوزه هنری و هنرمندان 
خراسان  داشت:  اظهار  جنوبی  خراسان 
که  خود  هنرجوی  فرزندان  به  جنوبی 
براساس ارزش های الهی و انسانی به توسعه 
است. مفتخر  بسیار  می پردازند  هنر  نشر  و 

وی افزود: هنر معنای اصلی آن به کارگیری 
و  است  مختلف  جایگاه های  در  آن  صحیح 
جایگاه اصلی غم وشادی در جامعه مشخص 
جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  است.نماینده 

بیان کرد: انسان مسافر دیار هستی است به 
سمت و سوی خدا می رود چون خدا کمال 
است و هر چه موجب کمال شود قرب الهی 
است و کمالی که کارشناسی شده باشد مفید 
است.وی گفت: هر چه که انسان را به سوی 
خوشحالی  جای  کند  نزدیک  مطلق  کمال 
است و هرچه که انسان را سرگرم کند جای 
غم و گرفتاری است و انسان را از کارهای 
در  غرب  که  گونه  همان  می دارد  باز  اصلی 
است.عبادی  مانده  باز  خویشتن  به  توجه 
اظهار داشت: دانشمندان دهان پر کن غرب 
در بسیاری از امور اغراق می کنند آنها بیشتر 
سرگردانی  این  و  هستند  سرگردان  اوقات 
آنها باعث سرگردانی های زیاد دیگری شده 
عشق های  دنبال  آنها  که  گونه ای  به  است 
و  پیروزی  و  می روند  فساد  انواع  و  کاذب 

نیست. مفید  و  پیروزی آور  آنها  موفقیت 
افزود:  نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 

مکتب غرب مکتبی سرگردان است و آنها با 
قتل و غارت دنیا را به سمت سرگردانی برده 
و این هنر نیست بلکه اعمال آنها ضد هنر 

است.وی بیان کرد: هنر آن چیزی است که 
همراه با رشد و کمال باشد و هنر اصیل در 

واژه هایی  کشیدن  تصویر  به  و  است  اسالم 
الهی انسان را منظم می کند  که آرمان های 
در  را  خون  که  حماسه هایی  و  بوده  مفید 

رگ های انسان به جوش می آورد اینها هنر 
است.عبادی  ما  آن  از  اصلی  هنر  و  است 
را  هنر  بهشتی ها  و  آوینی ها  باهنرها،  گفت: 
ارائه دادند و آنها بودند که اصل انسانیت را 
موزون،  آهنگ های  در  هنر  و  دادند  نشان 
عشوه و ادا نیست.نماینده ولی فقیه  با بیان 
است  کارشناسی  کار  اساس  بر  هنر  اینکه 
بر  مبتنی  افزود: شرط نخست در هر کاری 
تا جایگاه سپری  است  جهان شناسی دقیق 
شود افرادی که تنها از هنر به دنبال رقص 
است.وی  بی هنری  عین  این  باشند،  آواز  و 
است  استعدادها  پرورش  هنر  اینکه  بیان  با 
گفت: دنیای غرب جهان را با بی هنری خود 
هنر  به  ما  مقابل  در  است  کشیده  آتش  به 
شهیدآوینی، باهنر و بهشتی افتخار می کنیم.

نشست خبری آغاز ثبت نام مرحله استانی ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان در استان

گردشگری سالمت ظرفیت مغفول استان

دنیای غرب جهان را با بی هنری خود به آتش کشیده است 

ابراز تمایل اعضای شورا برای خدمت بیش از پیش!
حسینی- اولین جلسه شورای شهر بیرجند در 
سال 9۶ صبح دیروز با موضوع بررسی نامه 
های دو کمیسیون ورزش و خدمات شهری 
برگزار شد. قالیبافان رئیس کمیسیون ورزش 
مبنی  استان  بسکتبال  هیئت  رئیس  نامه  به 
شهرداری  بسکتبال  تیم  از  مالی  حمایت  بر 
اشاره  برتر  لیگ  در  فعالیت  و شروع  بیرجند 
کرد و افزود: مقرر شد نامه عینا برای اعمال 
نظر به شهرداری ارسال گردد. مدیح شهردار 
بیرجند در پاسخ با تاکید بر این که با باشگاه 
است  مخالف  شدت  به  داری  تیم  و  داری 
برگزاری  دنبال  به  در شهردای  کرد:  عنوان 
همگانی  های  ورزش  از  مالی  حمایت  و 
هستیم، از طرفی اعتبارات فعلی پاسخ گوی 

حمایت از تیم ورزشی نیست.

پیاده روی همگانی هر جمعه با متولی 
گری یک دستگاه اجرایی

سلیم یکی از اعضای شورا با تایید این گفته 
همگانی  های  ورزش  اجرای  داد:  پیشنهاد 
جمعه  هر  که  باشد  ای  گونه  به  هفتگی 
متولی  اجرایی  های  دستگاه  از  یکی  سال، 
حمایت  نیز  شهرداری  و  باشد  آن  انجام 
به  شورا  عضو  دیگر  بهترین  ادامه  کند.در 
درخواست حمایت مالی از مصطفی ابراهیمی 
 800 دوندگی  رشته  در  آسیا  قهرمان  نایب 
متر اشاره کرد و افزود: وی قصد دارد با نام 
و  کشوری  مسابقات  در  بیرجند  شهرداری 
توافق  با  کند.  شرکت  رو،  پیش  فراکشوری 
اعضا مصوب شد 5 میلیون تومان به عنوان 
حمایت مالی به وی اهدا شود.پس از گذشت 
عامل  مدیران  شورا،  جلسه  از  ساعت  نیم 
سازمان ها و تعدادی از نیروهای شهرداری 
برای عرض تبریک سال نو به شورای شهر 
آمدند.در این مراسم هر یک از اعضای شورا 
خالی  آن  بیان  که  کردند  عنوان  را  مطالبی 
اعضای  از  یکی  نیست.»طاهری«  لطف  از 
شورا با بیان این که متاسفانه اعضای شوراها 
گاها به دلیل بی اطالعی از وظایف آن گونه 

به  باید  اظهار کرد:  اند  باید عمل نکرده  که 
نمایندگی از مردم شهر، بر امور نظارت کرده 
را  آنان  و هرجا مسئوالن کم کاری کردند، 

مورد سوال قرار دهیم. »سلیم« هم صحبت 
خود را این گونه آغاز کرد » زیاد در خدمت 
دوستان نبوده ام و امیدوارم سال آینده بیشتر 
باشم!« و اضافه کرد: شهردار زمانی می تواند 
از بیشترین قدرت سیاسی برخوردار باشد که 
اعضای شورا قدرتمند و پشت شهردار باشند.

زیاد  انقدر  شهرداری  فعالیتهای   
تا  کشد  می  طول  ماه  که3  است 

گزارش عملکرد بدهیم
با  نیز  از اعضا  »عبدالرزاق نژاد« یکی دیگر 
درباره  رهبری  معظم  مقام  سخن  به  اشاره 
فرهنگی  پیوست  باید  کارها  تمام  که  این 
و  شهرداری  پرسنل  تمام  از  باشد  داشته 
مردم  کارهای  تا  کرد  درخواست  مسئوالن 

دهند.  انجام  منطقه  فرهنگ  به  توجه  با  را 
حجم  شورا  عضو  دیگر  صفت«  »حسنی 
فعالیت های شهرداری را بسیار زیاد دانست 

و بیان کرد: ۳ ماه طول می کشد تا گزارش 
در بخش  بدهیم. وی  را  عملکرد شهرداری 
درصد   80 که  این  از  سخنانش  از  دیگری 
استخدامی  وضع  شهرداری  کارمندان 
به  توجه  خواستار  و  انتقاد  دارند  نامشخصی 
وضع  این  صفت  حسنی  شد.  موضوع  این 
را مختل در برنامه ریزی های بلند مدت و 
حتی کوتاه مدت مدیران سازمان ها دانست 
و افزود: باید شهردار پیگیر تخصیص ردیف 

الزم برای استخدامی باشد. 

امیدواریم در دوره های آینده بهتر 
و مفیدتر عمل کنیم

»یزدان شناس« عضو دیگر شورا نیز با تاکید 
بیان کرد: این وظیفه را خطیر  بر شعار سال 

نمایی  بزرگ  و  شعار  بدون  تا  است  کرده  تر 
خدمت کنیم. وی ضمن عذرخواهی از مردم 
انجام شود و  برای کارهایی که می توانست 

نشد. اضافه کرد: امیدواریم در دوره های آینده 
بهتر و مفیدتر عمل کنیم.»نیک« دیگر عضو 
شورا نیز با اشاره به این که نیروهای شهرداری 
با کمترین بودجه بهترین بازدهی را داشته اند، 
شهرداری  های  استخدامی  شدن  پیمانی  بر 
از دیگر  قالیبافان، هالل و صباغ  تاکید کرد. 
خدمات  از  جلسه  این  در  که  بودند  اعضایی 
نیز  کردند.شهردار  تشکر  شهرداری  نیروهای 
استخدامی  وضع  برای  که  این  به  اشاره  با 
عنوان  ایم  کرده  مکاتبه  استانداری  با  نیروها 
بیشتر  پیگیری  به  تاکید  هم  استاندار  کرد: 
که  این  بیان  با  همچنین  وی  است.  داشته 
سعی کردیم المان ها با توجه به ذوق و سلیقه 
مردم کار شود ادامه داد: امسال بعد از 18 سال 

ورودی های شهر دوباره زیباسازی شدند.

در حاشیه: نامه های تاریخ گذشته!
یکی از نامه های قرائت شده در کمیسیون 
دیگری  و   95 اردیبهشت  به  مربوط  ورزش 
پاسخ  تاریخ  که  بود  گذشته  سال  شهریور 
این  که  بود،  رسیده  پایان  به  آن  به  دهی 
رابطه  در  را  شورا  اعضای  اعتراض  موضوع 
با دیر پاسخ دادن به نامه ها به همراه داشت. 
را  ها  تاخیر  این  رئیس شورا  نایب  قالیبافان 
به دلیل برگزار نشدن جلسات کمیسیون ها 
برای  شورا  اعضای  پیگیری  بر  و  دانست 

حضور در جلسات تاکید کرد.

کردن  محدود  برای  ای  اساسنامه 
شورای شهر

شورا  جلسه  این  در  که  موضوعی  آخرین 
شوراهای  اساسنامه  بررسی  شد،  مطرح 
تاکید  به  که  بود  شهرداری  های  سازمان 
سعی  تمام  اساسنامه  این  در  دولت  بهترین، 
خود را کرده است تا شورای شهر را محدودتر 
این  از  بند  چندین  خواندن  با  وی  کند. 
شورا  اساسنامه  طبق  کرد:  عنوان  اساسنامه 
متشکل از 5 عضو شامل شهردار، مدیرعامل 
با تحصیالت  و  سازمان و ۳ کارمند مجرب 
مرتبط است و یک عضو از شورای اسالمی 
خواهد  حضور  ناظر  عنوان  به  فقط  شهر 
داشت. بهترین با تاکید بر این که این گونه 
گیری  رای  در  قدرتی  شهر  شورای  دیگر 
داد:  پیشنهاد  ندارد  سازمان  شورای  های 
شورای سازمان متشکل از 2 کارمند مجرب 
موافق  پیشنهاد  این  باشد.  شورا  عضو  ویک 
ها و مخالفانی داشت که طاهری به عنوان 
مخالف بیان کرد: در این صورت اگر با رای 
ای  نشود ضربه  موافقت  شهر  شورای  عضو 
به  اگر  صورتیکه  در  بود،  خواهد  ما  خود  به 
توانیم  می  دهیم  انجام  را  کار  شکل  همین 
قدرت عمل بیشتری داشته باشیم.این بحث 
ها تا جایی ادامه داشت که در نهایت تصمیم 
شد. موکول  شب  دوشنبه  جلسه  به  گیری 
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در جمع هنرمندان: 
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امام علی علیه السالم فرمودند:
ق َظنَّه َمن َظنَّ بَِك  َخیَراً َفَصِدّ

کسی که به تو گمان نیکی برد، گمانش را )عماًل( تصدیق کن.
)نهج البالغه نامه 31(

ترامپ با موشک پرانی به سوریه برای 
مدعیان اصالحات عصا فرستاده است!

مدیر مسئول کیهان گفت: ترامپ با موشك پرانی 
انتخابات  در  اصالحات  مدعیان  برای  سوریه  به 
در  شریعتمداری  است.  فرستاده  عصا  رو  پیش 
مورد  جریان  گفت:  این شیوه  به چگونگی  پاسخ 
اشاره دست پر و کارنامه قابل  ارائه ای برای جلب 
نظر ملت ندارد بنابراین باید برای قبوالندن خود 
دشمن  نظامی  حمله  احتمال  از  را  آنها  مردم،  به 
بترساند و به این توهم دامن بزند که اگر ملت در 
انتخابات از آنها روی بگرداند و کسانی را برگزیند 
احتمال  ندارند،  آمریکا  با  که سر آشتی و سازش 

حمله نظامی آمریکا به ایران جدی خواهد بود.

محمدرضا تابش: اصولگرایان با چندین 
نامزد وارد میدان انتخابات می شوند

محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس 
پیش بینی کرد: اصولگرایان ممکن است در دقیقه 
آخر به یك نامزد انتخابات ریاست جمهوری برسند 
ولی در مباحث انتخاباتی حتما با چهار یا پنج نفر 
وارد میدان می شوند از این رو اصالح طلبان نیز 

نباید تنها با یك نامزد مقابل آنان باشند.

کنایه یک نماینده به کلید رئیس جمهور

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس 
گفت: رئیس جمهور نباید گمان کند باز هم نزدیك 
به ایام انتخابات می تواند کلیدش را در بیاورد و از 
این طریق رای مردم را از آن خود کند؛ مردم امروز 

دیگر کلید روحانی را باور نمی کنند.

دفاع تمام قد جهانگیری 
از عملکرد وزرای مسن دولت

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در 
همایش ملی اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی 
گفت: متاسفانه عده ای می گویند که کابینه دولت 
آن  به  خطاب  است.  خسته  و  پیر  امید  و  تدبیر 
بیایید  که  می گوییم  مان  برادران  و  خواهران 
با  را  امید  و  تدبیر  دولت  پیر  وزرای  عملکرد 
مقایسه  پیشین  دولت های  وزرای جوان  عملکرد 
کنید تا ببینیم عملکرد کدام دولت بهتر بوده است.

قبل از انتخابات کسی باورش نمی شد
 که آقای روحانی رای بیاورد

شورای  سخنگوی  دستجردی  وحید  مرضیه 
مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی به 
قابلیت رقابت پذیری گزینه نهایی جبهه مردمی 
اشاره کرد و گفت: کسانی که کاندیدا می شوند، 
همگی رقابت پذیر هستند. کسی باورش نمی شد 
بیاورد. رای  انتخابات،  از  قبل  روحانی  آقای   افتتاح  بیمارستان حضرت رسول)ص( فردوس با حضور وزیر بهداشت    عکس : اکبریعکس روز که 

سردار وحیدی: حمله آمریکا به پایگاه 
نظامی سوریه به ضررش تمام می شود

رئیس دانشگاه دفاع ملی با تأکید بر اینکه ایران در 
حمایت از مقاومت و مبارزه با تروریسم مصمم است،  
گفت: حمله موشکی  آمریکا به پایگاه نظامی سوریه 
احمد  سردار  می شود.  تمام  آمریکا  ضرر  به  قطعاً 
وحیدی درباره حمله آمریکا به یکی از پایگاه های 
دچار  آمریکا  امروز  داشت:  اظهار  سوریه،  نظامی 
این  و  رفتاری شدید شده  و  تناقض گفتاری  یك 
نشان دهنده سردرگمی سیاستمداران آمریکایی است. 
وی افزود: علیرغم اینکه با فاصله کمی اعالم کردند 
مسأله اصلی ما داعش است، اما در عمل کاماًل به 

نفع داعش و تروریست ها رفتار کردند.

توصیه وقیحانه نماینده آمریکا به ایران

ملل  سازمان  در  آمریکا  نماینده  هیلی،  نیکی 
متحد در نشست شورای امنیت با اشاره به حادثه 
این  شیمیایی منطقه خان شیخون سوریه گفت: 
حمله را دولت سوریه انجام داده اما ایران و روسیه 
در آنچه رخ داده، مقصر بوده اند. وی با بیان اینکه 
درباره سوریه باید وارد فاز سیاسی شویم از ایران، 
سازمان  فرآیندهای  که  خواست  سوریه  و  روسیه 
ملل را جدی بگیرند. نیکی هیلی در ادامه به حمله 
هوایی  پایگاه  در  ارتش سوریه  مواضع  به  آمریکا 
اقدامات  ایم  آماده  گفت:  و  کرد  اشاره  الشعیرات 
بیشتری انجام دهیم اما امیدواریم که نیازی نباشد.

امیری : داوطلبان به جای تخریب 
رقیب، خود را اثبات کنند

اجرایی  هیئت  عضو   
انتخابات  مرکزی 
ریاست  دوره  دوازدهمین 
داوطلبان  از  جمهوری 
به  خواست  انتخاباتی 
رقیب،  تخریب  جای 

نه  اثبات کنند. وی گفت: قطعا تخریب  را  خود 
اخالقی، نه شرعی و نه قانونی است و به سود 
کشور نیست. حسینعلی امیری افزود: توصیه ما 
انتخابات  در صحنه  که  است همه کسانی  این 
حضور  جمهوری  ریاست  و  اسالمی  شوراهای 
دارند؛ اخالق و انصاف را مراعات کنند و خودشان 
طرف  تخریب  درصدد  اینکه  نه  کنند  اثبات  را 
معتقدیم  داد:  ادامه  وی  بربیایند.  مقابل  های 
و  اخالقی  کامال  فضای  یك  در  باید  انتخابات 
عضو  شود.  برگزار  آرام  شعف،  و  شور  عین  در 
هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری 
در  هیئت  این  اعضای  طرفی  بی  بر  همچنین 
و  کرد  تاکید  سالم  و  قانونی  انتخاباتی  برگزاری 
گفت: نتیجه انتخابات باید باعث اتحاد، انسجام، 
وحدت ملی و امنیت ملی بیشتر شود. امیری با 
بیان اینکه در کشور ما اجرای انتخابات عمال به 
انتخابات  کننده  برگزار  افزود:  است،  مردم  عهده 
نظارت  وزارت کشور تحت  و  مردم هستند  خود 

هیئت اجرایی کار انتخابات را انجام می دهد.

 جمنا در انتخاب  رئیسی دچار اختالف شده است
محمد علی نجفی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
سازندگی گفت: اخباری که تا امروز به دست آمده این 
است که هم جمنا در انتخاب آقای رئیسی دچار اختالف 
شده است و هنوز قطعی نیست و هم خود آقای رئیسی 
 برای حضور در انتخابات تردید پیدا کرده است، بنابراین
 حضور ایشان را قطعی نگیرید. نجفی در همین باره افزود: ما از حضور آقای 

رئیسی استقبال می کنیم و از نظر ما اشکالی ندارد.

وزارت   : گفت  کشور  وزارت  سخنگوی 
متولی  عنوان  به  دوره،  این  در  کشور 
ملت  اساسی  حقوق  از  داخلی،  سیاست 
فعالیت  هرگونه  مدافع  و  نموده  صیانت 
سیاسی در چارچوب قانون و منافع ملی 
درباره  سامانی  سلمان  سید  می باشد. 
فعالیت های سیاسی اخیر افراد و گروه ها 
برگزاری  و  انتخاباتی  نامزد  معرفی  در 
کلی  طور  به  گفت:  انتخاباتی  مجامع 
است  حقوقی  از  سیاسی،  فعالیت  حق 
ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  در  که 
است،  شده  شناخته  رسمیت  به  تنها  نه 
برای  حاکمیت  سازی  بستر  بر  بلکه 
حق  این  از  ملت  برخورداری  تضمین 
تعیین  در  مردم  گسترده  مشارکت  و 

سرنوشت خویش تاکید شده است. وی 
از  کشور  برخورداری  اینکه  به  اشاره  با 
نشاط سیاسی و حفظ منافع ملی، منوط 
تفکرات  و  گروه ها  آزادانه  فعالیت  به 
و  قوانین  رعایت  با  همراه  مختلف، 
اسالمی  انقالب  ارزش های  و  مقررات 
 13 ماده  در  قانونگذار  افزود:  است، 

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های 
و  حقوق  نمودن  شفاف  ضمن  سیاسی 
مسئولیت های احزاب، معرفی و حمایت 
با  ائتالف  و  انتخاباتی  نامزدهای  از 
از  یك  هر  حقوق  از  را  احزاب  دیگر 
به  منوط  را  آن  البته  و  دانسته  آنها 
رعایت سایر قوانین و مقررات جمهوری 
اسالمی ایران دانسته است که یکی از 
ریاست  انتخابات  قانون  آنها  مهمترین 
آن   ۶۶ ماده  در  که  می باشد  جمهوری 
انتخاباتی  فعالیت های  گردیده،  تصریح 
از  رسمًا  جمهوری،  ریاست  نامزدهای 
وزارت  وسیله  به  اسامی  اعالم  تاریخ 
کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع 

اخذ رای خاتمه می پذیرد.

اعالم  از  پیش  انتخاباتی  فعالیت 
رسمی اسامی نامزدها تخلف است

مجلس  امور  در  کشور  وزیر  مقام  قائم   
کرد:  تاکید  ها  استان  هماهنگی  و 
قانون  این  مطابق  که  است  مشخص 
هرگونه فعالیت انتخاباتی، قبل از اعالم 
اردیبهشت ماه(  )هشتم  نامزدها  اسامی 
می  محسوب  قانون  از  تمرد  و  تخلف 
امیدواری  ابراز  پایان  در  سلمانی  شود. 
از  قاعدتا  که  سیاسی  فعاالن  همه  کرد 
هستند  جامعه  برگزیدگان  و  نخبگان 
تا  باشند  باتقوا  قانون،  رعایت  به  نسبت 
عالوه بر حفظ حرمت حق الناس، شاهد 
نشاط سیاسی و بالندگی اجتماعی بیش 

از پیش در انتخابات پیش رو باشیم.

نشاط سیاسي منوط به فعالیت آزادانه گروه ها و تفکرات مختلف است

فعالیت های مثبت دولت را وارونه جلوه می دهند
که   هستیم  شاهد  گفت:  روحانی  تبلیغات  ستاد  رئیس 
دارند  سعی  شبهات  ایجاد  و  القائات  برخی  با  عده ای 
فعالیت های مثبت دولت را وارونه جلوه دهند که قطعا 
ما به آنها پاسخ خواهیم داد. علی جنتی درباره افزایش 
تخریب دولت از سوی مخالفان گفت: در سال ۷۶ نیز ما 
شاهد چنین وضعیتی بودیم علی رغم تمامی تخریب هایی که علیه رئیس دولت 

اصالحات انجام دادند ایشان باالترین رأی را آوردند.

نماینده مردم بیرجند در مجلس: رئیس جمهوری می خواهیم که انگیزه و تحرک الزم را داشته باشد
حجت االسالم سیدمحمدباقر عبادي با ابراز امیدواري نسبت به تکرار نشدن تجربه سال 9۲ گفت: شرایط کشور شرایط سختي است و باید مدیري بر 
سر کار بیاید که تجربه، انگیزه و تحرک الزم را براي نجات کشور از مشکالت کنوني داشته باشد. نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس 
ابراز امیدواري کرد همه نیروها و جریانات اصولگرا به تصمیمات عقالي قوم تمکین کنند و مانع تکرار تجربه سال 9۲ که محصول تفرقه بود، بشوند.

اطالعیه دفتر آیت  ا... نوری همدانی درباره درخواست مالقات های انتخاباتی
دفتر آیت ا... نوری همدانی درباره درخواست مالقات های انتخاباتی اطالعیه ای صادر کرد. در این اطالعیه آمده است: با توجه به فرا رسیدن ایام انتخابات و احتمال 
درخواست برای مالقات نامزدهای محترم انتخاباتی و یا مرتبطین با این موضوع از ایشان، این دفتر به اطالع می رساند معظم له پیرامون اصل حضور پرشور و 
همگانی مردم متعهد ایران اسالمی در انتخابات و همچنین بیان شاخص های انتخاب اصلح ، فرمایشاتی درگذشته داشته اند که در آینده نیز مورد تأکید هستند.
ولی این دفتر از پذیرش کلیه شخصیت های محترمی که در رابطه با موضوع مالقات مربوط به انتخابات با معظم له درخواست مالقات داشته باشند، معذور است.

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

09155618059- 09155619149 - مظلومی

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان

هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال  زمینی - تعداد محدود 
تاریخ اعزام: 96/1/29

مصادف با مبعث حضرت رسول اکرم )ص(
 دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد بیرجند

میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    
تلفن:  32224113

جناب آقای مهندس سیرتی
ریاست محترم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوسف

 درگذشت ابوی گرامی را خدمت شما و خانواده محترم صمیمانه تسلیت عرض نموده، از خداوند 
منان برای آن عزیز از دست رفته علو درجات و برای سایر بازماندگان صبر الهی مسئلت می نماییم.

هیئت امنای آستان مقدس امامزاده سید نجم الدین حسین )ع( روستای گیو

کیف پولی 
محدوده خیابان

حکیم  نزاری 
مفقود شده

 از یابنده تقاضا
 می شود با شماره 
 09389282099

تماس حاصل 
نماید.

حمل بار با  نیسـان
جابجـایی اثاثیـه منــزل

 مبلمان اداری،شرکت ها و ...

   09159626514 در اســرع وقــت 
و قیمــت منــاسب


