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سید ابراهیم رئیسی:
کشور فرهیختگانی در حوزه اقتصاد دارد 

که در عرصه عمل و اجرا کم نداریم

حسن روحانی:
امروز چرخ اقتصاد ما از سالهای پیش

بیشتر در چرخش است 

سعید قاسمی:
برخی ها شعار دادند که 100 روزه

اقتصاد را درست می کنیم

سعید لیالز:
فراموش می شود این دولت

 در چه شرایطی روی کارآمد
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سرمقاله

مهارت هایی مهم
برای  توسعه استان 

* هرم پور

توسعه، آنهم در ابعاد استانی، نیازمند مهارت است؛ 
یعنی آموختن و عمل کردن به دانش و رفتارها 
و تجربه هایی که می تواند راه رسیدن به توسعه 
را برای ما کوتاه تر وکم هزینه تر کند. در حالتی 
خوشبینانه می توان پذیرفت که این مهارت های 
 مهم را طی سالیان دراز به ما یاد نداده اند. این  اما

 ساده انگارانه است. پس بیایید از واقعیت بدبینانه اش 
ها مهارت  این  دادن  یاد  از  اینکه  و   بگوییم 

خودمان  توسط  آنها  آموختن  حتی  یا  و  ما  به 
اینکه چه کسانی  اند. پاسخ  هم جلوگیری کرده 
نتیجه  و  اینگونه خواستند  اینگونه خواستند، چرا 
مهم آن بعد از این همه سال چه بوده را بگذارید 
از  برای واگویه برخی  بعدهایی که شرایط  برای 
ناگفته های این استان، مساعدت تر و مناسب تر 
باشد. تقریبًا همه ی این مهارت های مهم را طی 
و سرمقاله های  یادداشت  قالب  در  اخیر  دوسال 
متعدد در روزنامه به نحو مقتضی برای مخاطبین 
تفکر  و  خواندن  شاید  اما  ایم،  شده  یادآور  عزیز 
درباره ی آنها در یک سرمقاله ی مجزا هم خالی 

از لطف نباشد:
1- مطالبه گر باشیم، بدون دعوا، بدون ظلم و بدون 
ظلم پذیری. 2- در توسعه، بنا را به کم نگذاریم 
خواهِی  زیاده  توسعه،  در  نباشیم.  قانع  کم  به  و 
جسور   -3 است.  اساسی  مهارت  یک   منطقی 
ی استفاده  سوء  جسارت  و  فرصت  اما   باشیم، 

 دیگران از صبوری و نجابتمان را سلب کنیم. 4- جغرافیا، 
های  محدودیت  و  ها  توانمندی  ها،   ظرفیت 
استان را به خوبی بشناسیم و بر اساس آن حرف 

بزنیم و دفاع کنیم. ) ادامه سرمقاله در صفحه 3 (

احتمال اعزام حجاج از فرودگاه بیرجند
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پرواز های عتبات عالیات افزایش یافت / پیش بینی اعزام 1300زائر به حج / همه بخش های شهرستان ها نمایندگی حج و زیارت دارند /  صفحه ۷

رئیس بسیج سازندگی خبر داد:

4 درصد ؛ نرخ سود 
تسهیالت اقتصاد 

مقاومتی بسیج 
صفحه ۷

ایستگاه هست 
اتوبوس نیست!

در  تغییراتی  شاهد  شهر  مردم  است  روزی  چند 
مدرس  خیابان  اتوبوس  های  ایستگاه  ساختار 
هستند. در همین راستا با کارشناس حمل و نقل 
سازمان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند گفتگو کردیم 

که عنوان کرد:  ) مشروح خبر در صفحه ۷ (
نواخته شدن زنگ تولید و اشتغال در بخش کشاورزی استان

مدیر شرکت شهرک های کشاورزی خراسان جنوبی عنوان کرد :

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

32424841  
09151639262 - فرجامی

توجه   واگذاری فروشگاه انحصاری در استان خراسان جنوبی   توجه
 فروش به دلیل مهاجرت    8010 439 0911

عرضه مرغ کشتار روز به قیمت تعاونی )کشتارگاه( 
آدرس: فلکه سوم مدرس ، اتحادیه تعاونی روستایی  05632420177

فراخوان مزایده عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران )منطقه خراسان جنوبی(

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد 
تاسیسات حمل و نقلی جنب انبار نفت خود را از طریق مزایده به صورت اجاره به پیمانکار 
بهره بردار واجد شرایط تحویل نماید. متقاضیان محترم می توانند برای دریافت فرم شرکت 
در مزایده از تاریخ انتشار این آگهی لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/02/10  
از ساعت ۸ الی 12 به نشانی بیرجند، خیابان جمهوری اسالمی ، نبش جمهوری اسالمی 6 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی واحد تامین و توزیع منطقه مراجعه 

نمایند. شماره تماس: 3223۷۸۷2 
الزم به ذکر است دریافت فرم شرکت در مزایده منوط به پرداخت سپرده شرکت در مزایده نزد 

امور مالی شرکت و ارائه تاییدیه پرداخت سپرده به واحد تامین و توزیع می باشد.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی 

آگهی مزایده فروش اراضی تجاری - مرحله دوم
شهرداری سربیشه در نظر دارد با رعایت آیین نامه شهرداری ها مصوب 46/04/12 و به استناد بند یک مصوبه شماره 4/95/496 مورخ 95/10/0۸ شورای اسالمی شهر سربیشه نسبت 
به فروش تعداد 1۸  قطعه از اراضی متعلق به خود با کاربری تجاری واقع در خیابان جانبازان و شهید گورکانی)مجتمع تجاری ثامن( به شرح مندرج در جدول ذیل به منظور تامین  منابع 
مالی مورد نیاز را از طریق مزایده کتبی به صورت نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و نیز اخذ فرم شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز یکشنبه مورخ 96/02/10 به واحد حسابداری شهرداری واقع در میدان طالقانی مراجعه فرمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط 

شرکت در فرم مربوطه لحاظ گردیده است. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 3266250۸ - 3266443۷ تماس حاصل فرمایید.
شهرداری سربیشه

آدرس ملک5 % سپرده هر قطعه )ریال(قیمت پایه کل هر قطعه )ریال(قیمت پایه هر متر مربع)ریال(مساحت  )مترمربع(نوع کاربریشماره قطعهردیف

نبش خیابان 604.234.000254.040.00013.000.000تجاری 11
جانبازان 
و شهید 

گورکانی و 
حاشیه میدان

 31 آبان 
)مجتمع 

تجاری ثامن(

604.034.000242.040.00012.500.000تجاری 22
604.000.000240.000.00012.000.000تجاری 33
604.000.000240.000.00012.000.000تجاری 44
604.100.000246.000.00012.500.000تجاری 55
604.134.000248.040.00012.500.000تجاری 66
603.934.000236.040.00012.000.000تجاری 77
603.934.000236.040.00012.000.000تجاری 89
714.284.000304.164.00015.500.000تجاری 942
714.100.000291.100.00015.000.000تجاری 1043
75.55.134.000387.617.00019.500.000تجاری 1147
765.267.000400.292.00020.500.000تجاری 1250
834.434.000368.022.00018.500.000تجاری 1352
714.300.000305.300.00015.500.000تجاری 1457
644.300.000275.200.00014.000.000تجاری 1558
604.167.000250.020.00013.000.000تجاری 1660
604.167.000250.020.00013.000.000تجاری 1761
604.267.000256.020.00013.000.000تجاری 1862

به قیمت های پیشنهادی 9% مالیات بر ارزش افزوده اعمال خواهد گردید. ضمناً ساخت طبق ضوابط اعالم شده توسط شهرداری خواهد بود.
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مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد از شنبه 16تا 50 درصد افزایش می یابد

ایرنا-معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: میزان مستمری مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( از ) شنبه 26 فروردین ماه( 16 تا 50 درصد افزایش می 
یابد.وی گفت: میزان مستمری برای خانوارهای یک نفره 16 درصد، خانوارهای دو نفره 2٧ درصد، سه نفره 35 درصد، چهار نفره 45 درصد و پنج نفره و باالتر 50 درصد افزایش می یابد.
وی توضیح داد: این افزایش به همراه دریافت قبلی مستمری بگیران و همچنین یارانه ای است که به خانوارهای تحت پوشش تعلق می گیرد.

حسینی-  شرکت شهرک های کشاورزی به عنوان یکی 
از شرکت های توسعه ای دولتی در قالب اصل 44 قانون 
اساسی و به استناد بند )ل( ماده 194 برنامه 5 ساله پنجم، از 
تغییر نام شرکت مادر تخصصی تولید محصوالت کشاورزی 
دامی و شیالتی با ابالغ اساسنامه این شرکت در آبان ماه 
سال 91 تشکیل گردید. دفتر مرکزی این شرکت در تهران 
واقع و در استان ها دارای شعب نمایندگی است که مدیریت 
شرکت شهرک های کشاورزی استان خراسان جنوبی در، 
بلوار پاسداران ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزی 
مستقر می باشد. به جهت آشنایی با وظایف اهداف و زمینه 
های فعالیت آن با مدیر شعبه استانی این شرکت جناب دکتر 
روح بخش گفتگو کردیم. وی در ابتدا ضمن درود به پیشگاه 
مقدس امام زمان )عج(، بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی، 
رهبر معظم انقالب حضرت آیت ا... خامنه ای و عرض خدا 
قوت به اصحاب فعال رسانه ای عنوان کرد: مطابق اساسنامه 
شرکت، ایجاد زیرساخت های تولید در قالب مجتمع های 
گلخانه ای، دامی و شیالتی و استفاده از توان محیط های 
کنترل شده تولیدی در قالب این مجتمع ها و نیز مدیریت 

نوین منابع آب از جمله وظایف این شرکت می باشد.

جلب و جذب و هدایت سرمایه گذاری فن آورانه 
و کار آفرین در بخش کشاورزی از وظایف

این شرکت است
دکتر روح بخش با بیان این که ایجاد ساز و کار مناسب برای 
جلب و جذب و هدایت سرمایه گذاری فن آورانه و کار آفرین 
در بخش کشاورزی از دیگر وظایف این شرکت محسوب 
میشود ادامه داد: ارائه خدمات فنی، مالی، اداری، آموزشی و 
هماهنگی سیاست های درون و برون بخشی برای کاهش 
ریسک سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهم فعالیت 
ها و سیاست های این شرکت است. وی با تاکید بر این 
که تمرکز شرکت شهرک ها بر رشد بخش کشاورزی است 
اضافه کرد: این هدف، از طریق افزایش سرمایه گذاری و 
ارتقای بهره وری و نیز مطلوبیت فضای کسب و کار و ایجاد 
اشتغال در این بخش محقق می شود و به عبارت دیگر، 
هدف ایجاد قطب های کشاورزی صنعتی در قالب مجتمع 

های گلخانه ای، دامی و شیالتی است.

به داد رشد  از صنعت نفت و گاز، آن چه  پس 
اقتصادی کشور در سال گذشته رسید

رشد بخش کشاورزی بوده است
مدیر شعبه استانی این شرکت با اشاره به نام گذاری شعار 
سال به نام »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« خاطرنشان 
کرد: به اذعان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ، وزارت 
جهاد کشاورزی در سال گذشته به عنوان دستگاه اجرایی برتر 
در زمینه تحقق شعار اقتصاد مقاومتی معرفی شد که این 
نشان می دهد بخش کشاورزی دارای پتانسیل و توانمندی 

های ویژه در زمینه تحقق این هدف می باشد.
در  این که بخش کشاورزی  به  اشاره  با  روح بخش  دکتر 
رشد اقتصادی کشور در سال گذشته پس از صنعت نفت 
و گاز بیشترین نقش را داشته است، افزود: این نشان می 
دهد در سال های تلخ تحریم آن چه پس از نفت به داد 
بوده  کشاورزی  بخش  رشد  رسیده  کشور  اقتصادی  رشد 
است. به گفته وی قانون برنامه ششم توسعه الزاماتی برای 
وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته که از آن جمله افزایش 
عملکرد در واحد سطح و بهره وری در تولید محصوالت است 
که این مهم بایستی در سایه انتقال 48 هزار هکتار کشت 
از فضاهای باز به فضاهای کنترل شده گلخانه ای به دست 
آید. مدیر شعبه استانی این شرکت برآیند این سیاست ها و 
الزامات که هم تولید و بهره وری تولید را افزایش داده و هم 
اشتغال مولد و پایدار را ایجاد می کند، توسعه کشت های 
گلخانه ای دانست که ضمن تامین اهداف فوق، راه نجات 
از بحران کم آبی و پایین رفتن سطح آب های زیر زمینی و 
فرونشست زمین در دشت های استان ) به طور مشخص 
مورد اخیر فرونشست زمین به عرض یک و طول 4 کیلومتر 

در دست سرند ( می باشد.

واگذاری 6 مجتمع گلخانه ای استان
به شرکت شهرک های کشاورزی

دکتر روح بخش با تشریح وضع ایجاد مجتمع های گلخانه 
ای استان، روند توسعه، تکمیل و واگذاری آنان را این گونه 
اعالم کرد: استان خراسان جنوبی به طور مشخص دارای 
8 مجتمع گلخانه ای، 25 مجتمع دامپروری و 2 مجتمع 
شیالتی می باشد که 6 مجتمع گلخانه ای که هرکدام بین 

20 تا 30 هکتار مساحت دارد، به این شرکت واگذار شده 
است. وی با بیان این که تعداد کل واحدهای گلخانه ای 
استان 34٧ واحد تولیدی و متراژ واگذاری به هر متقاضی 
حدود 5 هزار متر مربع بوده اضافه کرد: 3 هزار متر مربع 
برای احداث سازه های گلخانه ای مورد استفاده قرار می 
گیرد. به گفته وی پس از طی مراحل تملک اراضی ملی، 
و  الزم  مجوزهای  اخذ  و  طراحی  سنجی،  امکان  مطالعه، 
ایجاد زیرساخت ها که توسط کارشناسان فنی سازمان جهاد 
کشاورزی استان انجام گرفته در قالب قراردادهای اجاره به 
شرط تملیک 3 ساله و 30 درصد آورده نقدی به متقاضیان 
بومی واجد شرایط با اولویت فارغ التحصیالن جویای بخش 

کشاورزی واگذار می گردد. 

ایجاد بیش از 700 فرصت شغلی
با تکمیل تمامی ظرفیت های تولیدی گلخانه ای

مدیر شعبه استانی این شرکت همچنین از اعطای تسهیالت 
ارزان قیمت بانکی برای احداث سازه گلخانه ای خبر داد که 
مبلغی معادل 80 درصد برآورد اعتبار طرح توجیهی و با معرفی 
سازمان جهاد کشاورزی خواهد بود.دکتر روح بخش ادامه داد: 
با یک نگاه حسابگرانه هزینه واحد ایجاد هر فرصت شغلی در 
بخش کشاورزی با تمهیدات ذکر شده به مراتب کمتر از هزینه 
ایجاد فرصت های شغلی در بخش های خدمات و صنعت 
می باشد و پیش بینی می شود با تکمیل تمامی ظرفیت 
های تولیدی گلخانه ای برای بیش از ٧00 نفر فرصت شغلی 
ایجاد گردد. وی در ادامه به مطالعه روند مهاجرت از روستا 
به شهر و وضع هرم سنی جمعیتی در روستاها به عنوان 
مراکز تولیدی اشاره کرد و افزود: مطالعات بیانگر این است 
که علی رغم وجود بیشتر زیرساخت های اسکان اعم از آب، 
برق و خدمات آموزشی و بهداشتی، در زمینه اشتغال زایی و 
ایجاد مشاغل مولد و پایدار توفیقات چشم گیری حاصل نشده 
است. مدیر شعب استانی این شرکت در همین باره اضافه 
کرد: با عنایت به منویات رهبری در آغاز سال جاری در زمینه 
تولید و اشتغال و نیز هدف گذاری دولت در ایجاد فرصت 
های شغلی و خروج از بیکاری و رکود وزارت جهاد کشاورزی 
ایجاد و توسعه شهرک های کشاورزی در قالب مجتمع های 
تولیدی گلخانه ای، دامپروری و شیالت را در اولویت کاری 

قرار داده و با صرف اعتبارات هنگفت در این زمینه حداکثر 
مساعی خود را مبذول داشته است.

50 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده
برای تکمیل زیرساخت ها در

سفر اخیر رییس جمهور
دکتر روح بخش به جوانان جویای کار در بخش کشاورزی 
توصیه کرد: فرمایش موال امیر المومنین)ع( که می فرمایند: 
»کسی که آب و زمین داشته باشد و در فقر زندگی کند از 
رحمت خدا به دور است را مد نظر قرار دهند«. وی با تاکید 
بر این که در شرایطی که دولت همچون یک کارآفرین 
برای  ای  بودجه  و  مالی  تنگناهای  رغم همه  علی  کریم 
ایجاد زیرساخت های تولید و اشتغال سنگ تمام گذاشته 
و  از 13٧ هزار  بیش  در سنوات گذشته  اظهار کرد:  است 
٧55 میلیون ریال برای احداث 8 مجتمع گلخانه ای مذکور 
هزینه شد. مدیر شعبه استانی شرکت به در نظر گرفتن 
50 میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت های مورد نیاز در 
سفر اخیر مقام ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: همچنین 
توافق نامه همکاری فی ما بین مدیر عامل شرکت شهرک 
های کشاورزی کشور  و استاندار در زمینه ایجاد و توسعه 
شهرک های کشاورزی امضا شده است که جوانان می توانند 
نهایت استفاده را از ایجاد بسترهای تولید و اشتغال در بخش 
کشاورزی استان ببرند تا به فرمایش موال امیرالمومنین به » 

اضاعه الفرصه الغصه« گرفتار نشوند.

انجام فاز مطالعاتی احداث مجتمع های
گلخانه ای شهرستان های بیرجند و زیرکوه؛ 

چشم انداز سال 96 شرکت
دکتر روح بخش پیگیری مبادله موافقتنامه اعتبار 50 میلیارد 
ریالی سفر اخیر رییس جمهور را یکی از اهداف و چشم انداز 
های این شرکت در سال 96 اعالم کرد و ادامه داد: انجام فاز 
مطالعاتی احداث مجتمع های گلخانه ای شهرستان های 
واگذاری  و  به وسعت هرکدام 50 هکتار  زیرکوه  و  بیرجند 
و  بومی  متقاضیان  به  ای  گلخانه  های  مجتمع  قطعات 
سرمایه گذاران از دیگر اهداف است. وی با اشاره به تکمیل 
زیرساخت های مجتمع های گلخانه ای استان و پیگیری 

سیاست های ابالغی شرکت در رابطه با مجتمع های دامی 
و شیالتی عنوان کرد: پیگیری خلع ید افراد طرف قرارداد 
این شرکت  با  انعقاد قرارداد جدید  اراضی استان و  امور  با 
و راهنمایی اخذ تسهیالت از منابع بانکی و اخذ مجوزهای 
اندازهای شرکت می  دیگر چشم  از  متقاضیان  برای  الزم 
باشد که برای تحقق آن تالش خواهیم کرد.مدیر شعبه 
استانی این شرکت در پایان از حمایت های همه جانبه، 
مدیریت موثر و کارآمد رییس سازمان آقای مهندس ولی پور 
و رهنمودهای نماینده محترم ولی فقیه در سازمان، همکاری 
معاونان ، مدیریت های ستادی و شهرستانی، کارشناسان 
فنی اجرایی این سازمان و اقدامات پرسنل و مدیریت اسبق 
شرکت آقای مهندس کیانفرد که در احداث تکمیل و راه 

اندازی این واحدهای تولیدی کمال همکاری را مبذول داشته 
اند تشکر و قدردانی کرد.

نواخته شدن هر چه بیشتر زنگ تولید و اشتغال در بخش کشاورزی استان

www. iranwash. ir قالیشويي و مبل شويي ايـران

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

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

شرکت خدمات حمايتی کشاورزی استان خراسان جنوبی
شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد امورخدماتی و پشتیبانی خود را 
به صورت دستورالعمل حجمی از طریق تجدید برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه 
مورخ 96/1/26 لغایت روز شنبه مورخ 96/2/2 )7 روز کاری( با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و 
ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال در وجه شرکت خدماتی حمایتی به شماره حساب 
4001039704005791 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی به آدرس شرکت واقع در بیرجند، 
خیابان غفاری انتهای غفاری 6 دفتر کمیسیون معامالت مراجعه نمایند. ضمناً آخرین مهلت ارائه 
پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/02/14 به دبیرخانه شرکت واقع در آدرس فوق 
االشاره می باشد. بازگشایی پاکت های پیشنهادی نیز روز شنبه مورخ 96/2/16 راس ساعت 11:30 در 
آدرس فوق الذکر خواهد بود. یادآوری می گردد مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 145000000 
)یکصد و چهل و پنج میلیون( ریال است که به دو صورت پرداخت نقدی و ضمانت نامه بانکی قابل ارائه می 
باشد. ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره 2-05632220091 ، به آدرس 
 http://iets.mporg.ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات www.assc.ir اینترنتی شرکت 

تاریخ انتشارنوبت اول: 95/12/21      تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/22نیز مراجعه فرمایید.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت اول

تاریخ: 96/1/26    شماره 55/20/96/175

شرکت خدمات حمايتی کشاورزی استان خراسان جنوبی
شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد امورحفاظتی و نگهبانی خود را 
به صورت دستورالعمل حجمی از طریق تجدید برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه 
مورخ 96/1/26 لغایت روز شنبه مورخ 96/2/2 )7 روز کاری( با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و 
ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال در وجه شرکت خدماتی حمایتی به شماره حساب 

4001039704005791 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی به آدرس شرکت واقع در بیرجند، 
خیابان غفاری انتهای غفاری 6 دفتر کمیسیون معامالت مراجعه نمایند. ضمناً آخرین مهلت ارائه 

پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/02/14 به دبیرخانه شرکت واقع در آدرس فوق 
االشاره می باشد. بازگشایی پاکت های پیشنهادی نیز روز شنبه مورخ 96/2/16 راس ساعت 10 در 
آدرس فوق الذکر خواهد بود.یادآوری می گردد مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 213000000 
 )دویست و سیزده میلیون( ریال است که به دو صورت پرداخت نقدی و ضمانت نامه بانکی قابل ارائه 

 می باشد. ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 05632220091-2 
  به آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

 http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمایید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/12/21    تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/22

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت اول

تاریخ: 96/1/26     شماره 55/20/96/176

شرکت خدمات حمايتی کشاورزی استان خراسان جنوبی
شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد عملیات بارگیری، حمل و تخلیه 
مقدار 8000 تن انواع نهاده های زراعی از مبدا انبارهای شرکت در بیرجند به کلیه نقاط داخل و خارج 
استان را از طریق تجدید برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 96/1/26 لغایت روز شنبه 
مورخ 96/2/2 )7 روز کاری( با در دست داشتن معرفی نامه و ارائه فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال 
در وجه شرکت خدمات حمایتی به شماره حساب 4001039704005791 خزانه نزد بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی به آدرس شرکت واقع در بیرجند، خیابان غفاری انتهای غفاری 6 دفتر کمیسیون 
معامالت مراجعه نمایند. ضمناً آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 
96/02/14 به دبیرخانه شرکت واقع در آدرس فوق االشاره می باشد. بازگشایی پاکت های پیشنهادی نیز 
روز شنبه مورخ 96/2/16 راس ساعت 13 در آدرس فوق الذکر خواهد بود. یادآوری می گردد مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه مبلغ 214000000 )دویست و چهارده میلیون( ریال است که به دو صورت پرداخت 
نقدی و ضمانت نامه بانکی قابل ارائه می باشد. ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس 
با شماره تلفن 2-05632220091 ، به آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطالع 

رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمایید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/1/26      تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/1/27

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت اول

تاریخ: 96/1/26     شماره: 55/20/96/174

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960048 آقای عباسعلی عمیدیان فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 436.968.502 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( بیرجند و پرداخت مبلغ 20.000.000 ریال بابت 
حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 5 فرعی از 3028 اصلی بخش 1 بیرجند واقع در پایین شهر معروف به گاراژ پامرغی که مشخصات ملک عرصه طبق سند 288/2 متر مربع حدود اربعه شماالً به طول 10 متر به پالک 2 فرعی شرقا به طول 26 
متر به پالک 4 فرعی جنوبا به طول 12 متر جاده شوسه کالته حاجی و غربا به طول 26/4 متر به پالک فرعی که ارزش ششدانگ با توجه به مراتب فوق 3.977.160.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1396/02/11 از ساعت 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 می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به شرکت گلسافر )پروژه ساخت کارخانه کویر تایر(
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به شرکت گلسافر )پروژه ساخت کارخانه 
کویرتایر( فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد آقای مهدی خسروی با کد شناسایی بیمه 68918526  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
استادکار داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور 
را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف 
مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 

22 و 24 ( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

افراد خانواده خود را تشويق کنید تا نکات ايمنی در برابر وقوع زلزله را مورد توجه و عمل قرار دهند.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
شنبه * 26 فرودین  1396* شماره 3758

سالم ، از میراث فرهنگی به دلیل ایجاد بازارچه 
صنایع دستی واقعا ممنونم زیرا که با آوردن مهمانم 
به باغ موزه اکبریه و خرید از بازارچه خاطره خوبی 

برایشان در شهر ما ماند.
 936...777
مردم فهیم بیرجند. سالم بیایید این بار در انتخابات 
شورای شهرمان با دقت بیشتری تصمیم بگیرم و 
به جوانتر ها هم اعتماد کنیم .صندلی های شورا 
سالهاست که در انحصار افراد خاصی است که نه 

غم نان دارند و نه غم مسکن
915...704

ریاست عزیز دانشگاه علوم پزشکی عزیز برخی از 
اطبای شما افرادی متکبر ، بی صبر و دارای حس 
خود برتر بینی نسبت به مردمند. پزشکی که خود 

اعصاب ندارد نوبر است
915...212

که  ای  اندازه  به  رانندگی  و  راهنمایی  چرا  سالم 
برای کمر بند در داخل شهر اهمیت می دهند برای 
اتومبیلهایی که تغییر وضع می دهند و المپ زنون 

و شیشه دودی و ...برخورد جدی نمی کنند؟
915...251
شده  رها  ساختمانی  های  نخاله  مسئول  باسالم 
مربوط به شرکت های ساختمانی مهر شهر خیابان 
9دی و یا فنس کشی های  که پر از نخاله هستند 
چه اداره ای هست نباید نظارت برکار شرکت ها 
 باشد همه رها شدن به حال خودشون  وکوچه هایی

پر از نخاله ما مردم این منطقه آدم نیستیم
915...211

بیرجند،خواهشا.  شهر  شورای  محترم  اعضای 
در  سروران  شما  از  کدام  هیچ  خواهشا.خواهشا. 
انتخابات دوره بعدی شورا ثبت نام نکنید. .تو این 
کارهای  همه.  این  با  اید  شده  خسته  واقعا  دوره 
و  بروید  اید   داده  انجام  شهر  برای  که  بزرگی 
که  ای  چرخه  این  بگذارید  و  کنید  استراحت 
سالهاست  بین شما بزرگوارن داره میچرخه. بیفته 

دست اهلش بدور از حاشیه ممنون و سپاسگزارم
915...704
سالم آوا. واقعا متاسفم برای مدیری که احتماال در 
اشتباه است که در چهار سال خدمت 200 کیلومتر 
افتخار میکنه در صورتی که جاده مرگ  بزرگراه 
ثمن شاهی چهار سال قبل قرار بود تکمیل بشه 
ولی ..... جاده بند امیر شاه  به مزار کوه چهار ساله 
که میخاد یه آسفالت معمولی بخوره ولی همش 

شعار بوده . 
915...037

همه سوراخ دعا را گم داریم برای بانوان تاکسی 
بخش  در  ولی  نشوند  اذیت  که  داریم  جداگانه 
آیا  امام رضا  بیمارستان  رادیولوژی  و  سونوگرافی 
برای  بدنشان  زنانی که گاها  برای  حضور مردان 

عکس باید عریان شود اسالمیست؟!
915...212
که  سرمقاله،  محترم  نویسنده  از  فراوان  تشکر 
استان!  مرکز  شهرداری  و  شهر،شورا  واقعیات 
پل،دریاچه  بزرگترین  )احداث  فرمودند  بیان  را 

مصنوعی،المان عاشورایی،شهربازی...!!!(
915...843
 شهردار محترم این همه عوارض از مردم می گیرید
احمدی  خیابان  اهالی  برای  پارک  یه  تونید  نمی 

روشن و 9 دی بسازید ؟ مگه ما آدم نیستیم ؟
915...679
 مدیرعامل مرغداران فرموده اند تخم مرغ در مرغداری
 کیلویی3600 تا3700 تومان است . در فروشگاها
کیلویی 4900 تومان توزیع میشود.پارسال این موقع 
دان قیمت  حالیکه  در  بوده  2500تومان   کیلویی 

افزایش ده درصدی داشته نگران ارزانی نباشند.
939...874
باال  رو  دستگرد  کرایه  سالم.مسئوالن شهرداری 
بردن، حداقل به فکر ایستگاه باشین برامون که تو 

ایستگاه آخر دستگرد ما ملت سر پا نباشیم.
ارسالی به تلگرام آوا
بهمن  در  نماید  درج  روزنامه  در  لطفا  سالم  با 
 270 مرزنشین  خانوار  هر  به  که  شد  اعالم  ماه 
به  شد  پرداخت  سوخت  سهم  بابت  هزارتومان 

دست مرزنشین نرسید 
915...712

ملی  رسانه  از  که  تصاویری  همین  اگر  باسالم 
پخش  جمهوری  ریاست  انتخابات  داوطلبین  از 
عقب  آفریقایی  کشور  یک  رسانه  از  شود  می 
قضاوتی  چه  ما  شود  گذاشته  نمایش  به  مانده 

نکنیم  بازی  با کشور  بیاییم  خواهیم کرد 
915...211

تداوم افزایش دما در خراسان جنوبی تا هفته آینده
مهر-کارشناس هواشناسی استان از تداوم افزایش دما در استان تا اواسط هفته آینده خبر داد.برهانی اظهار کرد: پیش بینی های هواشناسی نشان می دهد که پدیده افزایش دما تا 
روز یکشنبه ادامه دارد و از روز دوشنبه به تدریج با کاهش دما روبه رو خواهیم بود.وی با بیان اینکه طی این مدت دمای هوای استان بین سه تا چهار درجه افزایش خواهد داشت، 
بیان کرد: از روز دوشنبه نیز دمای هوا حدود چهار درجه کاهش خواهد داشت.وی ادامه داد: همچنین طی 24 ساعت آینده پدیده وزش باد و گرد و غبار در استان ادامه خواهد داشت.

جوابیه شهرداری بیرجند

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
یک  منطقه  اعالم  بر  بنا   96/1/17 مورخ  شما 
شهرداری در خصوص سگهای ولگرد در سایت 
کویرتایر به استحضار می رساند شهروند گرامی 
در صورت مشاهده ی سگهای ولگرد به سامانه 
جمع  به  نسبت  تا  گردد  اعالم  شهرداری   137

آوری سگ ها اقدام  شود.
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
رساند  می  اطالع  به   96/1/15 مورخ  شما 
در  شهرداری  عمران  معاون  اعالم  بر  ،بنا 
و  دی   9 بلوار  های  کوچه  آسفالت  خصوص 
عدم  و  فاضالب  هکتاری،مشکالت   57 بلوار 
می  موضوع  این  با  مرتبط  تاسیسات  اجرای 
اجرایی  عملیات  اتمام  خصوص  به  و  باشد 
وقت  اسرع  در  دارد  آمادگی  فاضالب،شهرداری 

نسبت به آسفالت اقدام نماید.

پیگیری آوا از حمایت شورای شهر بیرجند برای یک دونده

سرمایه گذاری مسئوالن مرکز استان بر روی ورزشکاران غیر بومی

شهر  شورای  جلسۀ  در  قاسمی-  سمیرا 
اعضای  از  یکی  »بهترین«  گذشته  هفتۀ 
نام  به  شخصی  درخواست  به  شهر  شورای 
آسیا  قهرمان  نائب  که  ابراهیمی  مصطفی 
کرد.که  اشاره  بود،  متر  رشتۀ دوی 800  در 
در آن درخواست کرده بود که اگر مسئولی 
نام  به  کنند  مالی  حمایت  وی  از  استان 
جلسه  این  در  و  برود  مسابقات  به  بیرجند 
از آنجا که »ابراهیمی«  قرار بر این شد که 

با  داشت  را  در مسابقات  رتبه  آوردن  امکان 
نام شهرداری بیرجند به مسابقات کشوری و 
شد  قرار  شود.همچنین  فرستاده  فراکشوری 
مبلغ 5 میلیون تومان از طرف شورای شهر 
به وی داده شود و الزم به ذکر است که 5 
به  تولیدی  موسسه  یک  هم  تومان  میلیون 
شهردار  »مدیح«  حتی  و  کرد  پرداخت  وی 
و  رفت  بلیط  تهیه  که  کرد  اعالم  بیرجند 
این  می گیرد.در  عهده  بر  را  وی  برگشت 
ورزشی  هیئت های  که  شد  مطرح  جلسه 
آنان  آوردن  رتبه  امکان  که  را  افرادی  تمام 
به  وجود دارد و مسابقاتی در پیش رو دارند، 
شورای شهر معرفی کند تا امکانات الزم به 
تا در مسابقات کشوری  افراد داده شود  این 
و فراکشوری شرکت کنند و این هماهنگی 
کمیسیون  رئیس  »قالیبافان«  عهده  بر  را 

ورزش شورا قرار دادند.

نائب  کردن  پیدا  برای  ماراتن  دوی 
قهرمان دومیدانی آسیا

در همین راستا بر آن شدیم تا با »مصطفی 
پیدا  برای  که  کنیم  صحبت  ابراهیمی« 
توسعه  معاون  عجمی نژاد،  با  وی  کردن 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ورزش  امور 
به  را  ما  ایشان  که  گرفتیم  تماس  استان، 
»چاجی« رئیس هیئت دومیدانی ارجاع داد.
اظهار  وی  داشتیم  چاجی  با  که  تماسی  در 

کرد: به دلیل اینکه فقط حدود 2 ماه است 
که به این سمت منسوب شده ام اطالعی از 
وجود چنین شخصی ندارم و گمان نکنم که 
اطالعات  برای کسب  او  باشد!  ما  استان  از 
هیئت  دبیر  »صادقی«  به  را  ما  کامل تر 

دومیدانی حواله کرد.

تومانی  میلیون   20 درخواست 
ورزشکار غیربومی

که  کرد  عنوان  ابتدا  در  هم  صادقی 
ابراهیمی ورزشکار بیرجندی نیست، ولی در 
داشتیم  ایشان  با  که  بیشتری  پیگیری های 
بیان کرد: این دونده بومی استان ما نیست 
و فقط در اینجا سرباز است و درخواست 20 
شرکت  مسابقات  در  تا  کرده  تومان  میلیون 
نامبرده هنوز در هیچکدام  کند.به گفتۀ وی 
از تمرینات شرکت نکرده و حتی در مسابقات 
کشوری که در شیراز قرار است برگزار شود 
هم شرکت نکرده و حتی اسم وی در لیست 
بودجه  با  حال  ان  با  نیست  ما  تیم  اعضای 

استان می خواهد برای مشهد مسابقه دهد.

بومی  ورزشکار  به  میلیون   2 تنها 
بدهند تا مقام بیاورد

که  کرد  اظهار  دوومیدانی  هیئت  دبیر 
اینکه 20 میلیون  مسئوالن استانی به جای 
 2 فقط  بدهند  غیربومی  فرد  یک  به  تومان 
ما  خود  بومی  ورزشکاران  به  تومان  میلیون 
در  که  می دهیم  قول  ما  و  دهند  اختصاص 
رابیاوریم.صادقی  رتبه ها  بهترین  مسابقات 
که  استان  حرفه ای  کاران  دومیدانی  افزود 
و  کفش  هنوز  دارند  سابقه  سال   7 حدود 
چه  هر  و  ندارند  را  الزم  امکانات  و  لباس 
ولی  درخواست کمک می کنیم  از مسئوالن 
ما حتی  ورزشکار  و  نمی شود  رسیدگی  هیچ 
برای رفتن به مسابقات باید با اتوبوس برود 

و با خستگی تمام در مسابقه شرکت کند.

نام  به  »ابراهیمی«  است  قرار 
شهرداری بیرجند مسابقه دهد

برای اطالع از صحت و ُسقم این سخنان با 
»بهترین« عضو شورای شهر بیرجند سخن 
از طرف  مورد گفت:  این  در  گفتیم که وی 
»افضل پور« مدیرکل ورزش جوانان استان، 

در  نامه ای  »عجمی نژاد«  امضای  با  البته 
اینباره به ما دادند و هم حضوری و شفاهی 
از  »ابراهیمی«  که  کردند  اعالم  کتبًا  و هم 
طرف شهرداری بیرجند و به نام استان ما در 
مسابقات کشوری و فراکشوری شرکت کند.
شخص  این  باره  در  همچنین  »بهترین« 
است  بیرجند  ساکن  وی  که  کرد  عنوان 
سازمان  پوشش  تحت  و  نیست  بومی  ولی 
در  ما  و  می باشد  استان  جوانان  ورزش 
ما  بودجه  با  توافق کردیم که وی  جلسه ای 
با نام شهرداری بیرجند در مسابقات شرکت 
که  ما  سؤال  پاسخ  در  همچنین  کنند.وی 
شرکت  تمرینات  از  کدام  هیچ  در  چرا  پس 
حضور  از  دومیدانی  ورزش  هیئت  و  نکرده 
کرده  اطالعی  بی  اظهار  مسابقات  در  وی 
طرف  از  وقتی  که  کرد  نشان  خاطر  است، 
مدیرکل ورزش جوانان هم کتبًا و هم شفاهًا 
این موضوع را مطرح شده اما دیگر ما دلیل 

بی اطالعی آنان را نمی دانیم.

ورزشکار غیربومی

با  توانستیم  مفصل  پیگیری های  از  بعد 
جوانان  ورزش  مدیرکل  »افضل پور«  آقای 
جریان  که  بگوییم  سخن  باره  این  در 
حمایت از این ورزشکار چه بوده است؟ که 
ابراهیمی  مصطفی  کرد: شخصی  بیان  وی 
تأمین  اگر  ما معرفی کرد و گفت که  به  را 

سال  یک  یا  فصل  یک  برای  شود  مالی 
برای استان ما مسابقه خواهد داد. مدیرکل 
به  هم  ما  که  کرد  اظهار  جوانان  ورزش 
در  اگر  اینکه  و  شخص  این  تجربه  دلیل 
باعث  کند  تمرین  بومی  ورزشکاران  کنار 
انتقال تجربه، مهارت، فن و دانش می شود 
شد،  خواهند  تقویت  هم  ما  ورزشکاران  و 
که  داشتیم  ایشان  معرفی  برای  مکاتباتی 
اسپانسر  به  تمایل  اداره ای  و  موسسه  اگر 

شدن داشت این کار را انجام دهد.افضل پور 
نمی تواند  خود  ورزش  ادراه  که  کرد  تأکید 
بلکه فقط معرفی  بدهد  به ورزشکاری پول 
و  خصوصی  مؤسسات  دیگر  تا  می کند 
را  وی  بودجه  و  تمایل  صورت  در  دولتی 
مسابقات  به  آنان  بَِرند  با  تا  کنند  حمایت 
یا  بستن  قرارداد  دیگر  افزود:  برود.وی 
اینکار  و  نیست  مربوط  ما  به  وی  نبستن 
مؤسسه ای  آن  و  هیئت  آن  خود  برعهدۀ 
است.  شده  وی  اسپانسر  که  می باشد 
بی شمار  سئوالت  جواب  کردن  پیدا  برای 
»مصطفی  کردن  پیدا  برای  دوباره  خود 
دوباره  باالخره  تا  کردیم  ابراهیمی« تالش 
شماره  عجمی نژاد  آقای  خود  از  توانستیم 

تلفن وی را به دست آوریم.

قرار شد به شرط تأمین مالی استان 
به نام بیرجند مسابقه دهم

ابراهیمی داشتیم  با مصطفی  در تماسی که 
این  در  صحبت هایی  که  کرد  اظهار  وی 
داشتم  جوانان  امور  و  ورزش  اداره  با  مورد 
آسیا  ستارگان  مسابقات  برای  که  آنجا  از  و 
استان  قرار شد  از کشور چین دعوت شدم، 
خراسان جنوبی بودجه را تأمین کند تا با نام 
این استان شرکت کنم.وی افزود: همچنین 
و  کشوری  مسابقات  تمام  در  شد  قرار 
و  بخواهد  استان  که  روبه رو  فراکشوری 

تأمین مالی داشته باشد هم با نام شهرداری 
بیرجند شرکت کنم.

هنوز با من قراردادی بسته نشده است

آن مسئول  بیان کرد که خود  این ورزشکار 
یک  هم  را  بخشی  و  داد  را  حمایت  قول 
موسسه تولیدی به بنده داده است ولی هنوز 
100 درصد نشده است و هیچ گونه قراردادی 

برای  پیش رو  مسابقات  در  که  نبستم  هم 
بیرجند شرکت کنم.ابراهیمی تأکید کرد: اگر 
با من قراردادی بسته شود مسلما برای استان 
و به نام آن شرکت خواهم کرد و اصال امکان 
ندارد با وجود قرارداد به اسم یک استان دیگر 
عنوان  کنم.وی  شرکت  مسابقات  در  بتوانم 
باید  که  گفتند  قرارداد  بستن  برای  که  کرد 
درخواست بنویسم و مدارک خود را به هیئت 
ورزش جوانان ارسال کنم و من هم این کار 
نشده  خبری  هیچ  هنوز  ولی  دادم  انجام  را 
است.به گفتۀ وی از آنجا که رشتۀ دومیدانی 
انفرادی است تنها الزم است هزینه ها تأمین 
شود تا بتوان در مسابقات شرکت کرد و اصل 

هم افتخارآفرینی برای کشور می باشد. 

سؤاالت بی پاسخ و بی نتیجه

که  رسید  انتها  به  حالی  در  گزارش  این 
آمد  بوجود  ما  برای  تازه ای  متعدد  سؤاالت 
موسسه  یک  که  پولی  تکلیف  باالخره  که 
کرده،  پرداخت  بومی  غیر  دوندۀ  به  تولیدی 
چیست؟ هرچند خود موسسه تولیدی و مدیر 
مالی آن از جریان پرداخت به این ورزشکار 
پرداختی های  سایر  با  آیا  هستند!!!  خبر  بی 
شورای شهر شهرداری و دستگاه های دیگر 
استان به همین منوال است؟ آیا تجربه ای از 
پرداخت وجوه مشابه به ورزشکاران بومی و 

آثار آن ثبت شده است و ... و ... و ....  

چند می گیری بدویی؟!
نت

نتر
  ای

س:
عک

سرمقاله

مهارت هایی مهم
برای  توسعه استان 
* هرم پور

مسؤوالن  قدر   -5  ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (
و همه ی تالش  بدانیم  را  غیرسیاسی  و  دلسوز 
را برای حضور چنین نیروهایی در استان فراهم 
و  دیگران  بازی های سیاسی  بازیچه  کنیم. 6- 
شعارهای رنگ باخته ای مثل بومی و غیربومی 
نشویم . 7- شفاف باشیم؛ هم با خودمان و هم 
این  در  معمول  های  رودربایستی  با  دیگران.  با 
استان، با سرنوشت نسل های آینده بازی نکنیم.

بومِی  مدیر  نباشیم.  بد  وخود  دوست  دیگر   -8
توانمند و دلسوز تا وقتی هست قدرش را بدانیم 
مرهون  را  هایش  موفقیت  ی  همه  او  اینکه  نه 
و  از شهر  خارج  در  که  باشد  روزهایی  مدیون  و 
استانش خدمت کرده و هنگام حضورش در این 
استان آماج تیر و ترکش های هم استانی ها و 

هم شهری هایش قرار گیرد.
این  در  نکنیم.  برخورد  احساسی  مسائل،  با   -9
را  مردم  خواب  رِگ  عزیزان،  از  بعضی  استان، 
پیدا کرده اند و با دست گذاشتن روی احساسات 
شهروندان، منویات کودکانه خودشان را پیاده می 
کنند. هوشیار باشیم. 10- زمان شناس و موقعیت 
تشخصیص  خوب  را  ها  اولویت  باشیم.  سنج 
است  انتقاد خوب  نکنیم. 11-  اشتباه  و  بدهیم  
اما در کنار نق زدن های مدیریتی، خودمان هم 
اهل کار و عمل و اصالح باشیم. 12- به همدیگر 
از قبل. و خنجرهایی را که  بیشتر  اعتماد کنیم، 
برای  حداقل  بزنیم،  هم  به  پشت  از  است  قرار 

چندسالی غالف کنیم.
به  وحدت  شکستن  منادیان  و  تفرقه  اهل   -13
استان  شهرستانهای  و  شهرها  مردم  بین  ویژه 
را همچون زباله ای کثیف به زباله دان تاریخی 
استان خراسان جنوبی بیندازیم. 14- انتصاب ها 
به دست ما نیست، اما در انتخابهایمان که بخشی 
از انتصاب ها را هم تحت پوشش می گیرد بسیار 
و بسیار بیشتر از قبل دقت کنیم. 15- در خراسان 
 جنوبی هم تاریخ انسانی و اجتماعی و سیاسی اش
شیرین  اما  تکراری  درسهای  شود،  می  تکرار 
ها،  آدم  بیاموزیم.  خوب  را  تاریخ  مهم  بسیار  و 
جریانها، و مقاصدشان را دقت کنیم تا ناخودگاه 
شومشان  های   جورچین  بازیگر  ناخواسته  و 
نباشیم. 16- خط حائل و پررنگی میان دلسوزان 
بکشیم، همانطور که خط  نماها  دلسوز  و  واقعی 
نمایان  دوست  و   واقعی  دوستان  میان  حائلی 
نکشیدیم  و  باید می کشیدیم  استان  انصاف  بی 
تاریخ،  از  مهمی  بخش  ما   -17 کردیم.  ضرر  و 
توازن کشور در محور  نقطه  هویت، سازندگی و 
شرق هستیم، تصمیم ها و برنامه ریزی ها قطعًا            
می باید بر اساس نظرات مردم و مسؤولین استان 
ما  برای  ای  فایده  هیچ  تحمیلی  نظرات  باشد، 

نداشته و قاطعانه ردشان کنیم.
18- مسؤولین به ویژه مسؤولین منتخب ما مثل 
جدید  های  رهیافت  برای  مجلس  نمایندگان 
قانون  حمایتند.  نیازمند  عملکردی،  عرصه  در 
که  گوید  می  استان  این  در  توسعه  استراتژی  و 
برای افزایش سرعت توسعه، باید از آنها بخواهیم 
تعامل  اهل   -19 کنیم.  حمایتشان  سر  پشت  و 
باشیم؛ با استانهای همجوار، با مرکز و پایتخت، و 
با کشور همسایه. 20- اهل البی قانونی باشیم. 
های  ریزی  برنامه  و  کشور  اداری  سیستم  در 
بیشتر  قانونی«  های  »البی  گاهی  تشکیالتی، 
از »مجاری قانونی« جواب می دهد..قوانین این 
البی ها را بیاموزیم و به آنها بر اساس قاعده و 

نظام خودشان عمل کنیم.
نکته مهم انتهایی،  توجه به اصِل اساسی فرصت 
سازی به جای فرصت سوزی است. برای توسعه 
مختلف  دالیل  به  زیادی  زمان  جنوبی،  خراسان 
ازدست داده ایم، فرصت هایی که دیگر هیچگاه 
دل  بر  آن  حسرت  فقط  و  شد  نخواهند  تکرار 
آنهایی که می دانند ومی بینند، مانده است. برای 
رهایی و نجات از شرایط نه چندان مناسب استان، 
رهایی از بیکاری و رکود و فقر و محرومیت، راه 
اول حرکت و راه دوم سکون و درجا زدن است. 
سکوت،  و  سکون  نیست.  میان  در  سومی  راه 
پس  است،  استان  این  مردم  به  بزرگ  خیانت 

الجرم باید حرکت را انتخاب کنیم.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 

را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

عضو تعاونی ... درمیان هستم متاسفانه بعد از پنج 
سال تحویل منازل در بیرجند هنوز در مورد سند 
هیچ اقدامی نشده ایا هیات مدیره مسئول نیستند 
چه کسی باید پاسخگو باشد از اداره تعاون که مجوز 
شروع فعالیت داده ایا نباید سرانجام را هم بررسی 

کند تا ببیند اعضاء به حقوق خود رسیدن
ارسالی به تلگرام آوا
ضمن تشکر از تامین اجتماعی بابت خدمات خوب 
بازدید  در  گاهی  بازرسین  برخی  بگویم  خواستم 
انگار  که  کنند  می  برخورد  ها  طوری  کارگاه  از 
کارفرما خائن به دولت و مملکت است به نظر این 

روش انگیزه ایجاد اشتغال را می سوزاند
930 ... 036

پیام شما

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 941188 اجرایی 
مجتبی دزگی محکوم به پرداخت مبلغ 61/217/062 ریال در 
حق آقای محمد مهدی صیدی و مبلغ 2.500.000 ریال حق 
االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه 
یک دستگاه هیدرولیک و پاورو کابین و تعلقات آن برای آسانسور 
توقیف و به مبلغ 100.000.000 ریال کارشناسی گردیده و قرار 
است از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 96/2/12 از ساعت 8 
الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و 
 به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . 
ده 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 ده 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

به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 353/15 متر مربع پالک 570 فرعی از 50 فرعی از 4- اصلی بخش پنج نهبندان به آدرس : 
نهبندان واقع در خیابان قائم غربی، قائم غربی 1 جنب داروخانه بلخ پالک 99 ملکی آقای علیجان واحدی که سند مالکیت آن ذیل ثبت 4918 صفحه 188 دفتر جلد 29- امالک صادر و 

تسلیم شده سپس به موجب سند قطعی شماره 4481-25/04/1391 دفتر اسناد رسمی شماره یک نهبندان به خانم نساء سپهی فرزند محمد انتقال قطعی یافته است با حدود اربعه شماالً 1- به طول 
0/50 متر 2- به طول 12/70 متر دیواریست به پالک 49 فرعی شرقاً 1- به طول 7/25 متر دیواریست به پالک 50 فرعی 2- به طول 15/40 متر دیوار به دیوار منزل پالک 50 فرعی  3- به طول 
3/90 متر دیواریست به کوچه جنوباً : به طول 13/50 متر درب و دیواریست به کوچه غرباً : به طول 26/50 متر دیواریست بدیوار منزل باقیمانده 50 فرعی متر حقوق ارتفاقی ندارد. پالک فوق به موجب 
سند رهنی شماره 121646-1391/05/25 دفترخانه اسناد رسمی شماره 16 بیرجند در رهن تعاونی اعتبار کارسازان آینده نهبندان قرار گرفته لذا مستند به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفتر 
خانه تنظیم کننده تقاضای صدور اجراییه علیه : خانم نساء سپهی مبنی بر وصول مبلغ 330000000 ریال از این اداره نموده است و پرونده تحت کالسه 9400088 در اجرای ثبت نهبندان تشکیل و 
اجراییه در تاریخ 1394/09/28 به مدیون وفق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف مدت 10 روز مهلت قانونی از تاریخ 
ابالغ اجراییه بدهی خویش را پرداخت و تودیع ننموده بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالک مذکور را نموده که چس از طی تشریفات قانونی به موجب صورتجلسه وارده به 
شماره 139505008282000024- 1395/01/31 مامور ابالغ و نظریه کتبی وارده به شماره 139505008282000051 - 1395/02/27 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک فوق که در 
یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه به متراژ حدود 170 متر مربع و 15 متر مربع سرویس بهداشتی و تنور خانه در حیاط خلوت احداث گردیده است که فاقد اسکلت و یا شناژ بتنی می باشد. سقف 
ساختمان طاق ضربی، دیوارها  آجری 35 سانتیمتری. کف ساختمان موزاییک. دیوارها و سقف گچ. نمای بیرونی ساختمان و دیوارهای حیاط اصلی و حیاط خلوت اندود سیمانی شسته به همراه شیشه 
بندی. کف حیاط اصلی موزاییک و کف حیاط خلوت خاکی می باشد. عمر و قدمت ساختمان حدود 30 سال می باشد. ملک مذکور دارای امتیاز آب و برق و تلفن می باشد به مبلغ 850000000 
ریال ارزیابی گردیده که مراتب ارزیابی به موجب نامه شماره 139504908282000053 - 1395/02/27 به بدهکار و بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراضی واصل نشده و ارزیابی قطعیت یافته است 
و پالک فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد رسمی الزم االجرا در قبال مطالبات تعاونی اعتبار کارسازان آینده )موسسه نور جدید( مدیریت خراسان جنوبی از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه 
مورخ 1396/02/13  در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 850000000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 1396/01/26     حسین براتی - رئیس اداره اسناد و امالک نهبندان  
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مهر- به زودی بیماری سرطان با جویدن نوعی آدامس شناسایی خواهد شد و آدامس ها نجات دهنده زندگی بشر می شوند. در واقع خیس شدن آدامس معروف به “volatiles” با بزاق دهان در زمان 
جویدن، مواد شیمیایی ناشی از تومورها را شناسایی می کند. کاترین بازمور مدیر شرکت سازنده این آدامس اظهار کرد: درون بدن مواد شیمیایی وجود دارند که با نام ترکیبات آلی فرار شناخته 
می شوند و در حال تولید هستند. این مواد تعیین کننده انواع سرطان بوده و پزشکان با بررسی این ترکیبات که در آدامس باقی می مانند نوع سرطان را در صورت وجود تعیین می کنند. شنبه *26 فروردین 1396 * شماره 3758

شمیم مهربانی

جایی امن تر از آغوش مادرت
پیدا نمی کنی ...

 * شمیم  صفائی 

بغل گرفتن یک شخص چقدر طول می کشد؟!
چندین ثانیه؟!

گاهی یک فرد فقط منتظر یک آغوش است!
و چه جایی پر مهر تر از آغوش مادر؟!

و تنها گرمی آغوش مادر است که جان می ستاند 
و جان می دهد!

به دنبال امنیت هم اگر بگردی جایی امن تر از 
آغوش مادرت پیدا نمی کنی!

یادداشت

لطفا!برایتمامکودکان،
پدرومادریکنید!

* نازیال انصاری پور

راهی  به  تمام کودکان چشم  مادر  و  پدر  ما، 
و  اند  نشسته  ها  پرورشگاه  در  که  هستیم 
گفت  خواهند  تو  به  بپرسی  که  را  آرزویشان 

مامان ... ! بابا ... !
و  زایمان  بخش  است.  بیمارستان  اینجا، 
شده  میخکوب  اطاق  سرد  تخت  بر  که  زنی 
پر  را  است و صدای هق هق اش تمام بخش 
کرده است... . به دنبال نوزادش می گردد. می 

گویند، نباید بچه دار می شده! 
خم  و  پیچ  در  است.  دنیاآمده  به  مرده  نوزاد 
راهروهای دادگستری گم می شوم. زنی میانسال 
در حال فریاد زدن است. دختر جوان در فکر فرو 

رفته، گویا در جهانی دیگر سیر می کند. 
سر من، جوان است. بچه دار نمی شوی که 
نشو؛ بچه ام به پایت نمی نشیند ... تاق، تاق، 
روی  بر  طالق.  شد:  صادر  دادگاه  رأی  تاق؛ 
درمان  مرکز  است،  شده  نوشته  بزرگ  تابلو 
و  جوان  روستایی،  و  شهری  زنانی  ناباروری. 
میانسال به همراه مادر، همسر یا تنها بر روی 
صندلی های رنگ پریده سالن نشسته اند و در 
انتظارند، در یک سکوت مشترک و غم سنگین 
فرو رفته اند؛ شاید هم در دل برای نوزاد متولد 
بار  این  شاید  خوانند.   می  الالیی  شان  نشده 

قرعه به نام آن ها خورد. 
چرا برای یک بچه این قدر غصه بخورم؟ آن 
هم وقتی شوهرم بچه مرا قبول نمی کند. حاال 
خیلی وقت دارم که ِهی بنشینم و سه تا چهارتا 

بزایم؛ راست هم می گفت. 
تمام  بودم،  کرده  صرفش  عمر  سال  سه 
دردسرهاش تمام شده بود و تازه اول راحتی اش 
بود ... کار من تمام شده بود از همان وقت انگار 
اصال بچه نداشتم. )بچه مردم/جالل آل احمد(. 

نوزاد   50 است،  اصفهان  شیرخوارگاه  تنها 
کنند.  می  زندگی  خانه  این  در  پسر  و  دختر 
پریسا و هستی  امید،  پگاه،  امین،  یلدا،  عرفان، 
کوچولوی زیبا و تمام نوزادان کوچکی که بال 
دنیا جا گذاشته  آن  را در  های شیشه ای خود 
دخالتی  هیچ  که  بگذارند  قدم  دنیایی  به  تا  اند 

در آمدن به آن نداشته اند.
ایستند  می  آیینه  به  رو  وقتی  که  کودکانی 
و  بیینند  می  آیینه  در  را  خود  تصویر  تنها 
آهسته  روزگار،  های  عقربه  چرخش  با  بس؛ 
آهسته بزرگ می شوند، مدرسه می روند و بر 
همکالسی  که  نشینند  می  هایی  نیکمت  روی 
از خانواده های خود می  آن ها  برای  هایشان 
اما  و سقفی هرچند خراب  مادر  پدر،  از  گویند. 

خانه ای که بوی پدر و غذای مادر می دهد.
و  شوی  می  بابا  تغاری  ته  باشی،  دختر  اگر 
پسر  اگر  و  روی سینه اش  بر  نشستن  آرزویت 

بشی یکی یکدونه مامان و سلطان خانه.
سکوت  تنها  باشی،  که  پرورشگاهی  بچه  اما 
و خودکار  مداد مشکی  با  گاهی هم  کنی،  می 
است  داده  تو جایزه  به  مدیر  ای که خانم  آبی 
نیمکت  روی  بر  هیاهو  آن  در  را  ات  تنهایی 

چوبی یا فلزی نقاشی می کنی.
کنی،  می  سر  بسیار  چراهای  با  عمر  آخر  تا 

چرا و چرا و چرا؟!
گاهی تا همیشه چراهایت بی جواب می ماند!

نمی دانی پدر و مادرت کی هستند؟
اند یا مرده؟ اگر زنده هستند به تقاص  زنده 

کدام گناه نکرده تو را رها کرده اند؟! 
بچه پرورشگاهی که باشی، الالیی جیرجیرک 
ها در شب الالیی مادرانه ات می شود و گاهی 
برای خودت زمزمه می کنی: الال الال، کجایی 

مادر؟ الال الال، نیستی اینجا پدر؟!

17 راه برای در امان ماندن از 

مضرات امواج موبایل

تکنولوژی  از  استفاده  بدون  زندگی  کلیک- 
می  نظر  به  ممکن  محال  تقریبا  تصوری 
های  گوشی  نظیر  مختلف  های  فناوری  رسد. 
صرفه  و  ها  آسودگی  علیرغم  هوشمند 
ارمغان  به  ما  برای  که  فراوانی  های  جویی 

آورده اند چندان بی دردسر هم نیستند. 
اطراف خود  در محیط  که  است  این  واقعیت 
امواج  از  خالی  که  کنید  نمی  پیدا  را  جایی 
این  در  ما  بنابراین  باشد.  الکترومغناطیس 
و  ساده  هایی  راه  تا  ایم  کرده  تالش  گزارش 

قابل اجرا را به شما معرفی کنیم:
از  استفاده کنید: یکی  ثابت  تلفن های  از   .1
ناشی  های  آسیب  کاهش  در  آسان  های  راه 
برای  ثابت  تلفن  از  استفاده  موبایل  امواج  از 

برقراری تماس است.
2. در صورت امکان از پیامک استفاده کنید: 
برای حفظ سالمتی خود در مواقع غیر ضروری 
متن  یک  ارسال  قصد  تنها  که  هنگامی  یا 
انتقال  کنید.  استفاده  پیامک  از  دارید  را  کوتاه 
با سیستم مورد  پیامک در مقایسه  با  اطالعات 
استفاده در برنامه های پیام رسان از شبکه ای 

ضعیف تر صورت می گیرد.
در  دهید:  کاهش  را  اینترنت  از  استفاده   .3
دائما  ها  داده  اینترنت  به  موبایل  اتصال  زمان 
تشعشعات  و  هستند  دریافت  و  ارسال  حال  در 
متری  یک  شعاع  تا  اتصال،  این  از  ناشی 
می گذارند.  افراد  روی  بر  را  زیادی  مضرات 
تا  موبایل  امواج  های  آسیب  کاهش  برای 
به  خود  اتصال  زمان  است  ممکن  که  جایی 

را کاهش دهید. اینترنت 
مقصد  کاربر  پاسخ  و  تماس  برقراری  تا   .4
از  پس  خود  سالمتی  حفظ  برای  کنید:  صبر 
شماره گیری گوشی خود را در دست نگه دارید 

پاسخگویی کاربر مقابل صبر کنید. تا  و 
دهید:  کاهش  را  خود  مکالمه  زمان   .5
روش  کارآمدترین  دهد  می  نشان  تحقیقات 
موبایل  امواج  های  آسیب  کاهش  برای 
این  براساس  است.  مکالمه  زمان  کاهش 
با تلفن همراه  از دو دقیقه  اگر بیش  تحقیقات 
تاثیرات  معرض  در  مغزتان  کنید،  صحبت 

می گیرد. قرار  موبایل  امواج  منفی 
6. از هندزفری استفاده کنید: اگرچه در حین 
میزان  باالترین  به  تشعشعات  تماس  برقراری 
از گوشی خود  اما هرچه  قدرت خود می رسند 
می  کاهش  شدیدا  مضرات  این  بگیرید  فاصله 
از گوشی  از راه های دور ماندن  یابد که یکی 

از هندزفری است. استفاده 
بر  یا  و  شلوار  جیب  در  را  موبایل  گوشی   .7
آزمایش  یک  اساس  بر  ندهید:  قرار  کمر  روی 
جیب  در  را  همراه  تلفن  که  مردانی  رسمی، 
عقیمی  به  بیشتر  می دهند،  قرار  شلوارشان 

موقت دچار می شوند.
8. دستگاه های بدون سیم را از کودکان دور 
برای  را  خود  تبلت  یا  و  موبایل  گوشی  کنید: 
اینکه   یا  ندهید.  آن ها  به  طوالنی  ساعت های 
این  به  تا  تهیه  را  سیمکارت  بدون  تبلت  یک 
وسیله آن ها نیز بتوانند برای مقاصد آموزشی و 

استفاده کنند. از تکنولوژی روز  سرگرمی 
9. گوشی های خود را در محافظ های فلزی 
مانند  فلزی  های  محافظ  واقع  در  ندهید:  قرار 
به خود  را  بیشتری  امواج  قدرتمند  گیرنده  یک 
تاثیر منفی بیشتری را هم بر  جذب می کند و 

سالمتی شما می گذارند.
)میزان جذب  موبایل  آر  ای  اس  میزان   .10
برای کاهش  کنید:  کنترل  را  بدن(  برای  اشعه 
مضرات امواج موبایل ، حتما هنگام خرید یک 
که  آن  آر  ای  اس  نرخ  به  تبلت،  یا  و  موبایل 
بر  عدد  یک  صورت  به  سازنده  شرکت  توسط 

روی جعبه درج شده توجه کنید.
یکی  کنید:  استفاده  آنتی اکسیدان ها  از   .11
های  آسیب  جبران  برای  راهکارها  بهترین  از 
مواد  از  استفاده  امواج  این  توسط  شده  ایجاد 

غذایی حاوی آنتی اکسیدان است.
12. در زمان عدم استفاده، گوشی موبایل را 

از خود دور کنید.
13. از حالت آفالین استفاده کنید:در ساعاتی 
که به گوشی نیازی ندارید آن را خاموش کنید.
14. گوشی های موبایل را از خانم های باردار 

دور نگه دارید.
موبایل  گوشی  از  نقلیه  وسایل  در   .15

نکنید. استفاده 
16. از آنتن های BTS دوری کنید.

نوع  هر  نپوشانید:  را  خود  موبایل  آنتن   .17
پوششی که بر روی آنتن گوشی قرار گیرد میزان 
پرتوهای جذب شده توسط مغز افزایش می دهد.

خواندنی ها

کاریکاتور نهبندان - رها صالحی مقدم سعید صادقی قاب عکس  معجزه خوردن سیر بصورت ناشتا :

درمان عفونت هاي تنفسي، درمان زخم معده،  برطرف کننده سرفه 
و   دشمن سنگ کلیه

داده نما، آوای خراسان جنوبی

سنگ کلیه

فعالیت های عمرانی شهرداری بیرجند از ابتدای سال ۹۶

دو هزار متر مربع آسفالت 14 متری انتهای موسی بن جعفر پشت تعاونی مسکن شهرداریپنج هزار مترمربع آسفالت و 1600 متر مکعب زیرسازی پیاده روهای بلوار مجیدیه

پنج هزار مترمربع روکش آسفالت نواب صفوی 4 و 3005 متر طول جوبه 70*40 اراضی موسوی

100 متر طول جدول 50*35 راستگرد بلوار صنعت و معدن و خیابان شهاب100 متر طول جوبه و جدول اردیبهشت 3

400 متر مربع موزائیک کاری و 400 متر طول آجر نما با ارتفاع 30 سانت

 اجرای باغچه؛ آیلند بلوار عبادی از میدان ابن حسام تا تقاطع کمربندی

3 شب هتل جهانگردی شیراز با خدمات کامل صبحانه = نهار = شام = گشت
مبلغ 660.000 تومان -  تاریخ حرکت 96/2/21 و 96/2/26

مبلغ 300.000 تومان تخفیف سفر کارت ملی بازنشستگان و همراه فقط 360.000 تومان 
آژانس جلوه: مجری تورهای بازنشستگان کشوری شرکت سفر کارت ملی 

تـور 5 روزه شیـراز با امکانـات ویـژه 

میدان ابوذر -  طالقانی 2    تلفن: 32228880 - 09151611131

آور عکس:جان 

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

32313600    09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل
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ترس هایمان قابل درمان هستند

اصلی  دانشگاه عالمه طباطبایی  و مدرس  روانشناس 
ترین مشکل اختالالت فوبیک را اختالل در عملکرد 
شغلی و روابط بین فردی دانست و تاکید کرد که این 
بیماری احتیاج به درمان های تخصصی داشته و درمان 
گفت:»فوبیا  سده  براتی  فرید  است.دکتر  قطعی  آن 
که همان ترس های شدید است و به این نوع ترس 
ترس  از  است  عبارت  شود  می  گفته  هم  هراس  ها 
این ترس  یا محرکی که  از یک موقعیت  غیرمنطقی 
شدید بر روی کارکرد روانی و اجتماعی و شغلی فرد 
تاثیرگذار است.می توان به ازای هر محرکی یک فوبی 

داشته باشیم مثل فوبی خون، یا فوبی حیوانات و ....«
انواع مختلفی دارند که فوبی  ادامه داد:»فوبی ها  وی 
اجتماعی یکی از انواع این ترس های شدید است که فرد 
احساس ترس شدیدی دارد از اینکه مورد توجه و نظاره 
دیگران قرار گیرد و از اینکه عملکردش مورد ارزیابی 
دیگران قرار گیرد بسیار می ترسد مثل افرادی که از 

سخنرانی در جمع می ترسند.«
دکتر براتی افزود:»فوبی های مشخص و ویژه مثل ترس 
شدید از حیوانات از دیگر انواع فوبی است به عنوان مثال 
فرد ترس شدیدی از سوسک دارد و از رفتن به هر مکانی 
که احتمال می دهد در آنجا سوسک باشد اجتناب می 
کند.«این روانشناس در ادامه گفت:» کالسترو فوبیا نوعی 
دیگر از ترس های شدید است که فرد از محیط های 
تنگ و بسته بسیار می ترسد و هراس دارد مثل افرادی 
که از آسانسور ترس شدیدی دارند و قادر به استفاده از 
آسانسور نیستند.«وی افزود:»آگروفوبیا نیز ترس شدید 
همراه با وحشت از محیط های ناشناخته است که یکی از 
فوبی های پیچیده در کودکان و نوجوانان مدرسه هراسی 

است واین مورد بیشتر در کودکانی دیده می شود.

یک بار دزدکی با هم رفتیم سینما و من دو ساعت 
تمام به جای فیلم، او را تماشا کردم! دو سال گذشت!
جیب هایم خالی بود و من هنوز عاشق فروغ بودم. 
گرسنگی از یادم رفته بود. یک روز فروغ پرسید: »کی 
ازدواج می کنیم؟« گفتم: »اگر ازدواج کردیم دیگر به 
قسط  تلفن،  برق،  آب،  های  قبض  به  باید  تو،  جای 
بخاری،  آبی،  کولر  تعمیر  بانک،  افتادۀ  عقب  های 
آبگرمکن، اجاره نامه و اجاره نامه و اجاره نامه و شغل 
دوم و سوم و دویدن دنبال یک لقمۀ نان از کلۀ سحر 
تا بوق سگ و گرسنگی و جیب های خالی و خستگی 
و کسالت و تکرار و تکرار و تکرار و مرگ فکر کنم!و 
تو به جای عشق، باید دنبال آشپزی، خیاطی، جارو، 
شستن، خرید و میهمانی و نق و نوق بچه و ماشین 
لباسشوئی و جارو برقی و اتو و فریزر و فریزر و فریزر 
پیش  حاال  از  زنیم!بیشتر  می  یخ  دومان  هر  باشی! 
نمی  بینیم!  می  را  همدیگر  حاال  از  کمتر  اما  همیم 
با هم را نداریم! در  ببینیم!فرصت حرف زدن  توانیم 
سیالۀ زندگی دست و پا می زنیم، غرق می شویم و 
جز دلسوزی برای یکدیگر کاری از دست مان ساخته 
رود و گرسنگی جایش  یادمان می  از  نیست، عشق 

را می گیرد!
کتاب: عشق روی پیاده رو 
 نویسنده: مصطفی مستور 

آنان که با افکاري پاك و فطرتي زیبا 
در قلب دیگران جاي دارند را هرگز هراسي

 از فراموشي نیست چرا که جاودانند

 وقتی با شکست روبرو می شوی آن را به عنوان
 نشانه ای بپذیر که نشان می دهد برنامه هایت
 کامل نبوده اند، سپس از نو برنامه ریزی کن

مدامم دل پر از خون جگر بی
چـو شمع آتش به جان و دیده تر بی

نشینـم بــر سـر راهت شو و روز
که تا روزی تو را بر مـو گذر بی

تنها یک پرسش وجود دارد و آن این است: “چگونه 
کاری کنیم که عشق پابر جا بماند؟” قانون احتماالت 

یادت نره ، بالخره یک نفر خواهد گفت بله.

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها 
یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان

 یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن

اگر همین حاال احساس می کنی دست به هر کاری می 
زنی، موفق نمی شوی و به مانع برمی خوری که تو را به 
شدت سرخورده می کند، به این مفهوم است که در زندگی 
جا زده ای و اصال گام برنمی داری و شاید به خاطر دالیل 

زیر باشد که باید در آنها تجدید نظر کنی.
زندگی مدام در حال تغییر و تحول است. گیر کردن در 
زندگی یک انتخاب است. خودت ناآگاه این گزینه را در 
زندگی دنبال می کنی. انتخاب توست که سرنوشتت را 
تعیین می کندو ربطی به بخت و اقبال ندارد.جاده زندگی 
گام  یک  با  هم  کیلومتری  هزار  سفر  حتی  است  طویل 
شروع می شود. اگر در همین لحظه هم مسیر زندگی ات 
را دوست نداری، این شانس را داری که تغییر مسیر بدهی. 
تو مسوول هستی که مسیر زندگی ات را متحول کنی ولی 
باید این تغییر و تحول گام به گام باشد.به عبارتی دیگر، 
برای عبور از دشوارترین ایام زندگی، الزم است گام های 

کوتاه و کودک وار برداری و به راهت ادامه دهی.
در زندگی دچار ترس و وحشت شده ای

تالش  به شدت  و  ای  زده  بزرگ  اقدامی  به  دست  اگر 
می کنی که رویاهایت به حقیقت بپیوندد، خواه ناخواه با 
شرایطی روبرو می شوی که باعث ترس و اضطراب تو 
می شود. چه باید بکنی؟ دل به دریا بزن و با شجاعت 
پیش برو، یادت باشد به هیچ وجه نباید اجازه دهی که 
دودلی و ترس بر تو غلبه کند چون این واهمه ناشی از 

قوه تجسم خودت است و واقعیت ندارد.
به ندای درونت بی توجه هستی

توجه کن که شم و شهود، زبان خاص روح و روانت است. 
تو با حس قوی آگاهی درونی به دنیا آماده ای، که موهبتی 
الهی است و تو را به خود برتر و روح الهی متصل می کند. 
تو به نحوی شم و شهودت را تجربه کرده ای یعنی همان 
تلنگرهای آرامی که اغلب آنها را نادیده می گیری و صرفا 
است. عالیمی شهودی  آمده  نظرت  به  کنی  می  خیال 
هستند. از حاال به بعد سعی کن با راهنمای درونی ات 
ارتباط برقرار کنی تا موهبت الهی را به زندگی ات بیاوری.

 به منفی گری عادت کرده ای
مشکل کار در اینجاست که تو می بینی ولی دیدن تو جنبه 
بزرگترین  است.  بلکه سرسری  ندارد  بینشی  و  بصیرتی 
دیواری که باید از آن باال بروی، دیواری است که در ذهن 
خودت ساخته ای. اگر تو نتوانی نگرش و ذهنیت خودرا 
کنترل کنی، در این صورت آنها تو را کنترل می کنند. 
احساسات منفی دقیقا مثل علف های هرز هستند که اگر 
آنها را از ریشه درنیاوری باز هم رشد می کنند. پس کنترل 
سرنوشتت را در دست بگیر. خودت را باور داشته باش، به 
افرادی که می خواهند تو را دلسرد کنند، محل نگذار. از 
افراد، اماکن و عادت های منفی دوری کن، هرگز مایوس 
نشو و در برابر زباله های منفی ذهنی که تالش می کنند 

خودشان را به خورد تو بدهند، تسلیم نشو.

قدر نعمات الهی را که داری نمی دانی
یک لحظه صبر کن. نفسی عمیق و آهسته بکش. اعجاز 
تنفسی ات را احساس کن و با هر عمل دم و بازدم خدا 
را شکر کن. شاید امروز با کمی درد و رنج از خواب بیدار 
ایام  زندگی  در  تو  شدی.  بیدار  حال  هر  به  ولی  شدی، 
خوش و ناخوش را فراوان دیده ای. شاید هم اکنون هر 
آنچه را که دلت می خواهد نداری، ولی با همان چیزهایی 
که فعال داری می توانی به جلو حرکت کنی. زندگی بی 
عیب و نقص نیست ولی مواهب الهی فراوانی دارد که باید 

به تک تک آنها توجه کنی.
ذهنت را درگیر نگرانی هایی که فعال وجود ندارد کرده ای

اگر فکرت  باشی،  بهتری داشته  توانی »امروز«  تو نمی 
متوجه »دیروزت« باشد، هر چه بود گذشته است. زمان 
سفرت  و  سیر  به  کن.  زندگی  آن  در  و  دریاب  را  حال 
کن.  متمرکز  حال  زمان  روی  را  حواست  بده،  ادامه 
نهایت تالشت را بکن و به روند الهی توکل داشته باش. 

امدادهای غیبی در راه است.
در بیرون خودت دنبال شادی می گردی

بینش و بصیرت، به مفهوم مجموعه آگاهی ها نیست، 
بلکه پی بردن کامل و درک هویت خودت است. ثروت 
واقعی تو ربطی به مادیات، خانه، ماشین، ملک و تجمالت 
تو  درون  است.  نهفته  خودت  درون  اصلی،  ندارد.ثروت 
اقیانوسی وسیع نهفته است، چرا آب را از دیگران گدایی 

می کنی؟ هر چقدر بیشتر به دنبال خوشی، خارج از وجود 
خودت باشی، همان خوشی بیشتر از نظر تو پنهان می 
دلخوشی  ترین  عمیق  منشأ  که  باشد  یادت  پس  شود. 
به  آن  شکوفایی  با  بگذار  است.  خودت  وجود  در  هایت 

سر حد کمال برسی.
هنوز به دنبال راه بی دردسر می گردی

روزی به عقب برمی گردی و می فهمی که برای هر آنچه 
تالش کردی و به موانع برخوردی، همان ها تو را متحول 
کرده و از تو آدمی دیگر ساخته است. تالش و تقالهای 
شدید، موجب موقعیت های فوق العاده ات می شود. هر 
کوشش و تقالیی که می کنی باعث کسب تجربه ات می 
شود یا اگر شکست خوردی، از آن درس عبرت می گیری.

سیر و سفر عظیم زندگی آنقدرها هم آسان نیست، خیال 
نکن مشکالت سر راه، باعث اتالف وقت تو شده است، 
بلکه همین درد و رنج های زندگی است که موجب رشد 
معنوی و کمال تو می شود. پس با توجه به موارد باال بر 

زندگی غلبه کن و با شهامت رو به جلو حرکت کن.
و  کامل  طور  به  توانی  نمی  هرگز  تو  که  بدان  را  این 
صددرصد بر مشکالت زندگی غلبه کنی، بهترین کار این 
است که بن بست ها و موانع زندگی را تشخیص دهی 
و آهسته آهسته مسیرهای الهی و پربار را جایگزین آنها 
کنی و با مدیریت خردمندانه و دیدن زیبایی طی مسیر، 

به راهت ادامه دهی.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

ستایش خدایی را که آسمانها و زمین را آفرید و تاریکیها و روشنایی را پدید آورد با این همه 
کسانی که کفر ورزیده  اند ]غیر او را[ با پروردگار خود برابر می کنند. سوره االنعام آیه 1

حدیث روز  

به پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان بر شما نیکی کنند و از زنان مردم دیده بپوشانید تا زنانتان پاک دامن بمانند. 
حضرت محمد )ص(

سبک زندگی

چرا در زندگی به بن بست می رسیم؟

طراح: نسرین کاری                        

چند  لقب    - بیماري   -1 افقي: 
بنا   -2 قاجار  عهد  رجال  از  نفر 
باریک    - دهنده  رشوه   - ساختن 
 - فیزیکي  امتداد   -3 رگ  ترین 
نظیر - الستیک رویي چرخ خودرو 
وحشي  حیوان   - عرب  شتر   -4
ماه   -5 نقره   - آگاه  و  عاقل    -
به  بازگشت  و  توبه   - شاعرانه 
سوي خدا  - پرداختني شرعي 6- 
بدرستي که - پست و حقیر - نفس 
سوزناک 7- داراي سطح خراشیده 
- مباحثه  -نوشیدن 8- نبرد ارتش 
آلمان و نیروهاي متفقین در جریان 
تنفسي  لوله   - اول  جهاني  جنگ 
به  اشاره   -9 گویي  و  پنداري   -
نزدیک - تبریک و تهنیت - مظهر 
و نماد 10-  درازگوش  - فلز مایع 
چشمان  با  اي  حشره   - دماسنج  
قیادت  گاوآهن-     -11 برجسته 
ترشرویي-     -12 صورت  عضو   -
علي اسفندیاري - خطاب بي ادبانه 
  -13 تایلند  کشور  مردم  زبان   -
به   - کفش  یکتاي  خواب-   نغمه 
و  ذاتي  امرود -  آشکار 14-   طور 
  -15 خارجي  تائید  -کلمه  فطري  
به  جبرئیل-   حضرت  براي  نامي 

وجود آوردن

حال  در  که  کسي   -1 عمودي: 
برهم   - باشد  حرفه  یادگیري 
زننده نظم 2- از انگشتان دست-  
 -3 دایي   - آب  با  آرد  مخلوط 
نمک   - تاکیدي  اشاره   - تیردان  
و  فرمانده   - پا  و  سر  بي   -4 ها 
حاکم - پادگان تهران - سرپیچي 
نزدیک شدن  - محل   -5 کردن 
اقامت-  پهلوان 6- یک ششم از 
سال  چهارم  ماه  چیزي-   سهم 
نساج   - لون  و  رنگ   -7 میالدي 
و  شجاعت   -8 شناس  ستاره   -

ورزشي  خم-  و  پیچ  دالوري-  
آبگینه - دهان  بیضي 9-  با توپ 
  -10 ایلیاد  کتاب  قهرمان   - دره 
نخست  -روز  نشیني   گوشه 
درون  پنبه   - رطوبت    -11 هفته 
از   -12 زمین  از  مساحتي  تشک- 
دنیا رفتن-  واحد سطح - بیماري 
  -13 اندیشه  و  فکر  واگیردار-  
حس   - -جزء  کارمند  آرزوي 
قابل    -14 زدن  موج   - بویایي 
مشاهده - خرگوش تازي - کفش 

15- کتابی از  آری ا ک ب ی ری 

جدول 3758

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
هسوبمسهمانهمیب1
یرازیلوتسمکال2
چنممراایندرا3
کایناهندالکا4
جرحبویاکبسپ5
اوهیبتمشحالیو6
هرجفنمهنامزهک7
یاوگنراضرشوی8
چهمرجالروتیدا9
کتوتمشاهجوراس10
سربتدبیمکهت11
ناحیردانسامخ12
سمرفوشهتمدجو13
روبواناوهساما14
یراوسجومیکبلعن15

کار خوب اتفاقی نیست

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

تجربه کنید.   09158668002

به تعدادی راننده آقا با خودرو 
جهت کار در آژانس نیازمندیم.

09153617053

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

09158254172

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

ساخت و نصب

 کاالبر و باالبر هیدرولیک
برای رستوران ها، مغازه ها، افراد معلول و ...

09157234330- عرب زاده

طراحی و اجرای نمای آلومینیوم، 
اجرای تابلوهای تبلیغاتی و چلنیوم 

 09158619396

به منشی )خانم( جهت کار در 
نمایشگاه کابینت نیازمندیم.

32434302 - 09153633929
به یک نیرو آشنا به امور چاپ 

)چاپ سیلک(نیازمندیم.
 09397403828 - 32432811

سمسـاری مرتضـی  
خرید و فروش لوازم منزل و اداری 

با باالترین قیمت 
    09159632924- امیرآبادیزاده

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

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

لوازم آرایشی با کلیه لوازم
 با موقعیت عالی و سابقه کار 

باال به فروش می رسد. 
با شرایط ویژه 

 09031909827

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

قالیشویــی ملکــه

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

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

09013772626 ن
گا

رای
ل 

نز
ب م

در
ل 

وی
ح

انصاف پیشه کار ماستت
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

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 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

فروش المپ کم مصرف به قیمت جزئی و کلی درب کارخانه به شرح ذیل: 
* المپ 15وات کم مصرف ایرانی با گارانتی معتبر یک ساله قیمت 52.000 ریال 

* المپ 15 وات کم مصرف ایرانی رنگی با گارانتی معتبر یک ساله قیمت 55.000 ریال 

* المپ 32 وات کم مصرف ایرانی با گارانتی معتبر یک ساله قیمت 70.000 ریال 

* المپ 45 وات کم مصرف ایرانی با گارانتی معتبر یک ساله قیمت 100.000 ریال 

* المپ 70 وات کم مصرف ایرانی با گارانتی معتبر یک ساله قیمت 200.000 ریال 

* المپ ال ای دی 5 وات 50.000 ریال       * المپ ال ای دی 9 وات 60.000 ریال 

* المپ ال ای دی 12 وات 70.000 ریال            *  نوار smd شاخه ای 40.000 ریال 

مهر شهر، روبروی ولی عصر  )عج(20 کاالی برق نوسان    09158658012 - خاتمی 

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  

پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(
09155614880 -09303107002

بیمـه معلـم  نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده 
واقع در بلوار آوینی  /  با صدور انواع بیمه نامه ها به صورت نقد و اقساط

 در خدمت همکاران محترم فرهنگی و همچنین شهروندان گرامی می باشد.
تلفکس: 32404040  - 09158642955
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تیم های ایرانی فینالیست مسابقات تکواندو 
جام باشگاه های آسیا شدند

به  ورامین  شهرداری  و  ساری  حرم  مدافع  شهدای  های  تیم 
باشگاه های  جام  تکواندو  مسابقات  دوره  هفتمین  نهایی  دیدار 
این  نهایی  نیمه  مرحله  دیدار  نخستین  کردند.در  آسیا صعود 
مسابقات که در سالن ورزشی سیدرسول حسینی ساری برگزار 
شد، تیم شهدای مدافع حرم ساری در دیداری نزدیک و حساس 
با نتیجه 3 بر 2 برابر تیم مدعی عمان پیروز شد و جشن صعود 

به دیدار نهایی برپا کرد.

6 نفر از ووشوکاران تیم ملی 
در مسابقات کشورهای اسالمی اعزام می شوند

سرمربی تیم ملی ووشو ایران با بیان این که 6 نفر از ووشوکاران 
کنند،  می  اسالمی شرکت  های  مسابقات کشور  در  ملی  تیم 
گفت : این رقابتهای ورزشی از اواخر ماه اردبیهشت سال جاری 
در پایتخت کشور جمهوری آذربایجان برگزار می شود.مسابقات 
در  اسالمی  کشور   40 حضور  با  وزن   6 در  اسالمی  کشورهای 

بخش ساندا مردان برگزار خواهد شد.

تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران پنج مدال طال 
 2 نقره و یک برنزکسب کرد

ایران  اسالمی  جمهوری  نوجوانان  فرنگی  کشتی  منتخب  تیم 
روز پنجشنبه در مسابقات بین المللی کشتی جام فدراسیون 
کشتی جمهوری آذربایجان پنج مدال طال ، دو نقره و یک برنز 
کسب کرد .مسابقات بین المللی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان 
و جوانان جام فدراسیون جمهوری آذربایجان با حضور 11 کشور 
از جمله تیم های منتخب کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان ایران 
در باکو آغاز شده است.در اولین روز این مسابقات بین المللی، 
جمهوری   ، ایران  شامل  کشور   6 از  نوجوان  کار  122فرنگی 
آذربایجان ، گرجستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، تاجیکستان به 
رقابت پرداختند که هفت فرنگی کار نوجوان کشورمان در این 

رقابتها به فینال صعود کردند.

تنها بانوی اسنوکر ایران از صعود به دور بعد بازماند 

های  رقابت  در  کشورمان  نماینده  تنها  امینی  محمدی  اکرم 
به  صعود  از  هند  میزبانی  به  آسیا  قهرمانی  بانوان  اسنوکر 
با  و  ماه  فروردین   20 از  ها  رقابت  این  بازماند.  حذفی  مرحله 
حضور نمایندگان 6 کشور هنگ کنگ، هند، ایران، فیلیپین، 
با کسب  که محمدی  آغاز شد  هند  در  تایلند  و  کره جنوبی 
یک پیروزی و دو شکست از راهیابی به مرحله حذفی رقابت 

های قهرمانی آسیا بازماند.

این دانه دشمن میگرنتان است 

غذایی  منابع  از  یکی  را  کتان  تخم 
تسکین  برای  که  بدانید   E ویتامین 
میگرن فوق العاده است و مصرف روزانه دو 
قاشق غذاخوری از این دانه های ریز برای 
برای  شما  نیاز  مورد   E ویتامین  تامین 
است.تخم  الزم  سردردهایتان  تسکین 
غذایی  مواد  بهترین  از  یکی  را  شربتی 

موجود بدانید زیرا این دانه های ریز برای 
ورزشکاران و همچنین افرادی که نیاز به 
افرادی  حتی  و  دارند  غذایی  مکمل های 
العاده  فوق  شوند  الغر  می خواهند  که 
است، شما با افزودن این دانه های ریز به 
جهت  در  بزرگی  گام  خود  برنامه غذایی 

تسکین سردردهایتان برخواهید داشت.

از بین بردن لک های پوست با آب پیاز

نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داده 
است که لکه های قهوه ای که بر اثر تابش 
پوست  روی  سالگی  سی  از  پس  آفتاب 
پدیدار می شوند، با استفاده از آب پیاز به 
مرور زمان کم رنک می شوند و از بین می 
اسید  بودن  دار  دلیل  به  پیاز  روند.عصاره 
های گیاهی می توان روی پوست پلینگ 

مناسب انجام دهد. یعنی باعث ریزش و رفع 
الیه سلولهای مرده و کراتینی پوست شود 
و این فعالیت و شادابی الیه زاینده پوست 
عملکرد  این  ثمره  که  آورد  می  فراهم  را 
داشتن پوستی بدون لک ، جوش ، تمیز 
و با طراوت می باشد که در بررسی ها و 

تحقیقات به اثبات رسیده است.

ماساژ دادن یبوست نوزاد را رفع می کند

حرکات پا دوچرخه: مچ پاهای کودکتان را 
بگیرید و یک زانوی او را خم کنید. زانو را 
به طرف شکم نوزاد باال بیاورید. حاال پا را 
آرام بکشید تا صاف شود و زانوی دیگر را 
درست قبل از اینکه پای دیگر کاماًل صاف 
حرکت  این  کنید.  خم  شکم  روی  شود 
دوچرخه ای را آرام و چندین بار تکرار کنید. 

خواهد  افزایش  را  روده ای  حرکت  این کار 
پاهای  زانوها: مچ   داد. خم کردن همزمان 
کودکتان را بگیرید و هر دو زانوی او را در 
یک زمان خم کنید. آنگاه آن ها را تا روی 
شکم باال بیاورید و چند لحظه او را در این 
حالت نگه دارید. سپس پاها را به آرامی تا 

زمانی که صاف شود به پایین بکشید.

دشمنان پوست خود را بشناسید

در  گرمایشی  وسایل  از  1-استفاده 
زمستان، هم پوست را خشک می کند و 
هم رطوبت هوای خانه را کاهش می دهد 
2-قرار گرفتن پوست در معرض تماس با 
پوست  به خشکی  سریع  خیلی  داغ  آب 
کلی  به طور  اتفاق  این  و  می شود  منجر 
پسوریازیس  یا  اگزما  به  مبتال  افراد  برای 

فکر  افراد  از  بعضی   -3 است  مضر 
می کنند هرچه کمتر بخوابند، می توانند 
به کارهای بیشتری در طول روز رسیدگی 
نیازی  زیاد  استراحت  به  اساسا  و  کنند 
سیستم  افت  باعث  کار  این  اما  ندارند. 
آسیب  پوست  به  و  می شود  بدن  ایمنی 

می رساند 4- استرس و نوسانات ُخلقی 

اما  باشید  کرده  فکر  گزینه  این  به  کمتر  شاید  راحت:  1-کفش 
کفش متناسب برای سالمندان خیلی هم مهم است حفظ تعادل 
و احساس راحتی در پاها به استحکام کل بدنتان کمک می کند، 
و  مناسب  کفش  یک  پیاده روی  خصوصا  برای  کنید  سعی  پس 
راحت تهیه کنید که به کمر، گردن و زانو هایتان فشار نیاید 2- 
چند لیوان آب: در این دوره سنی خیلی مهم است که به میزان 
قابل مالحظه ای آب بنوشید برای اینکه بدنتان دچار بی آبی  نشود 

و  خستگی  مثل  احساس هایی  خودش  با  معموال  کم آبی  زیرا 
گیجی به همراه می آورد. افراد سالمند کمتر نسبت به احساس 
بیشتری  عوارض  دچار  نتیجه  در  و  می شوند  حساس  تشنگی 
بزرگی  مصیبت  خرابی شان  که  دندان ها  دندان:  نخ   -3 می  شوند 
است در سنین میانسالی هم مهم هستند. اگر هنوز دندان های 
خودتان را دارید، نخ دندان کشیدن هر شب را از یاد نبرید، فقط 
رها شوید  لثه  و مشکالت  عفونت  از  نمی شود  باعث  مسواک زدن 

4- ورزش منظم : افراد سالمندی که ورزش کردن هر چند اندک 
را در برنامه روزانه خود، تاکید می کنیم -روزانه شان- دارند، قطعا 
به مراقبت های کمتری از سوی دیگر افراد نیاز پیدا می کنند.  اگر 
 به هر دلیلی هم ورزش نمی کنید تحرکتان را کم نکنید. به هر 
دهید .  انجام  خودتان  را  کارهایتان  و  برخیزید  جایتان  از  بهانه ای 
قوای ذهنی تان هم می شود ،  تقویت  باعث  بدنی  تحرک  و  ورزش 
 هورمون استرس را درونتان کنترل می کند ، خواب بهتری خواهید 

داشت 5- غذیه سالم : مدل غذا خوردن سالمندان هم در این سن 
باید تغییر کند. افراد مسن باید از خوردن یک وعده غذایی حجیم 
پرهیز کنند و به جایش خوردن وعده های غذایی بیشتر -منظور 
با تعداد بیشتر و حجم کمتر- را جایگزین کنند که باعث می شود 
نوسانی  تغییرات  دچار  و  بماند  در سطح طبیعی  فشار خونشان 
فشار نشوند. فقط سعی کنید در این وعده های غذایی بیشتر، از 

خوردن مواد غذایی شیرین پرهیز کنید.

10 راز سالمتی در سالمندی 

سریع تر کردن رشد مو

یا   1 مدت  به  روز  هر  مو:  کردن  1-برس 
برای  ، هر روز صبح و هر شب  2 دقیقه 
تحریک گردش خون در پوست سر به شما 
کمک می کند 2- ماساژ پوست سر: زمان 
استفاده از شامپو به آرامی ، با استفاده از 
انگشتان دست به مدت یک دقیقه یا دو 
ریشه  اطراف  پوست  تحریک  باعث  دقیقه 

وجریان خون بیشتر در اطراف آن می شود 
دیگر  یکی  کرچک:  روغن  با  مو  3-درمان 
از راه های رشد سریع تر مو ها استفاده از 
سر  پوست  روی  آن  وماساژ  کرچک  روغن 
بر روی سر می  تا صبح  ونگه داشتن آن 
باشد. ین کار را یک یا دو بار در هفته انجام 

دهید از نتایج آن شگفت زده خواهید شد.

برگشت نیم میلیارد تومان  پول گمشده به صاحبش

یکی از کاسبان عشق آباد طبس، نیم میلیارد تومان پول گمشده را به صاحبش برگرداند. 
صاحب این کیف یک مهندس چینی بود. آقای مهدی رفعتی صاحب یکی از رستورانهای 
عشق آباد طبس، کیفی را از شاگرد رستوران تحویل می گیرد که شاگرد موقع تمیز کردن 
میزهای رستوران پیدا می کند.آقای رفعتی گفت: این کیف حاوی چند بسته دالر به ارزش 
500 میلیون تومان، تعدادی مدارک و یک گوشی همراه بود که با روشن کردن گوشی 
متوجه شدم زبان گوشی، چینی است و این کیف باید متعلق به مهندسان خارجی باشد 
که در رستوران بودند.او افزود: با متوجه شدن موضوع، با  یکی از همشهریان عشق آباد که 
به همراه این مهندسان چینی بود تماس گرفتم و او توانست مهندسان خارجی را از پیدا 
شدن این کیف مطلع کند.صاحب کیف، مژده پاداش 100 میلیون تومانی به آقای رفعتی 

داد که وی قبول نکرد و هدف خود را رضایت خداوند و کسب روزی حالل اعالم کرد.

فرد مفقود شده در بشرویه با کمک نیروهای هالل احمر نجات یافت

رئیس جمعیت هالل احمر بشرویه از نجات فرد مفقود شده درحوالی روستای 
محمدآباد نیگنان خبر داد.وی با اشاره به گزارش مفقود شدن فردی حدوداً 2۸ ساله 
در حوالی روستای محمدآباد نیگنان به مرکز عملیات جمعیت هالل احمر گزارش 
شد، گفت: پس از دریافت گزارش، تیم جستجو و نجات جمعیت هالل احمر به 
محل اعزام شد.نجاتگران هالل احمر پس از عملیات چند ساعته به همراه عوامل 
نیروی انتظامی به جستجو پرداخته و نتیجه ای در بر نداشت.وی افزود: به اتفاق 
دو تن از داوطلبان جمعیت هالل احمر که کار پرواز با پاراموتور را انجام می دهند 
مجدد به محل مورد نظر عزیمت و پس از مدتی جستجو در ساعت حدود 6 صبح 
فرد مفقود شده توسط پاراموتور از آسمان مشاهده شد. نیروهای امدادی به محل 

مورد نظر مراجعه و پس از اتمام معاینات پزشکی او را به روستا منتقل کردند.

انجام 2 زایمان اورژانسی توسط کارشناسان اورژانس 115 بیرجند

مسؤول روابط عمومی اورژانس خراسان جنوبی گفت: از صبح جمعه کارشناسان 
اورژانس 115 بیرجند موفق به انجام دو زایمان اورژانسی شدند.وی افزود: در 
نخستین ماموریت ساعت یک و 15 دقیقه بامداد کارشناسان اورژانس پایگاه 
یک شهری بیرجند جهت امدادرسانی به مادر باردار 33 ساله ای اعزام شدند که 
در حین انتقال مادر باردار به بیمارستان مراحل زایمان آغاز و زایمان به صورت 
اورژانسی انجام و نوزاد دختر در آمبوالنس چشم به جهان گشود.دومین ماموریت 
کارشناسان فوریت های پزشکی پایگاه 5 شهری بیرجند جهت امدادرسانی به 
مادر باردار 35 ساله ای به روستای حاجی آباد اعزام شدند که به محض رسیدن 
آمبوالنس مراحل زایمان آغاز و زایمان به صورت اورژانسی در منزل انجام  مادر و 

نوزاد پسر با وضعیت مناسب به بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند اعزام شدند.
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 موسسه صندوق احیاء و بهره برداری از  بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی در نظر دارد 2بنای تاریخی ذیل را در استان خراسان جنوبی طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومي دو مرحله اي به صورت قرارداد سرمایه گذاری در مرمت- احیاء - نگهداری و واگذاری 
حق بهره برداری واگذار نماید.اشخاصی که صالحیت هاي الزم را از نظر کمیته فني و بازرگاني دارا بوده  و باالترین مبلغ اجاره بها را پیشنهاد نموده باشند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد.برنده مزایده می تواند در دوره عملیات تکمیلي مرمت و آماده سازي احیاء با شرایط مندرج 

در متن قرارداد و با تایید و موافقت صندوق احیاء از بخشهای تکمیل شده، بهره برداری و از منافع آن استفاده نماید. 
لذا از کلیه واجدین صالحیت و درخواست کنندگان دعوت میشود حداکثر ظرف مدت10روز از تاریخ نشر آگهي حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت16( شنبه مورخ 96/2/2 اسناد مزایده را از دبیرخانه کمیسیون مزایده صندوق احیاء به نشاني تهران- میدان بهارستان- خیابان اکباتان  
عمارت مسعودیه - ساختمان صندوق احیاء تلفن 33992016-021 یا پایگاه اینترنتي صندوق احیاء و یا پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات دریافت نمایند. متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده مي بایست نماینده خود را کتباً به دبیرخانه مذکور معرفي نمایند.1- شرکت کنندگان در 
مزایده باید ظرف مدت 10روز از تاریخ پایان مهلت دریافت اسناد، حداکثر تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ96/2/12 مدارک مربوطه را تکمیل و تحویل دبیرخانه نموده و رسید دریافت نمایند.تاریخ گشایش پاکت الف و ب روز چهارشنبه مورخ 96/2/13 راس ساعت 11 در محل دفتر 
مرکزی صندوق احیاء به نشاني تهران- میدان بهارستان- خیابان اکباتان – عمارت مسعودیه – ساختمان صندوق احیاء خواهد بود.حضور شرکت کنندگان و یا نمایندگان تام االختیار آنها با ارائه معرفینامه در جلسه گشایش پیشنهادها اختیاری است.2- به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، 
مخدوش، ناقص و پیشنهاداتي که پس از تاریخ 96/2/12 واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نمی شود.3- "تضمین شرکت در مزایده- فقط به صورت ضمانت نامه بانکي و یا پرداخت نقدي به حساب شماره 37506/60 بانک مرکزي تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده جاري صندوق احیاء 
و بهره برداري از بناها و اماکن تاریخي و فرهنگي قابل واریز خواهد بود. مدت اعتبار ضمانت نامه بانکي تضمین شرکت در مزایده مي بایست با مدت اعتبار پیشنهادها )6 ماه( برابر باشد. پیشنهادهایی که برای مدت کمتری اعتبار داشته باشند، رد خواهند شد به پیشنهادهای فاقد سپرده، 
سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چکهای شخصی و نظایر آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد. 4- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد تحت هیچ شرایطي حقي براي شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد و صندوق احیاء در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.5- 
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 352/69 ي 352/69- شمارٌ عمًمي مشايسٌ آگُي
 لرزارزاز ای تاه صاوس     مضایاذه مواومی دو مشح اه    عثك مطخصاا  مناذسد دس اساناد مضایاذه اص عشیاك      ذزاسان جىًبياستان دس تاسیخی ریل سا  تنای2نظش داسد دس تناها و اماون تاسیخی و فشهنگی  تشداسی اص  موسسه صنذوق احیاء و تهشه    

ضاناتته   تها سا پیطنهاد نووده تاضنذ ته منوان تشناذه مضایاذه   و تاالتشین مث غ اجاسه  های الصم سا اص نظش وویته فنی و تاصسگانی داسا توده اضخاصی وه صالحیتواگزاس نوایذ.بززاری  وگُساری ي ياگذاری حك بُزٌ -احیاء  -گذاری زر مزمت سزمايٍ
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7
خطبه های آدینه  

  نامگذاری سال شعار
 برای نصب بنر بر سردر ادارات نیست 

گفت:  نمازگزاران  به  بیرجندخطاب  جمعه  امام 
مردم   و تولید کنندگان آگاه باشند، امروز تولید 
مصرف  و  خرید  کیفیت،  با  و  مرغوب  کاالی 
بلکه  ملی  وظیفه  تنها  نه  داخلی  محصول 
علیجان  االسالم  است.حجت  شرعی  تکلیف 
در  هفته  این  جمعه  نماز  های  خطبه  در  دلدار 
مسجد امام حسین)ع( بیرجند، افزود: همه برای 
های  چالش  و  ها  ضعف  برخی  رفع  پیشرفت، 
تولید  از  و  بردارند  گام  این عرصه  در  اقتصادی 
رهبری  اینکه  بیان  با  کنند. وی  داخلی حمایت 
اشتغال«  و  تولید  مقاومتی،  اقتصاد   « را  امسال 
سال  نامگذاری  شد:  یادآور   ، کردند  نامگذاری 
ها شعار نیست که برنامه ریزی و تالش نباشد 
بنر نصب کنند،  اداره ها  بر سر در  یا مسئوالن 
بلکه این نامگذاری ها فراگیر و همه جانبه برای 
مدیریت بهتر، رشد و شکوفایی اقتصادی ایران 
با محکوم  ادامه  بیرجند در  است. خطیب جمعه 
کردن حمله آمریکا به سوریه اظهار کرد: هدف 
ادامه  و  درگیری  تشدید  تجاوز  این  از  ترامپ 
اندازه  است، که هر  منطقه  در  فرسایشی  جنگ 
درگیری ها ادامه یابد به نفع آمریکا و اسراییل 
است. وی یادآور شد: مردم سوریه خطری برای 
اسراییل هستند، لذا آمریکا خواهان پایان بحران 
نزد مردم کشورش و  ترامپ  سوریه نیست زیرا 
در  اقدامی  چنین  با  و  ندارد  محبوبیتی  احزاب 
صدد ایجاد دشمن فرضی است تا بتواند اتحادی 
خطای  مرتکب  سوریه  در  لذا  آورد  بوجود  را 
نظامی شد و کره شمالی را هم تهدید می کند. 

 خرید 24میلیاردتومان موز خارجی
نمازجمعه  خطبه های  در  بابایی  حجت االسالم 
فردوس اظهار کرد  حمایت از تولید داخلی باید 
جدی گرفته شود.وی تاکید کرد: به عنوان نمونه 
کم  المپ  شعله  میلیون   120 خرید  با  ساالنه 
مصرف از خارج، برای آن سوی مرزها 15 هزار 
خرید  با   94 سال  در  یا  و  می کنیم  ایجاد  شغل 
 2 خارجی  شامپوهای  واردات  دالر  میلیون   27
کردیم.خطیب  ایجاد  بیگانگان  برای  شغل  هزار 
نماز جمعه فردوس افزود: خرید 24 میلیارد تومان 
تومان چای خارجی  میلیارد  و 750  موز خارجی 
نمونه های دیگری از کمک به بیگانگان و ضربه 
به تولید داخلی است.وی با اشاره به بهره برداری 
روزهای  در  )ص(  رسول  حضرت  بیمارستان  از 
بیمارستان  این  زمین  کنندگان  اهداء  از  گذشته 
 8 ترزیق  با  نیز  برکت  بنیاد  گفت:  و  کرد  تشکر 
پروژه حیاتی  این  تومان در شرایطی که  میلیارد 
تقریبا تعطیل شده بود جان تازه ای به آن بخشید.

 نواقص مراسم اعتکاف رفع شود
امام جمعه بشرویه در خطبه های این هفته نماز 
جمعه شهرستان با اشاره به ثواب و حسنات ماه 
رجب و شرکت 1000 نفر از اقشار مختلف مردم 
بشرویه در مراسم اعتکاف گفت:  65 درصد قشر 
جوان در سراسر کشور در مراسم اعتکاف شرکت 
این موضوع تالش  کردند که برای رشد ورونق 
شود.حجت االسالم شمس الدین اظهار داشت: در 
نواقص  سری  یک  اعتکاف  مراسمات  برگزاری 
هم وجود دارد که باید هر سال ارزشیابی شود و 

در جهت رفع این نواقص تالش کرد.
هدف دشمن پایین جلوه دادن

 نرخ حضور مردم در انتخابات است  
حسینی  االسالم   حجت  اسدیه  جمعه  امام   
شهر  هفته  این  جمعه  نماز  خطبه های  در  نیز 
اسدیه اظهار کرد: ماه رجب، ماه میالد خجسته 
امیدوارم  که  است  علی)ع(  حضرت  مولودکعبه 
همه شما از فیوضات معنوی این ماه بهره کافی 
در  را  ائمه  سیره  کردار  و  رفتار  و  باشید  برده 
با  درمیان  جمعه  کنید.امام  جاری  خود  زندگی 
در  شده  انجام  پزشکی  اخیر  اقدامات  به  اشاره 
کرد  تشکر  قائمی  دکتر  تالش های  از  استان  
استان  در  پزشکی  پروژه های  پیشرفت  گفت:  و 
و  است  بوده  خوب  بسیار  اخیر  سال  سه  طی 
نیاز است که دولت نسبت به بیماران هموفیلی 
به  اشاره  با  باشد.وی  داشته  ویژه تری  توجه  نیز 
جلوه  پایین  دشمن  کرد:هدف  بیان  انتخابات 
وی  است  انتخابات  در  مردم  حضور  نرخ  دادن 
ادامه دادانتخابات مهمی در پیش داریم و همه 
ما وظیفه داریم در این انتخابات شرکت کنیم.  
 باند بازی در انتخاب اعضای اجرایی و بازرسی 
اگر بخواهیم در انتخابات شبهه ایجاد نشود باید در 
انتخاب اعضای اجرایی و بازرسی باند بازی نشود اما 
آنطور که ما می فهمیم یک ذره ای که آن ذره هم 
خیلی بزرگ است باند بازی می شود.حجت االسالم   
مهاجریان مقدم در خطبه های نماز جمعه طبس 
گفت: انتخابات در کشور ما محقق شدن شعار مردم 
ساالری دینی است و این شعار منحصر به نظام 
اسالمی است و رای مردم ارزش دارد.وی ادامه داد: 
توجه کنیم رئیس جمهوری که می خواهیم انتخاب 
دوم  و شخص  دارد  وسیعی  بسیار  اختیارات  کنیم 
مملکت می شود پس باید مراقب باشیم به کسی 
رای بدیم که از این اختیارات سوء استفاده نکند.وی 
گفت: دشمن در همه انتخابات ها به دنبال این بوده 

است که صحت انتخابات را زیر سوال ببرد.
 ابراز همدردی با زلزله زدگان

خطیب نماز جمعه نهبندان  در خطبه های عبادی 
سیاسی نماز جمعه این هفته ادامه داد:در این ایام 
ایم  داشته  شهرستان  از  بخشی  در  زلزله  وقوع 
است  نداشته    جانی  خسارت  خوشبختانه  که 
وخسارت مالی با کمک مسئوالن جبران می شود 
رضوی  خراسان  مردم  با  همدردی  وابراز  ضمن 
بیان کرد ایام ماه مبارک رجب است که با رسیدن 
ایام البیض وبحث اعتکاف به اوج خود می رسد.

 ارسال ٤٢7 اثر
به جشنواره عکس »طبس از نگاه هموطن«

غالمی- 427 اثر از هنرمندان عکاس به دبیرخانه 
جشنواره عکس »طبس از نگاه هموطن« ارسال 
شده است و نتایج 26 فروردین اعالم خواهد شد. 
ادارات  همکاری  با  جشنواره  این  است  گفتنی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و میراث فرهنگی،صنایع 
و  عکس  و  فیلم  کانون  گردشگری،  و  دستی 
شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری »کو بی 

کی« طبس برگزار می شود.

جشن هنر انقالب
 ٢7 فروردین برگزار می شود

امیرآبادیزاده - معاون حوزه هنری استان از برگزاری 
جشن هنر انقالب در روز یکشنبه مورخ 27فروردین 
حوزه  هنرمندان  تولیدی  آثار  از  رونمایی  و   96
هنری خراسان جنوبی با همکاری سازمان رفاهی 
پور داد.درانی  خبر  بیرجند  شهرداری  تفریحی   و 

 عنوان کرد: در این جشن از 4 فیلم داستانی و ۳ 
از واحد تصویری حوزه هنری  فیلم مستند کاری 
از واحد موسیقی و سرود  اثر موسیقی کاری  و14 
حوزه هنری رونمایی خواهد شد.وی افزود:این آثار با 
موضوعات اجتماعی،فرهنگی ،دفاع مقدس  ، مدافعان 
حرم وتحکیم بنیان خانواده با هدف مبارزه با آسیب 
های اجتماعی در پاسخ به ندای رهبر انقالب برای 
ایجاد خاکریز مستحکمی در مقابل جنگ رسانه ای 
متعهد  و  خالق  هنرمندان  توسط  غرب  هنری  و 
استان تولید شده که به دست مبارک خانواده شهدای 
قطعات  از  شد.همچنین  خواهد  رونمایی  هنرمند 

منتخب این آثار در این مراسم اجرا خواهد شد.

برگزار ی نوزدهمین جلسه 
ستاد ساماندهی امور جوانان بیرجند

ساماندهی  ستاد  جلسه  مقدم-نوزدهمین  دادرس 
بیرجند  فرماندار  شد.ناصری  برگزار  جوانان  امور 
گفت: با توجه به اینکه هفته جوان و انتخابات با 
هم مقارن شده است نباید از شور و هیجان هفته 
جوان کم و به عنوان فعالیت دستگاهی و استانی 

دستگاههای  درصد   95 گفت:  شود.وی  برگزار 
دولتی و عمومی تکلیف فرهنگی دارند که بخش 
و  ادارات  در  ما  نیست  زایی  درآمد  و  ساز  پول 
دستکاههای دولتی باید در بخش فرهنگی ورود 
های  دوره  و  ها  کردن کالس  برگزار  با  و  کرده 
آموزشی تولید، بستر را فراهم کنیم تا جوان جویای 

کار با خیال راحت تری جذب بازار کار شود.

انجام بیش از 5 هزار بازرسی از واحدهای 
کارگری و کاهش 55 درصدی حوادث 

فوتی در استان 

غالمی-مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان از 
کاهش 55 درصدی حوادث فوتی در استان خبر داد 
و عنوان کرد: 5 هزار و 152 مورد بازرسی از کارگاه 
های مشمول قانون کار استان درطول سال 1۳95 
انجام گرفته است . سنجری در این باره عنوان کرد: 
ادواری و 1489  بازرسی  این تعداد ۳66۳ مورد  از 

مورد نیز بازرسی های موردی بوده است.

سهم ٢5درصدی تعاونی ها 
از اقتصاد کشور

تعاون  کارشناسان  استانی  نشست  مالیی-در 
مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: 
تشکیل تعاونی ها با سرمایه کم منجر به توسعه 
وتقویت بخش تعاون نخواهد شد وی افزود: روند 
کنونی تشکیل تعاونی ها با سرمایه کم تغییر پیدا 
کند وبا توجیه نمودن افراد جهت افزایش سرمایه 
داد،  افزایش  را  تعاون  بخش  قدرت  ها  تعاونی 
وظیفه بخش تعاون را در تحقق شعار سال مهم 
تولید  جهت  در  کرد:  خاطرنشان  است.سنجری 
برنامه ریزی الزم صورت گیرد و  وایجاد اشتغال 
ارائه ایده ها وپیشنهادات سازنده در برون رفت از 
وضع فعلی تعاون و رسیدن به سهم 25 درصدی از 

اقتصاد را وظیفه ی مهم وخطیر عنوان کرد.

توجه بیشتر به اعتبارات دامپزشکی
سبب ارتقای سالمت جامعه می شود

دادرس مقدم- فرماندار فردوس با اشاره به وظیفه 
مندی دامپزشکی در حوزه بهداشت گفت: توجه بیشتر 
به اعتبارات این دستگاه سبب ارتقای سالمت جامعه 
می شود. ابراهیمی در دیدار با مدیرکل دامپزشکی به 
میزان خوب بارندگی های شهرستان اشاره و عنوان 
کرد: انتظار داریم صنعت دامپروری رونق بیشتری 
نسبت به سالیان گذشته داشته باشد و لزوم برنامه 
مخاطرات  از  جلوگیری  هدف  با  تر  دقیق  ریزی 
بهداشتی بیش از پیش در این زمینه احساس می شود.

امروز ؛ استان میزبان واعظی وزیرارتباطات و فناوری اطالعات کشور

مالیی-سفر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشور به استان به منظور افتتاح مرکز پایش  طیف فرکانس های شرق کشور است 
و برنامه دیگر وی شرکت در دومین شورای اداری استان  و افتتاح پروژه های ict می باشد. گفتنی است این پروژه های ارتباطی در قالب 
توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات و کاهش شکاف دیجیتالی برای خدمت رسانی دولت الکترونیک به نقاط محروم است.  

در  استان  زیارت  و  حج  مالیی-مدیرکل 
گفتگو اختصاصی با آوا از آغاز ثبت نام حج 
تمتع خبرداد و عنوان کرد: ودیعه گذارانی که 
تاریخ ۳1تیر سال 85در شعب بانک ملی  تا 
ثبت نام کرده بودند می توانند با واریز مبلغی 
علی الحساب که براساس بررسی الزم نسبت 
به مجاسبه اصل و سود متعلقه به وعده گذار 
متقاضی  مراجعه  تاریخ  تا  روزشمار  مدت  به 
اقدام کنند.وی با اشاره به اینکه مبلغ ودیعه 
آنها  واریزی  مبلغ  و  است  متفاوت  گذران 
متفاوت خواهد بود افزود: ودیعه گذاران می 
توانند از 2۳فرودین به مدت 10روز به واریز 
مبلغ الحساب در شعب بانک ملی اقدام کنند.

رشد 30درصدی اعزام به حج تمتع 
/ پیش بینی اعزام 1300زائر به حج

نوفرستی با بیان اینکه تاکنون ۳0درصد از 
ودیعه گذران مبلغ مورد نظر را واریز کردند 

ادامه داد: در روزهای آینده اسامی مدیران 
اعالم خواهد شد.  ها  کاروان  و مشخصات 

مدیر حج و زیارت با تاکید براینکه اولویت 
اعزام با کسانی است که زودتر مبلغ ودیعه 

با  کرد:  خاطرنشان  باشند  کرده  واریز  را 
داشته  تاکنون  استان  مردم  که  استقبالی 

رشد  ۳0درصد  با  تمتع  حج  به  اعزام  اند 
در  کرد:  بیان  شد.نوفرستی  خواهد  انجام 

دو سال گذشته که حج انجام شد 800زائر 
اعزام شدند که امسال پیش بینی می شود 
افزایش  1۳00زائر  و  هزار  به  تعداد  این 
ها  کاروان  تعداد  ترتیب  همان  به  و  یابد 
یافت. خواهد  افزایش  10کاروان  به   8 از 
بیرجند  مستقیم  پرواز  احتمال  از  وی 
 : کرد  عنوان  و  خبرداد  هم  عربستان  به 
ایرالین  مشکالت  شدن  برطرف  درصورت 
بیرجند  المللی  بین  فرودگاه  با همکاری  ها 

این پرواز ها انجام خواهد شد.

عتبات  به  اعزام  33درصدی  رشد 
عالیات / همه بخش های شهرستان 

ها نمایندگی حج و زیارت دارند
۳۳درصدی  رشد  از  زیارت  و  حج  مدیرکل 
بیان  و  داد  خبر  عالیات  عتبات  به  اعزام 
پیگیری  و  مردم  استقبال  به  توجه  با  کرد: 
پرواز  دو  پس  این  از  شد  انجام  که  هایی 

و  شنبه  های  روز  در  عالیات  عتبات  به 
المللی  بین  فرودگاه  از  هفته  هر  پنجشنبه 
بیرجند انجام می شود.نوفرستی خاطرنشان 
تاسیس  تازه  در همه شهرستان های  کرد: 
برای  نمایندگی  ها یک  بخشداری  مرکز  و 
تمتع  حج  و  عالیات  عتبات  به  نام  ثبت 
مرکز  مراجعه  به  نیازی  متقاضیان  و  داریم 
سازمان  های  پیگیری  از  ندارند.وی  استان 
منا  شهدای  دیه  برای  کشور  زیارت  و  حج 
مسئوالن  بین  مذاکره  افزود:  و  گفت  هم 
عالی مقام ایران و عربستان برای تعیین و 
تکلیف دیه شهدای منا وجود دارد.مدیرکل 
زیارت تصریح کرد: خراسان جنوبی  و  حج 
را  سوم  رتبه  دارد  که  جمعیتی  به  نسبت 
و  دارد  عالیات  عتبات  به  زائر  اعزام  ازنظر 
استان های یزد و قم رتبه های اول و دوم 

را کسب کرده اند.
)Ava.news14@gmail.com(

احتمال اعزام حجاج از فرودگاه بین المللی بیرجند به عربستان
مدیرحج و زیارت استان خبر داد:

پرواز های عتبات عالیات افزایش یافت 

صمصام- چند روزی است مردم شهر شاهد 
اتوبوس  های  ایستگاه  ساختار  در  تغییراتی 
با  راستا  همین  در  هستند.  مدرس  خیابان 
سازمان  نقل  و  حمل  کارشناس  جراحی 
کردیم  گفتگو  بیرجند  شهرداری  اتوبوسرانی 
سازی  مناسب  کمیته  در  کرد:  عنوان  که 
مصوب  طرحی  معلوالن  برای  شهرستان 
مدرس  معلم،  هدف  خیابان   ۳ برای  که  شد 
این  بیان  با  وی  شود.  می  انجام  طالقانی  و 
که اعضای کمیته این مناطق را بازدید کرده 

یافته 80 میلیون تومان بودجه مصوب شد که برای و مشکالت آن را مطرح کرده اند ادامه داد:  تخصیص  آن  درصد   50 حدود  امسال 
ایستگاه   20 سازی  مناسب  از  جراحی  است. 
و  داد  خبر  خیابان   ۳ این  در  معلوالن  برای 
فرهنگ  برای  بیشتر  طرح  این  کرد:  اضافه 
سازی و احترام گذاشتن به معلوالن مصوب 
شده است. وی درپاسخ به این سوال که آیا به 
تعداد کافی اتوبوس مناسب هم برای معلوالن 
اتوبوس  یک  فقط  شهر  در  کرد:  بیان  داریم 
مناسب سازی شده داریم که مخصوص خط 
حوزه  کارشناس  این  است.  بعثت  شهرک 

حمل و نقل افزود: باید برای این موضوع با 
کارخانجات سازنده این نوع اتوبوس ها قرار 
داد بست ولی هنوز اعتباری برای این کار در 
نظر گرفته نشده است. جراحی با تاکید بر این 
که در فصل اعتبارات حتما این موضوع را در 
کمیته مطرح خواهیم کرد اظهار کرد: بیشتر 
با این کار تلنگر فکری به  تا  تالش داشتیم 
ترغیب  را  آنان  و  بزنیم  مسئوالن  و  بزرگان 

کنیم تا کاری در این باره انجام دهند.
)Ava.news13@gmail.com(

مناسب سازی ایستگاه های 3 خیابان شهر با هدف فرهنگ سازی برای مسئوالن!

ایستگاه هست؛ اتوبوس نیست!

وتوسعه  اقتصادی  امور  معاون  امیرآبادیزاده- 
منابع انسانی استانداری در گفتگوی اختصاصی 
موزه  باغ  از  بازدید  جریان  در  ما  خبرنگار  با 
اکبریه و بازارچه صنایع دستی به همراه جمعی 
البرز و  از فعاالن فرهنگی و اقتصادی استان 
معظم  مقام  کرد:  عنوان  خود  همراه  هیأت 
مفهوم  فروردین   اول  روز  درسخنان  رهبری 
تاکیدات  از    . کردند  تبیین   را   تولید  رونق 
برنامه  باید  مسئوالن  که  بود  این  ایشان  
محوریت  بر  را  گذاریشان  سیاست  و  ریزی 
بی  بی  گفته  به   . دهند  قرار  مردم  مشکالت 
عصمت سرفرازی  مشارکت مردم مستلزم این 
است که اعتماد افراد توانمند جلب شود و این 
بستر سازی نیازمند ایجاد فضای امن و نگاه 
مثبت مسئوالن در زمینه سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد مقام معظم رهبری برای رونق 
انسانی  ،نیروی  کار  ابزار  عامل  سه  به  تولید 
و سرمایه تاکید می کنند و ما باور داریم که  
نیروی انسانی ماهر در این میان جلوه خاص 
و    مناسب  ابزاری  تواند  می  و  دارد  را  خودش 

تاثیر گذار در تولید باشد. معاون استاندار ظرفیت 
بیان  و  توصیف  را خوب  منطقه  معدنی  های 
کرد   با توجه به آن که مطالعات ژئوفیزیک   
این  از  اگر  شده  انجام  معادن  شناسایی  و 

ظرفیت ها استفاده کنیم حاصلش توسعه استان 
شد.  خواهد  امکانات  از  مردم  برخورداری  و 
وی ادامه داد در استان باید به سمت فرآوری 
برویم که خوشبختانه اکثر دستگاه های استان 

و بخش خصوصی  این موضوع را دنبال می 
کنند.وی در باره نحوه تعامل با سرمایه گذارانی 
که به استان مراجعه می کنند افزود:مسئوالن 
استان کامال این نگاه را در خود ایجاد کرده 

اند که باید در کنار سرمایه گذاران قرار بگیرند 
رفع مسائل  برای  موثری  گام های  قاعدتا  و 
و مشکالت تولید کنندگانی که هم اکنون در 
حال تولید هستند بر می دارند.وی با اشاره به 

ظرفیت استان در حوزه گردشگری افزود:استان 
ظرفیت بسیار خوبی در این باره دارد و در زمینه 
صنایع دستی و فرآوری محصوالت راهبردی 
استان از جمله زرشک عناب و زعفران و... باید 
گام های موثری بر داریم.البته این فقط در حد 
سخن نیست و ما در این باره  نشست هایی با 
اتاق بازرگانی داشته ایم و موضوع رادنبال می 
کنیم.معاون استاندار با اشاره به اینکه اگر قرار 
شروع  خودمان  از  باید  دهد  رخ  اتفاقی  است 
کنیم افزود:ما افرادی داریم که از لحاظ مالی 
و اقتصادی وضع خوبی دارند اما به دالیلی به 
جای اینکه سمت تولید و سرمایه گذاری بروند 

پولشان را در بانک ها نگهداری می کنند.
در  که  ما  نگار  خبر  سوال  به  پاسخ  در  وی 
خصوص معرفی استان چه برنامه هایی دارید 
گفت:همین االن که با شما صحبت می کنم 
درخدمت یک تیم 11 نفره از فعاالن  حوزه 
استان  از  اجتماعی  و  گذاری  هنری وسرمایه 
البرز و تهران  هستیم   که  امیدواریم  معرف 
قابلیت ها و جذابیتهای استان ما  نیز باشند.

را  بازرگانی  اتاق  اینکه  افزود:ضمن  سرفرازی 
فعال کرده ایم از آنها خواسته ایم ظرفیت های 
مختلف  بخش خصوصی  را درقالب  بروشور 
بتوانیم استان را  تا  وفیلم های کوتاه  تهیه  
به  این وسیله به سایر استان ها معرفی کنیم.

وی با اشاره به اهمیت فضای مجازی افزود 
فراهم  شناسایی  برای  خوبی  بستر  اینترنت 
کرده و باید از این ظرفیت به ویژه در معرفی  

صنایع دستی در روستاها استفاده شود.
کنفرانس  برگزاری  از  مسئول  مقام  این 
و  داد  خبر  گذاری  سرمایه  های  فرصت 
افزود: در این کنفرانس سعی می کنیم،مانند 
سمینارها و کنفرانس های دیگر نباشد بلکه 
افراد  با حضور  بسیار تخصصی  برنامه های 
دولتی  و  خصوصی  بخش  و  نظر  صاحب 
مطمئن  که  شده  بینی  پیش  دانشگاهها  و 
بخش  و  مسئوالن  همه  که  حاال  هستم 
شاهد  اند  شده  کار  به  مصمم  خصوصی 

اتفاقات خوبی در سال 96  خواهیم بود.
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نگاه مسئوالن به سرمایه گذاری در استان تغییر کرده است
  معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار در گفتگو آوا :

خراسان  سازندگی  بسیج  رئیس  برزجی- 
سود  نرخ  درصدی   12 کاهش  از  جنوبی 
خبر  استان  در  مقاومتی  اقتصاد  تسهیالت 
درصد   16 سود  که  آنجایی  از  گفت:  و  داد 
سوی  از  مقاومتی  اقتصاد  های  پروزه  برای 
برای  نگرفت  قرار  زیاد  استقبال  مورد  مردم 
سال 96 این نرخ سود 4 درصد شده است. 
اختصاصی  گفتگوی  در  زهرایی  مهندس 
موفق  سازندگی   بسیج  کرد:  اظهار  آوا  با 
بخش  در  استان  در  گذشته  سال  شده 
فرهنگ  نفر  هزار   6 باالی  برای  عمومی 
در  اینکه  بیان  با  وی  دهد.  انجام  سازی  
هزار   2 هم  تخصصی  های  کارگاه  بخش 
نفر  آموزش دیده اند گفت:در بخش  کارگاه 
کارگاه   600 اشتغال  کمک  کوچک  های 

 16 تسهیالت  چون  ولی  شده   اندازی  راه 
درصد بود مردم رغبت زیادی نشان ندادند و 
میانگین تسهیالت داده شده کفاف استمرار 
سال  اواسط  از  بنابراین  نداشت  را  تولید 
تا  بردیم  باال  را  تسهیالت  متوسط  گذشته 
اثر بخشی بهتری داشته باشد و برای سال 
96 نیز تسهیالت از 16  به 4درصد کاهش 
بخشی  اثر  و  بهتر  کیفیت  با  کار  تا  یافت 

بیشتر انجام شود. 

شروع محرومیت زدایی 
در 6 دهستان خراسان جنوبی

جنوبی   خراسان  سازندگی  بسیج  رئیس 
همچنین از اجرای طرح محرومیت زدایی در 
6 دهستان استان خبر داد و گفت: رهبرمعظم 

دوست  »من  که  فرمودند  جایی  در  انقالب 

تراز  در  آباد  نقطه  هزار  زندگی ام  در  داشتم 
سپاه  ایشان،  خواسته  این  ببینم«  انقالب 
و  جزم  را  خود  عزم  تا  داشت  آن  بر  را 
کند.زهرایی  عملی  را  انقالب  رهبر  خواسته 

قرارگاه  خواسته،  این  تحقق  افزود:برای 

بعد  آبادانی در سپاه تشکیل شد و  توسعه و 
استان های  تمام  به  فرمانده سپاه  آن هم  از 
کشور ابالغ کرد تا قرارگاه استانی هم شکل 
خراسان  :در  کرد  نشان  خاطر  گیرد.وی 

محرومیت  مهر  سال هاست  که  هم  جنوبی 
برپیشانی آن خورده است 6 دهستان انتخاب 
شدند که ضریب محرومیت 9 یعنی آخرین 
ضریب بهره مندی از امکانات و زیرساخت ها 
را دارند و به اصطالح جزو نقاط محروم به 
حساب می آیند.زهرایی دهستان های شوسف 
قهستان  سربیشه،  درح  نهبندان،  میغان  و 
درمیان، پترگان زیرکوه و منتظریه طبس را 
است  قرار  که  برشمرد  دهستانی  جزو شش 
قرارگاه پیشرفت و آبادانی آثار محرومیت را 
از سیمای آن ها بزداید.وی یاد آور شد: برنامه 
مذکور برای مدت سه سال در این 6 دهستان 
اجرا خواهد شد و در سال آینده نیز دهستان 
شود. می  اضافه  طرح  به  دیگری  های 

)Ava.news11@gmail.com(

نرخ سود تسهیالت اقتصاد مقاومتی بسیج  4درصد شد 
رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی:
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امام علی علیه السالم فرمودند:
ِقیَمُه کلَّ امِری ٍء َما یحِسُنُه

قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است
 که به خوبی می تواند انجام دهد.

)بیان و التبین ص 179(

صدا و سیما مفت و مجانی از محل ثبت نام 
کاندیداها برنامه طنز پخش می کند!

عبدا... گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان با انتشار 
یادداشتی کوتاه عملکرد صدا و سیما را در نحوه 
پوشش ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری سال 
آمده  یادداشت  این  در  داد.  قرار  انتقاد  مورد   96
است: صدا و سیما به جای این که پول خرج کند 
برنامه طنز بسازد مفت و مجانی از محل ثبت نام 
وزارت کشور  در  ریاست جمهوری  کاندیدا های 
برنامه طنز پخش می کند. واقعا این چه بساطی 

است در مقابل چشم ملت راه انداخته اند؟

انصاری: گوشه هایی از عملکرد 
احمدی نژاد را در مناظره ها برمال می کنیم

حقوقی  معاون  انصاری  مجید  االسالم  حجت 
طول  در  دولت  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس 
همه  و  داشت  خویشتن داری  گذشته  سال  سه 
ما  پرداختند.  گذشته  تحلیل  به  کمتر  کابینه 
حاال  کنیم  ایجاد  امید  جامعه  در  می خواستیم 
فرصت  کردند  شروع  خودشان  وقتی  آقایان 
مسایل  این  انتخابات  ایام  در  که  است  مناسبی 
از  بسیاری  جریان  در  مردم  تا  شود  روشن 
این  بدانند  و  گیرند  قرار  نشده  گفته  حرف های 

افراد چه بر سر کشور آورده اند.

معنای انتخابات به قدرت رسیدن نیست

اسدا... بادامچیان نایب رئیس شورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی گفت: انتخابات به معنای به قدرت 
انتخابات به معنای این است که  رسیدن نیست، 
فرد منتخب بر مبنای تکالیف الهی برنامه های خود 

را در راستای پیشبرد منافع مردم تبیین کند.

فومنی : نباید رحم اجاره ای را
 کاندیدای ریاست جمهوری کرد

فومنی دبیرکل حزب مردمی اصالحات با انتقاد از 
عملکرد روحانی، تصریح کرد: روحانی پاسخگوی 
دوره  دوازدهمین  داوطلب  نیست.  طلبان  اصالح 
نباید  کرد:  تصریح  جمهوری  ریاست  انتخابات 
را کاندیدای ریاست جمهوری کرد؛  اجاره ای  رحم 
نیست. شخص  و  است  تفکر  یک  اصالحات 

فراموش می شود این دولت
 در چه شرایطی روی کارآمد

سعید لیالز گفت: مهمترین رسالت دولت یازدهم، 
راهبرد خروج از بحران بود، اما گاهی فراموش می 
شود که این دولت در چه شرایطی، ساختار سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی کشور را تحویل گرفت. وی

 اظهار داشت: ما در آستانه یک سقوط هولناک 
در تمام این حوزه ها بودیم؛ برای همین خروج 
بود. باارزشی  و  مهم  بسیار  راهبرد  بحران،  از 

آیت ا... صدیقی: نامزدهای انتخابات 
نزاکت اخالقی و قانون را رعایت کنند

جمعه  نماز  خطیب  صدیقی  کاظم  ا...  آیت 
تهران گفت: آنچه توقع شرعی، ملی و قانونی 
جا  این  است؛  اخالق  و  نزاکت  رعایت  است، 
حضرت  )ع(  امیرالمومنین  )ص(  پیغمبر  کشور 
امام  انتظار  مهد  و  معصومین  ائمه  )س(  زهرا 
اخالقی  نزاکت  حفظ  بنابراین  است  )عج(  زمان 

در راس توقعات ملت از نامزدهاست.

نماینده مجلس: قانون انتخابات 
ریاست جمهوری را تغییر می دهیم

مراجعه  به  اشاره  با  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
ریاست  انتخابات  نام  ثبت  برای  مردم  عموم 
جمهوری گفت: مجلس قانون انتخابات ریاست 
قم  مردم  نماینده  دهد.  می  تغییر  را  جمهوری 
ریاست  انتخابات  برگزاری  از  بعد  کرد:  تاکید 
انتخابات  جامع  دولت الیحه  چنانچه  جمهوری، 
را ارائه ندهد نمایندگان مجلس براساس طرحی 

تغییر قانون انتخابات را پیگیری خواهند کرد.

انتخابات  ثبت نام  کنندگان  تعداد 
ریاست جمهوری از مرز ۱۰۰۰ نفر گذشت

کشور  انتخابات  ستاد  رئیس  احمدی  علی اصغر 
روز  نفر   405 تعداد  گفت:  خبرنگاران  جمع  در 
ثبت نام  ریاست جمهوری  انتخابات  در  جمعه 
آمار  ثبت نام،  تعداد  این  با  افزود:  وی  کرده اند. 

کلی ثبت نام کنندگان به 1048 نفر رسید.

پاسخ وزارت خارجه سوریه
 برای توهین ترامپ به بشار اسد

رئیس جمهور   ، امور خارجه سوریه  معاون وزیر 
آمیزش  توهین  اظهارات  خاطر  به  را  آمریکا 
کرد. محکوم  کشور  این  جمهور  رئیس  درباره 
اظهارات  سوسان  ایمن  الیوم،  روسیا  گزارش  به 
بشار  درباره  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد 
اسد رئیس جمهور سوریه را محکوم کرد. ترامپ 
وی  بود.  کرده  توصیف  »حیوان«  را  اسد  بشار 
گفت: هیچ فردی نباید دیگران را به صفت های 
به  اشاره ضمنی  با  کند. سوسان  توصیف  خود، 
نباید  هستی،  حیوان  خود  تو  اگر  گفت:  ترامپ 
دیگران را نیز مانند خود حیوان بدانی. وی تاکید 

کرد اسد رئیس جمهور قانونی است.

پینوکیو باید پیش این ها لنگ بیاندازد

سعید قاسمی عضو جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
گفت: برخی ها شعار دادند که 100 روزه اقتصاد را 
درست می کنیم علی رغم اینکه چشم در چشم 80 
میلیون ایرانی داشتند صحبت خود را کتمان کردند 
و حرمت لباس خود را نیز نگه نداشتند. پینوکیو باید 
پیش این ها لنگ بیاندازد. وی  اضافه کرد: شخصی می گوید منظور من از 
»کلید« مساعدت مردم بود، آیا بر روی پیشانی ما چیزی نوشته شده است؟

هشدار عارف درباره انسجام اصالح طلبان

محمدرضا عارف با تاکید بر ضرورت عبرت گیری 
از حوادثی مانند سال 88 خاطرنشان کرد: مطمئنًا 
نظام اسالمی ظرفیت تکرار حوادثی مانند حوادث 
88 را ندارد و برخی افراد که در آن مقطع جرقه 
اولیه این حوادث را زدند اکنون هم می خواهند جو 
کشور را با اظهارات نسنجیده خود متشنج کنند به همین دلیل اصالح طلبان 

باید هوشیار باشند که در دام طراحی شده این افراد نیافتند.

ساز وکار انتخاب نامزد نهایی جمنا مشخص شد
 

انقالب  نیروهای  مردمی  جبهه  سخنگوی 
اساس  بر  را  واحد  کاندیدای  گفت:  اسالمی 
اعالم  پیمایش ها  و  سخنرانی ها  مناظره ها، 
به  اشاره  با  دستجردی  وحید  مرضیه  می کنیم. 
برگزاری رأی گیری پس از جلسه با کاندیداهای 
جبهه مردمی، اظهار داشت: رأی گیری برای این بود که ما به تصمیم 

نهایی برسیم که آیا همه نامزدها برای ثبت نام شرکت کنند یا خیر.

سید ابراهیم رئیسی گفت: از تصمیم 
گیری های سخت زندگی من بود و 
آستان قدس مسئولیتی دلنشین بود 
اما نگاه به مشکالت مردم به ویژه 

جوانان و درخواست مردم باعث شد 
وظیفه  به  شخصی  میل  علیرغم 
عمل کردم و انتخاب با مردم است. 

بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
اینکه برنامه اقتصادی شما چیست 
برنامه ای  چه  شدید  موفق  اگر  و 
کشور  گفت:  دارید،  اقتصاد  برای 

اقتصاد  حوزه  در  فرهیختگانی 
اجرا  و  عمل  عرصه  در  که  دارد  
کم نداریم.وی افزود: در این قضیه 

نگاهم، جناحی نیست؛ بگذارید بعد 
از ۳8 سال که کشور در حال الگو 
مسیری  به  است،  جهانی  شدن 
برویم که مردم رنج نبینند. تولیت 
به  پاسخ  در  رضوی  قدس  آستان 
خصوص  در  مهر  خبرنگار  سوال 
شعار دولتش ادامه داد: شعار دولت 
ما کرامت و کار است،کار و کرامت 
نیاز کشور است. کرامت دولت به 
کرامت مردم است و مردم از فساد 
ارتباط  در  کرامت  نگرانند.  اداری 
المللی شرح مفصل  بین  داخلی و 
سوالی  به  پاسخ  در  وی  دارد. 
حوزه  برای  اش  برنامه  درباره 
ما  ارتباط  گفت:  خارجی  سیاست 
صهیونیستی  غاصب  رژیم  با  جز 
بود. خواهد  برقرار  همه  با 

روحانی  حسن  االسالم  حجت 
ثبت  از  پس  کشور  جمهور  رئیس 
دوره  دوازدهمین  انتخابات  در  نام 
وزارت  تاالر  در  جمهوری  ریاست 
کشور و در جمع خبرنگاران، اظهار 
به   9۲ سال  در  آنچه  به  داشت: 
مردم وعده داده شده بود که چرخ 
اقتصاد  امروز چرخ  بچرخد  اقتصاد 
در  بیشتر  پیش  های  سال  از  ما 
در  گفت:  روحانی  است.  چرخش 
سال 9۲ به مردم ایران اعالم کردم 
که اقتصاد ایران را نجات می دهم 
و اخالق را احیا می کنم و تعامل 
سازنده با جهان ایجاد خواهم کرد و 
امروز خوشحالم که با حمایت مردم 
قابل  های  قدم  زمینه  سه  هر  در 
توجهی برداشته شد. وی با اشاره به 

نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای 
پیچیده  در  شدیم  موفق  ما  گفت: 
های  قدرت  با  تاریخ  پرونده  ترین 
جهان به توافق برسیم. از امروز به 

بعد حفظ برجام یکی از مهمترین 
ملت  اقتصادی  و  سیاسی  مسایل 
ایران خواهد بود. رئیس جمهور در 
هووی  هر  کرد:  تاکید  باره  همین 

یعنی  نوزاد  این  کشتن  قصد  که 
برجام را گرفته نمی تواند سرپرست 
وی  باشد.  فرزند  این  برای  خوبی 
گفت: امروز مدرن ترین سانتریفیوژ 

یعنی IR۸ می چرخد امروز چرخ 
اقتصاد ما بهتر از سال های قبل در 
حال چرخیدن است که آن هم به 

دلیل رشد اقتصادی است.

نگاهم به اقتصاد جناحی نیست
حجت االسالم رئیسی در جمع خبرنگاران :

 مرحله شهرستانی طرح خاوران شناسی در درمیان برگزار شد  * عکس : ایرنا    وداع با مراسم معنوی اعتکاف  * عکس :ایسنا   بازدیدجمعی از فعاالن فرهنگی و اقتصادی استان البرز از بازارچه صنایع دستی  * عکس : کرباسی

چرخ اقتصاد از سال های پیش، بیشتر در چرخش است
حجت االسالم روحانی پس از ثبت نام در انتخابات :

یک شرکت معتبر راهسازی

 جهت تکمیل نیروی کارگاهی 
خود به افراد ذیل نیازمند است. 

متقاضیان محترم 
با شماره

۰9۱59627339 
 تماس حاصل فرمایند.

سرپرست کارگاه- با سابقه کار 

لیسانس عمران به باال  )آقا(

نقشه بردار با سابقه کار

 لیسانس یا فوق دیپلم عمران )آقا(

راننده پایه یک )آقا(

بـابـای عزیـزم، نفسـت قدرت مـا بود 
چشمان تو منظومه خورشید وفـا بود 
در عمـق نگاهـت پـدرا، حس عمیقی
دیدم که به زیبایی احساس خـدا بود

در مکتب فرهیختنت ، عشق و حقیقت 
ارکـان درخشان و قدم های رسا بود

یادم نرود چهــره پاک تو پـدر جـان 
آنگـاه که دستان نجیبت به دعـا بود
از مرگ المنـاک تو بـابـا چـه بگویم

در چشم من از رفتن تو اشک عـزا بود 
آن خاطـره و مهـر تـو از دل نـه برآید
فردوس مکانت، که دلت مهد سخا بود

یازدهمیـن سالگـرد درگذشت همسر و پدر عزیزمان

 شادروان حاج سید عبدالرضا تهامی 
را با ذکر صلوات به روح پاکش گرامی می داریم.

خانواده تهامی 

هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال  - زمینی  - هوایی
تاریخ اعزام: 96/2/2۸

 دفتر خدمات مسافرتی،جهانگردی و زیارتی

 عماد بیرجند
میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    

تلفن:  32224۱۱3

فـروش اقساطـی
                        محصوالت ایران خودرو در نمایندگی

تحـویــل فــوری 
ظرفیـت محدود 
بـدون ضامـن

آدرس:  بلــوار مسـافــر 
بـاالتـــر از ترمینــــال
 میدان قائم سایت کارگاهی  تلفن:  056-31400


