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سرلشکر فیروزآبادی: 
روحانی از سرهنگ هم باالتر است؛

از باطن احمدی نژاد خبر نداشتم

 محمد جواد ظریف:
 رابطه من با رهبر معظم انقالب مرید و مرادی است؛ 

موبایلم حین مذاکرات )به خاطر شنود( مثل اتو داغ می شد
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سرمقاله

ضرورت های حفظ
یک عنوان برای  شهر بیرجند

* امین جم

چندماه پیش بود که رئیس سازمان محیط زیست 
و  خواند  کشور  شهر  تمیزترین  را  بیرجند   ، کشور 
درکنارش از مسئوالن و مردم تشکر و قدردانی کرد.

این صحبت ها چند روز ... ) مشروح  سرمقاله در صفحه 2 (

کفش بیرجند ؛  مارک تبریز  !
 چندی پیش در نرم افزار شیپور که مربوط به خرید و فروش کاالی دست دوم است به موضوع جالبی برخوردم!تصویری 
از یک جفت پوتین نظامی برای فروش گذاشته بود.پوتین بیرجندی که محل عرضه آن بروجرد بود.این پوتین در بین دو 
نمونه کره ای و آمریکایی خودنمایی می کرد.جالب آنکه پوتین بیرجندی از نمونه کره ای گرانتر بود! ... مشروح در صفحه 3

هدر رفت آب در آب شیرین کن های صنعتی استان
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب شهری استان گفت: به ازای هر هزار لیتر شیرین سازی آب، 250 لیتر آب 
به هدر می رود. محمدنژاد افزود: 35 آب شیرین کن صنعتی در استان فعال است که سعی کرده ایم ... مشروح در صفحه ۷

تیم  ورزشی
باشگاهی
در استان

اعالم آمادگی معاون سیاسی استاندار برای ایجاد ؛

بیرجند در روزی که گذشت

 صفحه ۷

 صفحه ۷

خانـدان محتـرم هوشمنـدی
با نهایت تاسف و اندوه مصیبت وارده را خدمت شما سروران 
ارجمند صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی  
برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت الهی و برای تمامی 

بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

موسسه خیریه امام علی )ع(

مراسم سوگواری 

شهادت حضرت فاطمه زهرا )سالم ا... علیها( 
همراه با پرچم متبرک مرقد امام حسین )علیه السالم(

شرح در صفحه 4

استـاد گرامـی 
جناب آقای مهندس هوشمندی

با نهایت تاسف و تاثر مصیبت درگذشت مادر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده، 
از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان محترم 

صبر و طول عمر مسئلت می نمایم.

شرکت ساختمانی رجحان کارا - امینی

در راستای اجرای ماده 25 آیین نامه ایجاد اصالح تکمیل و درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات 
گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 96/6/4 هیئت وزیران و بر طبق ضوابط مندرج در 
دستورالعمل نحوه ایجاد و فعالیت تشکل حرفه ای صنعت گردشگری ایران ابالغی به شماره 
952100/26671 مورخ 95/8/10 به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی خود، همکاری  
اهداف  پیشبرد  در جهت  و گردشگری  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  با سازمان  و همیاری 
گردشگری و نیز بهبود وضع اقتصادی و کوشش در باال بردن سطح اعضای تشکل حرفه ای 
واحدهای اقامتی و بومگردی استان خراسان جنوبی و همچنین اعالم آمادگی اعضای ذیل به 

عنوان هیئت موسس تشکیل می گردد. 
1- کاظم رسته مقدم     2- سید علی اکبر ذوالفقاری      3- سید مهدی ابراهیمی 

4- مجید میرزایی         5- سید مصطفی حسین پور

خانـدان محتـرم صفـوي
سرکـار خانـم راغبـي

از  مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، براي شمـا بـزرگـواران 
خداوند منان صبر و اجر آرزومندیم.

خـانواده وطن چـي

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران ارجمندی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

شادروان حاج محمد علی عسکری 
ما را همراهی نمودند، به اطالع می رساند: 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن عزیز از دست رفته جلسه 
یادبودی روز جمعه 96/11/27 از ساعت 10/15 الی 11/15 صبح
در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

 گام های باصفایتان را ارج می نهیم. 

خانواده های عسکری و فامیل وابسته

جناب آقای مهندس رضا صفوی
جناب آقای دکتر عنایت صفوی

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت پدر بزرگوارتان 

مرحوم محمد تقی صفوی
را تسلیت عرض می نماییم، از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی

 و برای شما سروران ارجمند و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی- بیمارستان ایران مهر

جنـاب آقـای پـاک گهـر
از حسن برخورد و مدیریت بسیار خوب و عالی جناب عالی در مدت تصدی

مدیریت اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی
تقدیر و تشکر به عمل می آید، موفقیت روز افزون شما را از درگاه احدیت خواستارم. 

محمد حسن بشیری زاده

برادر ارجمند جناب آقای دکتر خلیلی
رئیس محترم دانشگاه بیرجند

درخشش غرورآفرین دانشگاه بیرجند در رتبه بندی 2018 مؤسسه تایمز
 که یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی در سطح بین المللی است و قرار گرفتن 
در ردیف دانشگاه های برترآسیا، افتخاری بزرگ و سندی ماندگار در کارنامه آن دانشگاه 
معظم است. این شایستگی علمی که حاصل تالش های تیم مدیریتی، علمی و دانشجویی 

دانشگاه بیرجند می باشد را خدمت جناب عالی، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان 
آن مجموعه تبریک عرض نموده و سالمتی و سربلندی روزافزون تان را آرزو دارم. 

سید محمد حسین زینلی
   رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند ومدیرعامل شرکت کویرتایر

شهرداري سربیشه در نظر دارد: با رعایت آیین نامه شهرداري ها مصوب 46/04/12 
بند دو و چهار مصوبه شماره 5/96/299 مورخ 1396/10/09 شوراي  استناد  به  و 
اسالمي شهر سربیشه نسبت به واگذاري اتوبوس شهري و کشتارگاه متعلق به خود 
را به صورت اجاره به شرح مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده کتبي به صورت 
نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت مي شود جهت کسب اطالعات بیشتر و 
نیز اخذ فرم شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 
96/12/16 به واحد حسابداري شهرداري واقع در میدان طالقاني مراجعه فرمایند. 
ضمناً شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط شرکت در 
مزایده در فرم مربوطه لحاظ گردیده است. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره هاي 

05632662508-05632664437 تماس حاصل فرمایید. 

شهرداري سربیشه

مبلغ 5 درصد 
شرکت در مزایده 

)ریال(

قیمت پایه اجاره 
به صورت ماهیانه
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6.000.000 5.000.000 2 سال 1381 355 اتوبوس شهري

ف
ظرفیت کشتار موضوعردی

در روز
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ت ا
قیمت پایه مد

اجاره ماهیانه
)ریال(

مبلغ تضمین
)ریال(

1
ساختمان 
کشتارگاه 

شهر سربیشه
24.800.0006.000.000 سال120 راس

آگهی مزایده اجاره )مرحله اول(
شناسه آگهی : 143447

* کیفیت باال به همراه قیمت پایین راز ماندگاری ماست
*  ارسال رایگان ویژه مشترکین به همراه دستگاه کارتخوان

 شلـه مشهـدیغـذای آمـاده

تلفن سفارشات: 32448989 - 32448000
نبش پاسداران 19      09155610366 - رمضانی
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زمان توزیع سیب و پرتقال شب عید اعالم شد

 رئیس سازمان تعاون روستایی گفت: ۶ هزار تن سیب و پرتقال از ۲۰ اسفند توزیع می شود. عباس سیاح با اشاره به اینکه امسال میوه به اندازه کافی ذخیره سازی 
شده است افزود: براساس تصمیم گیری های انجام شده قیمت میوه شب عید 15 درصد پایین تر از قیمت معمول بازار خواهد بود . وی درباره چگونگی نظارت 

بر عرضه میوه شب عید گفت: میوه شب عید با برچسب سازمان تعاون روستایی عرضه می شود بنابراین از امکان هرگونه سوء استفاده جلوگیری می شود.
ضرورت های حفظ یک 
عنوان زیبا برای بیرجند
*امین جم

چندماه پیش بود که رئیس سازمان محیط زیست 
و  خواند  کشور  شهر  تمیزترین  را  بیرجند  کشور 
درکنارش از مسئوالن و مردم تشکر و قدردانی کرد.

این صحبت ها چندروز پیش هم دوباره مطرح شد و 
ازبیرجند به عنوان شهری تمیز نام برده شد.وی در 
سخنانش گفته بود:بیرجند با اینکه سازمان عمران 
ندارد،زیباترین و پاکترین شهر کشور است و فرهنگ 
مردم به حدی باالست که حتی یک آشغال کوچک 
هم نمی ریزند و در شهر یک زباله پیدا نمی کنید. 
وی در ادامه نیز گفته بود مردم با فرهنگ باالی خود 
زباله هایی را هم که مسافران  می ریزند جمع آوری 
می کنند.حتی در نقل قولی رئیس سازمان محیط 
زیست کشور به سفیر آلمان پیشنهاد کرده بود که» 
به بیرجند سفر کند و گفته بود این شهر تمیزترین 
شهر ایران است و نیاز به رفتگر هم ندارد!.«باید گفت 
از روزی که بیرجند  عنوان شهر تمیز گرفت واکنش 
های متعدد و متفاوتی را از سوی مردم و رسانه ها 
شاهد بودیم به طوری که در شبکه های صداو سیما 
هم راجع به این مطلب صحبت هایی شد.روزنامه آوا 
هم گزارشی از مشکالت نظافت شهری بیرجند برای 
جلب توجه مسئوالن چاپ کرد و از مسئوالن خواست 
لقب تمیزترین  شهرکشور  را در عمل حفظ کنند.در 
این بین باید از مردم فرهنگی بیرجند کمال تشکر 
را داشت و همچنین دست مریزادی به کارگران و 
پاکبانان شهرداری گفت که در حفظ نظافت شهر 
نقش بسزایی دارند و مطمئنا الیق تقدیر و تشکر از 
سوی مردم و مسئوالن هستند.جدای از این بحث 
ها، با توجه به نزدیکی عید و افزایش مسافران به 
مقصد بیرجند یا کسانی که از بیرجندبه مقصد شهری 
دیگر گذر می کنند، نیاز به حفظ تمیزی  و مهمتر 
از آن بهبود شرایط برخی نقاط شهر که در شرایط 
مطلوبی به سر نمی برند امری الزم و حیاتی به نظر 
می رسد.مسلما تعداد زیادی از افرادی که برای اولین 
بار به بیرجند وارد می شوند ، با ذهنیت تمیزترین 
شهر کشور ورود می کنند و چه خوب است مردم 
و به ویژه مسئوالن توجه بیشتری به این امر داشته 
باشند.باید بدانیم حضور مسافران و ماندن آنان در 
شهر،به نفع همه مردم است و همه منتفع می شوند.

پس برای حفظ آن هم باید همه دست به دست هم 
دهند تا این مهم انجام شود.نکته دیگر آنکه عالوه بر 
تمیزی شهر ، نیاز به بهسازی ورودیهای شهر ،اصالح 
مناسب درختان،زیباسازی بولوار های ورودی شهر 
یا در منظر نگاه مسافران،فضاسازی زیبا،المان های 
جذاب و مناسب با ویژگی ها و شرایط مرکز استان 
و نصب تابلوهای راهنما برای جلب توجه مسافران 
به نقاط دیدنی شهر از جمله مدرسه شوکتیه،قلعه 
شود.قدرمسلم  می  حس  اکبریه  موزه  بیرجند،باغ 
از ظرفیت مسافران عبوری استفاده  مادامی که ما 
نکنیم و به بهترین وجه ممکن ویژگی ها و ظرفیتهای  
شهر مان را نشان ندهیم،نمی توان سخن از تقویت 
این  ..در  باشیم  داشته  استان  مرکز  در  گردشگری 
موضوع هم شهرداری و هم اداره کل میراث فرهنگی 
، گردشگری و صنایع دستی مسئولند و باید بیش 
از پیش اقداماتی در این زمنیه انجام دهند.با همت 
مردم و مسئوالن می توان عالوه بر حفظ جایگاه 
پاک ترین و زیباترین شهر کشور،شهره جهانی نیز 
پیدا کرد که خود عالوه بر معرفی مرکز استان،نقش 
بسزایی در اقتصاد استان نیز می تواند داشته باشد. 

اعالم پیش شرط ثبت نام در حج ۹۷

زیارت  و  حج  سازمان  عمومی  روابط  سرپرست 
سامانه  در  زائران  اطالعات  تکمیل  کرد:  اعالم 
حج  های  کاروان  در  نام  ثبت  شرط  پیش  حج، 
گفت:  اسکندری  است.وحید   ۹۷ سال  تمتع 
الزم  زیارت  و  حج  سازمان  اخیر  فراخوان  طی 
تمتع  حج  گذاری  ودیعه  اسناد  دارندگان  است 
در   1۳۸5 سال  ماه  آبان  پایان  تا  اول  مرحله  در 
اطالعات  آینده،  حج  به  اعزام  به  تمایل  صورت 
reserve.haj.ir سامانه  در  را   خود 
 تکمیل نمایند. ضمنا اولویت های بعدی متعاقبا 
اعالم خواهد شد. سرپرست اداره کل دفتر ریاست، 
و  سازمان حج  الملل  بین  امور  و  روابط عمومی 
اولویت  فیش  دارندگان  کرد:  نشان  خاطر  زیارت 
حج  های  کاروان  در  نام  ثبت  برای  حج،  دار 
بایستی  شد،  خواهد  اعالم  نزدیک  آینده  در  که 
یا  را تکمیل  حتما در سامانه حج اطالعات خود 
باشند. دریافت کرده  اصالح کرده و کد رهگیری 

نتایج قرعه کشی عتبات عالیات
  ایام نوروز اعالم شد 

روز  صبح   ۹ ساعت  از  کاروانها  در  نام  ثبت 
چهارشنبه ۹۶/1۲/۰۲ آغاز و پذیرفته شدگان بر 
به بخش ثبت  توانند  اولویتهای خود می  اساس 
نام سایت ) لینک قطعی کردن ثبت نام( مراجعه 
و یا با حضور در دفاتر مجاز زیارتی تحت پوشش 
اعزام  تاریخ  و  کاروان  زیارت،  و  حج  سازمان 
خود را تعیین نمایند. 1-  اولویتهای ) 1 و ۲( از 
ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۶/1۲/۰۲* 
روز  از ساعت 1۰ صبح   )4 و   ۳( اولویتهای   -۲
 5( -اولویت   ۳  *۹۶/1۲/۰۲ مورخ  چهارشنبه 
مورخ  چهارشنبه  روز  صبح   11 ساعت  از   )۶ و 
 1۳ ساعت  از   )۷( اولویت   -4  *۹۶/1۲/۰۲
 ۹۶/1۲/۰۲ مورخ  چهارشنبه  روز  بعدازظهر 
روز  بعدازظهر   14 ساعت  از   )۸( -اولویت   5  *
 )۹( اولویت   -۶  *۹۶/1۲/۰۲ مورخ  چهارشنبه 
مورخ  چهارشنبه  روز  بعدازظهر   15 ساعت  از 
از ساعت   ) اولویت )1۰و11   -۷  * ۹۶/1۲/۰۲

1۰:۳۰ صبح روز  دوشنبه مورخ ۹۶/1۲/۰۷

افزایش سقف برداشت تا ۵۰۰ هزار 
تومان از خودپردازها از ۲۵ اسفند

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات 
اعتباری عضو شتاب، مجوز افزایش سقف برداشت 
پنج  به  بانکی  درون  به صورت  نقدی خودپردازها 
 میلیون ریال در ایام پایانی سال و نوروز را صادر کرد.
شرط معافیت مدارس از پرداخت هزینه 

مصرفی آب، برق و گاز مشخص شد

الیحه  جزئیات  بررسی  در  مجلس  نمایندگان   
پرداخت  از  مدارس  معافیت  شرط   ۹۷ بودجه 
کردند.  تعیین  را  گاز  و  برق  آب،  مصرفی  هزینه 
توسط  دستورالعملی  طی  مصرف  الگوی  سقف 
پرورش  و  آموزش  و  نفت  نیرو،  های  وزارتخانه 
تدوین و اجرا می شود، چنانچه مصارف واحدهای 
الگوی  از  بیشتر  دوره  یک  در  مشمول  آموزشی 
تعیین شده باشد، کل مصارف آن دوره همچنان 
شد. خواهد  مصرفی  هزینه  پرداخت  مشمول 

سرمقاله

پارلمان اصالحات مجموعه باالدستی خواهد بود

پارلمان  تشکیل  ما  نظر  به  گفت:  موسوی الری 
اصالحات با شورای عالی اصالح طلبان دوگانگی 
شورای  باالدستی  جمع  پارلمان  این  و  ندارد 
گفته  اینکه  درباره  بود.وی  خواهد  سیاستگذاری 
طرح  با  عالی  شورای  اعضای  برخی  می شود 
پارلمان اصالحان مخالف اند، گفت: با تعریفی که ارائه کردم، بعید است 

کسی مخالف این طرح باشد.

برخی سوار قطار انقالب شدند و اصال پیاده نمی شوند

کرباسچی گفت :آقای روحانی از قطار انقالب و کسانی که 
از این قطار پیاده شده اند صحبت کردند اما نگفتند که خود 
دولت چقدر از نیروهای جوان، متبحر  را سوار قطار انقالب 
کرده است. آقای روحانی از کسانی صحبت می کند که از 
قطار انقالب پیاده شده اند در حالی که به کسانی که سوار 
شده و اصال پیاده نمی شوند، توجه ندارد. حداقل چهل میلیون از جمعیت این کشور 
بعد از سال۶۰ به دنیا آمده اند و قطار انقالب باید این ها را سوار کند تا کار کنند.

درباره معیشت مردم رفراندوم برگزار کنید

آیت اهلل نوری همدانی ابراز داشت: به جای این حرفها 
و حاشیه سازی ها، وضعیت اقتصادی و معیشت مردم 
را درست کنند؛ طوری حرف می زنند که انگار از 
اوضاع جامعه بی خبرند و نمی بینند مردم از گرانی در 
رنج هستند.وی افزود: اگر هوس برگزاری رفراندوم 
دارید، در خصوص معیشت مردم رفراندوم برگزار کنید. او خاطرنشان کرد: من 
به مسئوالن نصیحت می کنم از مسائل حاشیه ای به طور جّد پرهیز کنند.

باهنر: مسئوالن سمعک و عینک بگذارند!

در  ما  اینکه  بیان  با  مجلس  سابق  نماینده 
با  مبارزه  اداری،  نظام  اصالح  مانند  بخش هایی 
اشتغال زایی کمبود جدی  و  اقتصادی  فساد، رشد 
مشکالت  این  رفع  برای  باید  کرد:  تاکید  داریم، 
دست به دست هم دهیم. اگر مسئوالن چشمشان 
ضعیف است عینک بگذارند اگر گوششان کم شنوا است سمعک بگذارند 

و پیام مردم را بشنوند و به مطالبات مردم پاسخ دهند.

اصالح طلبان به سوءمدیریت اقتصادی اعتراض کنند

همچنان  دولت  می گوید  کروبی  مهدی  فرزند 
آن  اقتصادی  ناکامی  و  است  زدن  حرف  گرفتار 
محمدتقی  است.  شده  کشور  برای  چالش  موجب 
خورده  شکست  سیاست های  می افزاید:  کروبی 
را  سرزمین  این  تمامیت  دولت،  اقتصادی  تیم 
کنترل  درقبال  روحانی  وعده  است  داده  قرار  عمیق  بحرانی  آستانه  در 
نمی گردد عملی  هم  روز  یک  ایرانیان  ملی  سرمایه  کاهش  بی سابقه 

توکلی: جامعه باید به سمت مبارزه با فساد حرکت کند

 احمد توکلی به تالشهای دیده بان شفافیت و عدالت 
در زمینه رفع فساد اشاره کرد و گفت: در زمینه فروش 
گاز به شرکت نروژی نامه ای به بیژن زنگنه وزیر 
نفت نوشتم و با اشاره به اشکاالت قرارداد تاکید کردم 
که فروش گاز طبق آن قرارداد غیر قانونی است . 
وی با بیان اینکه مبارزه سخت و طوالنی است، افزود: ما باید تالش می 
کنیم تا جامعه هر چه بیشتر قانع شود و به سمت مبارزه با فساد حرکت کند.

سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی 
رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح 
در پاسخ به این سوال که چطور شد 
که رهبری شما را به عنوان رئیس این 

ستاد انتخاب کردند؟پاسخ دادوقتی که 
حضرت آقا به رهبری انتخاب شدند، 
من گزارش ستاد فرماندهی کل قوا را 
به صورت هفتگی به ایشان می دادم. 
بر  بحث  مقطع  آن  در  هست  یادم 
این بود که از بین آقایان فروزنده و 
روحانی یک نفر رئیس ستاد کل شود. 

آقای روحانی آن زمان فرمانده پدافند 
هوایی بود.وی ادامه داد همین آقای 
سرهنگ  من  می گوید  که  روحانی 
باالتر  هم  سرهنگ  از  نیستم؟اتفاقاً 

است و در پدافند بسیار هم سرهنگی 
در  هم  اآلن  همین  می کرد.  عمل 
سخنرانی ها و برخوردهایش از همان 
می کند.  استفاده  نظامی اش  روحیه 
می خواست  فقط  جلسه  آن  در  او 
به قالیباف بگوید تو سرهنگی و اال 
خودش از سرهنگ هم باالتر است.

مهندس  می گویند  داد:  ادامه  وی 
موسوی گفته من از باطن احمدی نژاد 
خبر داشتم. ولی من از باطن او خبر 
نداشتم. احمدی نژاد اول با شعار امام 
و  محرومین  و  حزب ا...  و  انقالب  و 
با حرکت مثبت نسبت به رهبری و 
به گونه ای  آمد.  انقالب پیش  تداوم 
که ما که 4۰ سال کار سیاسی کرده 
بودیم و اعماق گروهک ها و جریانات 
فکری را می شناختیم، نمی توانستیم 
به احمدی نژاد شک کنیم. منتها به 
مشایی خیلی زود شک کردیم. آقای 
احمدی نژاد االن سیاستی را اتخاذ کرده 
و در ظاهر از مشایی فاصله گرفته است. 
البته در فضای مجازی برخی مواقع با 
هم هستند اما در سفرها و شهرستان ها 
می خواهد  و  گرفته  فاصله  کمی 
این موضوع را نشان دهد اما این را 
مطمئن باشید که احمدی نژاد و مشایی 
مقام هستند. دو  در  یک شخصیت 

وزیر امورخارجه در ادامه گفت وگوی 
و  مرید  رابطه  از  جام جم  با  خود 
همچنین  انقالب  رهبر  با  مرادیش 
از عدم سانسور خود در بیان نظرات 
با  من  رابطه  گفت:  کارشناسی اش 
انقالب مرید و مرادی  رهبر معظم 
است. رابطه همه کارگزاران ایران با 
رهبری اینچنین است، بنده وظیفه ای 
تعریف  کارم  به  آغاز  ابتدای  از  را 
به  گفته ام  نیز  کرده ام. سرکالس ها 
و  نیستید  مقلد  کارشناس،  عنوان 
نیستید.  مجتهد  مجری،  عنوان  به 
زمانی که به عنوان کارشناس دیدبانی 
می کنم عین چیزی را که می بینم، 
را  خود  وقت  هیچ  و  می کنم  ارائه 
سانسور نکرده ام، حتی در زمانی که 
دیدم،  آنچه  بودم  دون پایه  کارمند 
باور داشتم و براساس دانش، مطالعه 
و تجربه میدانی به آن رسیده بودم 
به مقامات باالتر ارائه کرده ام.زمانی 

معاون وزیر و نماینده دائم ایران در 
سازمان ملل هم بودم همین طور. در 
دوران فعلی وزارتم که سعادت داشتم 
به صورت مستقیم با رهبری ارتباط 

عمل  روش  همان  به  باشم  داشته 
داشتند  تاکید  نیز  ایشان  و  کرده ام 
هر آنچه را می بینیم هر چند مطابق 
دیدگاهشان نباشد گزارش دهیم. هم 
ایشان و هم من تاکید داشتیم آنچه 
در نهایت اجرا می شود، سیاست نظام 
در حوزه سیاست خارجی  که  است 

سیاست کلی نظام را رهبری براساس 
قانون تعیین می کنند و ما هم ملتزم 
ایشان هستیم.. نظارت  و  قانون  به 
ظریف ادامه داد: زمانی که مذاکرات 

هسته ای در جریان بود بعضی روزها 
مانند  من  تلفن  مذاکره  محیط  در 
مذاکره کنندگان  و سایر  بود  داغ  اتو 
این  داشتند.  مشابهی  مشکل  نیز 
قبیل اتفاقات نشان دهنده این است 
به  تعرض  برای  تالش  میزان  که 
است.    زیاد  ما  داخلی  موضوعات 

سرلشکر فیروزآبادی: روحانی از سرهنگ هم باالتر است؛ 
از باطن احمدی نژاد خبر نداشتم

 ظریف: رابطه من با رهبر معظم انقالب مرید و مرادی است؛ 
موبایلم حین مذاکرات )به خاطر شنود( مثل اتو داغ می شد

دستورالعمل نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت ابالغ شد
به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، در ابالغیه اسحاق جهانگیری آمده است: به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به اسناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1۳۷4 و ماده ۷5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1۳۸۶ تصویب 
کرد:دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود رسمی، ثابت، پیمانی، خرید 
خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیات علمی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ۸.4۷5.۰۰۰ ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 
1۳۹۶ به عنوان پاداش آخر سال )عیدی( در بهمن سال جاری از محل مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت کنند.تبصره -1 پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال )عیدی( یا عناوین مشابه، عالوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه های مزبور و 
تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهای که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می باشد. ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی مکلفند نظارت الزم را اعمال و موارد خالف را گزارش نمایند.تبصره -۲ پرداخت پاداش آخر سال 
)عیدی( موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادهای و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1۳۹۶ است و در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد )٪5۰( رقم مذکور کمتر نخواهد بود.میزان پرداخت پاداش آخر سال )عیدی( بازنشستگان، 
مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ هشت میلیون 
و چهارصد و هفتادو پنج هزار ۸.4۷5.۰۰۰ ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازمشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.تبصره - عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال 1۳۹۶ حق عائله مندی اوالد و بیمه 
خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق های مندرج در بند ۲ نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذیربط قابل پرداخت است.-۳ خدمت نیمه وقت 
بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می شود و معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.-4 شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال )عیدی( یا عناوین مشابه، 
عالوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذیربط است. سازمان حسابداری یا حسابرسان قانونی شرکت ها مکلفند نظارت الزم را اعمال و خالف را گزارش کنند.
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( سید درب اتوماتیک 
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش 
رجایی 15       09155614880

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960567-961923-960235 اجرایی آقای محمدرضا امیرآبادی زاده محکوم به پرداخت 

مبلغ 62/955/331 ریال در حق آقای عباسعلی ابراهیمی و آقای علی امیرآبادی زاده محکوم به پرداخت مبلغ 105/022/010 
در حق خانم فاطمه تخم پاش فرد و مبلغ 235/108/754 ریال در حق هادی تخم پاش فرد و جمعا به مبلغ 12/550/000 ریال حق 
االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیهم 1- یک دستگاه مش باف اتوماتیک با موتور گیربکس 5/5 کیلووات 
)الکترو موتور باز شده و به صورت مجزا نگهداری می شود( دارای تابلوی برق، 3 دستگاه ترانس و سایر تجهیزات مربوطه نصب شده بر 
روی دستگاه، ابعاد کلی دستگاه 2.2.1/5 متر به ارزش 290/000/000 ریال، دارای دستگاه گیوتین جداگانه به ابعاد 2.1.0/5 فاقد پالک 
مشخصات 70/000/000 ریال 2- دستگاه شاخه کن میلگرد با موتور 2/2 کیلو وات )الکتروموتور باز شده و به صورت مجزا نگهداری می 
شود( دارای تابلوی برق و سایر تجهیزات مرتبط، ابعاد کلی دستگاه 2.1/2.06 متر- فاقد پالک مشخصات 90/000/000 ریال 3- دستگاه 
پانل ساز دستی با تجهیزات مربوطه )2 عدد ترانس و 2 عدد جک پینیوماتیک باز شده و به صورت مجزا نگهداری می شود( ابعاد کلی 
دستگاه 3.2/2.1 متر - فاقد پالک مشخصات به ارزش 110/000/000 ریال و جمعا به مبلغ 560/000/000 ریال کارشناسی شده و قرار 
است از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 1396/12/12 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.  10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت ثمن معامله اقدام نماید در 
غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 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 
www.dadkj.ir به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

قابل مشاهده می باشد.                                  منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند
ستاد مردمی غدیر با همکاری هیئات و عاشقان والیت مراسم وعظ و خطابه و سوگواری 

به مناسبت دهه دوم فاطمیه از پنجشنبه 96/11/26 به مدت 5 شب برگزار می کند.
سخنران جلسات حضرت حجت االسالم سید علی اسدی 

                             از وعاظ حوزه علمیه مشهد

ستاد مردمی غدیر خراسان جنوبی

سوگواره ام ابیها افطمه زرها  سالم ا... علیها

1- بعد از نماز مغرب و عشا مسجد امام هادی علیه السالم فلکه جماران
2- ساعت 19 )7 بعدازظهر( تکیه بیت الزهرا )سالم ا... علیها( شهرک شهید مفتح )معصومیه( 

خیابان شهید گازاری
3- ساعت 20 )8 بعدازظهر( هیئت محترم ابوالفضلی »مصلی«

 4- از یکشنبه 96/11/29 تا سه شنبه 96/12/1 روز شهادت حضرت فاطمه  زهرا سالم ا... علیها
ساعت 8/30 صبح - مکتب نرجس )ویژه خواهران(

5- روز دوشنبه ساعت 15 )3 بعدازظهر( - مهدیه )ویژه خواهران(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139660308001003468 - 1396/11/07 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی شاه دادی فرزند  حسنعلی  
به شماره شناسنامه 37  و شماره ملی 0650651154  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات کوره آهک پزی به مساحت 
1210 متر مربع قسمتی از پالک 1402- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد علی منصف و غیره محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/11/10     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/26        علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139660308001003710- 1396/11/21 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین یزدان 
 شکوه فرزند محمد به شماره شناسنامه 2099 و شماره ملی 0651939542 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 252/7 
متر مربع قسمتی از پالک 31 فرعی از 1427- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای محمد یزدان شکوه )مرغی سابق( و خانم 
فاطمه خسروی تایید  و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود  
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/11/26       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/12 علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

امام خمینی )ره(: نماز جمعه در راس همه امور است
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا )سالم ا... علیها( و همچنین گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای انقالب و امام شهدا، به اطالع مردم والیتمدار و شهید پرور می رساند: نماز عبادی سیاسی 
 و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت حضرت حجت االسالم  و المسلمین حاجی آقای مختاری

 امام جمعه موقت شهرستان بیرجند اقامه می گردد.
سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم حاج ابوالفضل نوفرستی مدیر حج  و زیارت استان 

و ذاکر اهل بیت )علیهم السالم(خواهد بود.

زمان: جمعه 96/11/27 ساعت 10/45
مکان: بلوار شهدای عبادی- بلوار صنعت و معدن - مصلی بزرگ المهدی )عج(

من ا... التوفیق                                                         ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند     

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله

056323231۷9 - 0915363۴۷6۷

آگهی  فراخوان متقاضیان مجتمع دامپروری شهرستان سربیشه ) نوبت دوم ( 
 96/12/6 تا   96/11/26 تاریخ  از  توانند  می  شیری  گاو  مجتمع  واحدهای  متقاضیان 
مدیریت  دام  امور  به  واگذاری  نحوه  از  اطالع  و  نام  ثبت  جهت  اداری  ساعت  در 

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی سربیشهجهادکشاورزی سربیشه مراجعه نمایند.

    موسسه فرهنگی آموزشی به یک نیروی خانم 
جهت مدیریت داخلی با  شرایط ذیل نیازمند است:

* سابقه کار حداقل دو سال * مدرک تحصیلی حداقل لیسانس  
)رشته های مدیریت ، حسابداری و کامپیوتر اولویت دارند(  

ساعت کاری : دو شیفت             حقوق و مزایای عالی

آگهی استخدام
شماره های تماس: 

 05632447134
09152672237

آگهی  دعوت مجمع عمومی عادی شرکت باربری سریع السیر بیرجند
 )سهامی خاص(

شماره ثبت: 460       شناسه ملی: 10360017207
از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 96/12/8 راس 
ساعت 9 صبح در محل شرکت واقع در کمربندی فرودگاه - پایانه باربری - غرفه 4 تشکیل می شود 

حضور به هم رسانند.        
دستور جلسه :  انتخاب اعضای هیئت مدیره به مدت 2 سال 

هیئت مدیرهانتخاب بازرس به مدت یک سال 

دادگستری کل استان خراسان جنوبی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه* 26 بهمن 1396* شماره 4007

* پوتین بیرجندی از نمونه کره ای گرانتر بود!130 هزار تومان در مقابل 100هزار تومان؛سربازان خیلی از درجه داران پادگانی که درآن مشغول خدمتند از آنها می خواهند پوتین بیرجندی برایشان 
ببرند؛ * » کفاشی جوان «برخالف تصوری که از کفش )سنتی( بیرجندی داشتم ویترین این مغازه با کفش های رنگارنگ و مدل های مختلف پر شده است. *  جلوی مغازه نوشته شده بود : » هرمدل 
کفشی که بخواهید برایتان می دوزیم!« ؛ *  احمدی می گوید از کالس سوم راهنمایی کار کفاشی می کنم؛کارگاه زدم اما با شروع تحریم ها و خرابی بازار، کار من هم خراب شد؛ *  در ابتدا فقط در 
ساخت کفش های بیرجندی که اصطالحا به آن َچپَّت و دستک رو و دستک زیر می گفتند تخصص داشتم؛6 ماه رفتم تهران تا کار یادبگیرم . *  وقتی برگشتم من مانده بودم و 800 جفت کفش! ، بعد 
از اینکه از طرف کفش فروشی های غیر بیرجندی، مورد استقبال قرار گرفتم. *  در بیرجند در کارگاه قبلی با به کار گرفتن چند نیرو، کارم را شروع کردم. * بعد از مدتی که از رونق کارم گذشت، 

به سراغ بانک ها و مؤسسات برای اعطای وام رفتنم بعد از مدت ها سردواندن من از این اداره به آن اداره و از این بانک به آن بانک، قید وام و تغییر مکان کارگاه را زدم.

چکیده گزارش

امین جم ، اسد زاده - چندی پیش در نرم افزار شیپور 
به  است  دوم  کاالی دست  فروش  و  خرید  به  مربوط  که 
موضوع جالبی برخوردم!تصویری از یک جفت پوتین نظامی 
برای فروش گذاشته بود.پوتین بیرجندی که محل عرضه آن 
بروجرد بود.این پوتین در بین دو نمونه کره ای و آمریکایی 
خودنمایی می کرد.جالب آنکه پوتین بیرجندی از نمونه کره 

ای گرانتر بود!130 هزار تومان در مقابل 100هزار تومان.
تفاوت قیمت و اینکه این پوتین را به اسم بیرجندی در 
کشور می شناسند ، توجه مرا به خود جلب کرد.ابتدا با چند 
نفر از سربازان صحبت کردم.می گفتند خیلی از درجه داران 
پادگانی که درآن مشغول خدمتند از آنها می خواهند پوتین 
بیرجندی برایشان ببرند.خیلی هم از آن تعریف می کنند!این 
روایت سربازان موضوع را جذاب تر از قبل کرد و تصمیم 
گرفتم با یکی از کفاشان بیرجندی گفتگو کنیم.کسی که با 
به کارگیری ایده های نو مناسب بازار کوشیده است تا حیات 

دوباره به کفش بیرجندی بدهد.

کفاشی با تنوع زیاد

کفاشی جوان واقع در خیابان حکیم نزاری بیرجند قراردارد.
برخالف تصوری که از کفش )سنتی( بیرجندی داشتم ویترین 
این مغازه با کفش های رنگارنگ و مدل های مختلف پر شده 
است.کفش ها زیبا و متنوع اند و حقیقتا چیزی از کفش های 
تبریز کم ندارند.دقیق تر که نگاه می کنم تابلویی به چشم می 
اید که روی آن نوشته شده است: “ هرمدل کفشی که بخواهید 
برایتان می دوزیم!”راستش باورم نمی شد که چنین امکانی 
وجود داشته باشد.به داخل مغازه رفتم و بعد کمی حال و احوال 

از کم و کیف محصوالت و تنوعش پرسیدم.

از کالس سوم راهنمایی
 مشغول به کفاشی هستم

از  گوید:  می  است.   1353 سال  متولد  احمدی  پرویز 
مشکالت  خاطر  به  ها  تابستان   ، راهنمایی  سوم  کالس 
مالی سرکار می رفتم و با هفته ای 400 تومان در کفاشی 
تا  این حرفه،  یادگیری  برای  آبادی،  آقای شمس  استادم 
آخر شب کار می کردم. پس از 8 سال کار در کنار استاد، 
کارگاه تولیدی کفش زدم، اما متاسفانه با شروع تحریم ها 
و خرابی بازار، کار من هم خراب شد.این کفاش بیرجندی 
می افزاید: در آن زمان من 6 کارگر داشتم که به خاطر کم 
شدن قدرت خرید مردم، 4 نفر از آن ها رفتند و دو نفر دیگر 

هم، مدتی بعد کارگاه را ترک کردند.

درابتدا فقط در ساخت
 دومدل کفش تخصص داشتم

وی با اشاره به اینکه در ابتدای شروع کارگاه، فقط در 
گوید:  است،می  داشته  تخصص  کفش  مدل  دو  ساخت 
همان کفش های بیرجندی که اصطالحا به آن َچپَّت و 
دستک رو و دستک زیر می گفتند. مدتی بعد از تعطیلی 
کارگاه، و بیکار شدن من و کارگرانم، با راهنمایی یکی از 
به  کفش  های  مدل  دیگر  انواع  یادگیری  برای  دوستانم 
تهران رفتم.وی با اشاره به اینکه در تهران باید شبی 40 
می  پرداخت  یادگیری  برای  مسافرخانه  برای  هزارتومان 
کردم که این مبلغ برایم سنگبن بود،ادامه می دهد: بعد از 
چند روز، سر استاد که با من دوست بود ضمانت مرا پیش 
استادم کرد تا من شب ها در کارگاه به جای مسافرخانه 
خیلی  شهرستانی  کارگر  یک  به  استادم  اعتماد  بخوابم!! 
سخت بود اما روی مرا زمین نینداخت و قرار شد شب ها در 

کنار اجناس و کارگاهش بخوابم.

برای استادم در تهران شام میخریدم
تا آخرشب بماند و به من یاد بدهد

وی که به گفته خودش 6 ماه در آن کارگاه مشغول به کار 
بوده است، می گوید: در این مدت استاد هر کاری که داشت 
چه کارهای شخصی و چه کارهای مربوط به کارگاه، برایش 
انجام می دادم هر شب بعد از اینکه تمام کارگران تولیدی می 
رفتند، برایش یک پاکت سیگار و شام می خریدم تا بعد از آن 
به من آموزش بدهد. وقتی آموزش مدل گیری تمام می شد 
که استاد به خانه اش بر می گشت، من تا سپیده دم تمرین 
می کردم تا کار از یادم نرود.استادم وقتی شوق و اشتیاق مرا 
برای یادگیری دید، بیشتر از پیش کمکم می کرد و به من 

یاد می داد تا اینکه به بیرجند برگشتم.

من مانده بودم و 800 جفت کفش

وی ادامه می دهد: وقتی به بیرجند رسیدم و در کارگاه را 
باز کردم، من مانده بودم 800 جفت کفش که روی دستم 
مانده بود. البته حتی در روزهای سخت زندگیم نا امید نشدم. 
درست چند روز بعد از اینکه به بیرجند برگشتم، به فکرم رسید 
برای فروش کفش هایی که روی دستم مانده است، به چند 
شهر پر جمعیت بروم و برای نمونه کفش هایم را در آن جا 
بگذارم.می گوید: بعد از مدتی خودم برای خبرگیری از فروش 
کفش ها، به همان شهر ها رفتم که خداراشکر با استقبال 
خوبی از طرف کفش فروشی ها مواجه شدم و به این ترتیب، 

آن 800 جفت به فروش رفت.

دوباره کارم را شروع کردم

به گفته احمدی، بعد از اینکه از طرف کفش فروشی های 
غیر بیرجندی، مورد استقبال قرار گرفتم، در بیرجند در کارگاه 
قبلی با به کار گرفتن چند نیرو، کارم را شروع کردم اما با این 
تفاوت که افرادی در خارج از استان برای ساخت کفش هایی 
که خودشان مدلش را به من می دادند، مشتری من شدند و 
من هم برای تشویق، به آن ها کفش چرم اصل را با قیمت 
پایین تر می دادم و حاال %97 از کفش های ساخت بیرجند 

را به خارج از استان ارسال می کنم.

کار بیرجند،مارک تبریز!

او می گوید: خیلی از طرف حساب های من در شهرهایی 
مثل تبریز و تهران و شیراز با من تماس گرفتند و گفتند 
کیفیت کارت بسیار باالست اما خیلی ها به این دلیل که از 
مارک معروفی نیست اعتماد نمی کنند و نمی خرند و من به 
خواسته خودشان مارک های ارسالی آن ها را بر روی کفش 
هایم می زدم ولی متاسفانه کفش فروشی های بیرجندی 

چندان استقبالی از کفش هایم نمی کنند.
 

مسئوالن، دلسوز تولیدکنندگان نیستد

این تولید کننده کفش بیرجندی در زمینه حمایت مسئوالن 

و بانک ها برای وام اشتغال زایی می گوید: بعد از مدتی که 
از رونق کارم گذشت، به سراغ بانک ها و مؤسسات برای 
اعطای وام رفتنم بعد از مدت ها سردواندن من از این اداره 
به آن اداره و از این بانک به آن بانک، قید وام و تغییر مکان 
کارگاه را زدم. و االن هم در کارگاه کوچکی، کفش تولید می 
کنم. وی به وضع بهتر کاری در شهرهای بزرگتر اشاره کرد 
و می گوید: چندی پیش یکی از افرادی که از آشنایان من در 
سیستان و بلوچستان است برای دیدن کیفیت کار ما و خرید 
به بیرجند آمد و از نزدیک کارگاه مرا دید، و اظهار تاسف کرد 
و گفت: چطور از تولید کنند کفش بیرجندی در این استان 

هیچ حمایتی نمی شود؟ 

کمبود فضای مناسب برای کار

بعد از گفتگوی کوتاهی که با او در مغازه اش ،  به سراغ 
کارگاه رفتیم و از نزدیک محل کار این تولید کننده بیرجندی 
را  انتظارش  اصال  که  شدیم  مواجه  کارگاهی  دیدیم.با  را 
نداشتیم، در یک خانه کاه گلی با 4 اتاق.مارا به یاد کارگاه 
کفاشی سریال »خانه به دوش« می انداخت! اما این هنرمند 
بیرجندی با روحیه قوی خودش و کارگرانش، کفش تولید 
می کرد و دست مریزاد به مسئوالن دلسوز شهرمان برای 
حمایت از کار و تولید ایرانی !! تمام اتاق های تولیدی اش را 
از نزدیک دیدیم و با کارگرانی که در یک اتاق کمتر از 12 
متر، کفش تولید می کردند، هم کالم شدیم؛ همگی از کمبود 

فضای مناسب برای کار ناراحت بودند اما کاری از دست آقای 
احمدی بر نمی آمد و خود کارگران هم قبول داشتند.

تولید پوتین برای گارد ریاست جمهوری!

احمدی درباره تبلیغ از کارش برای فروش کفش ها و 
تولید پوتین ها می گوید: از همان ابتدا، چون حامی و سرمایه 
آنچنانی نداشتم، تبلیغات من ضعیف بود و االن هم فقط با 
کانال تلگرامی که دارم، خرید و فروش می کنم اگر مسئوالن 
شهر به فکر همکاری با من بودند باید االن در تمام کشور 
تولیدی کفش و پوتین بیرجندی هم، حرف اول را می زند اما 
باز هم به همان ضرب المثل می رسم که آب در خانه همیشه 
گندیده است! وی ادامه می دهد: برای گارد ریاست جمهوری 
هم سفارش پوتین داشته ام! با این حال همه مدل های زنانه 
و مردانه و ... را کار می کنم اما حمایتی نمی شود.احمدی 
چکمه های ویژه اسب سواری خود را حدود 300هزار تومان 
می فروشد.درحالی که همین چکمه ها در شهرهای دیگر 
تا یک میلیون و دویست تومان هم فروش می رودومارک 

ایتالیایی می خورد!

حمایت شوم قول می دهم زمینه
 شغلیبرای ده نفر ایجاد کنم

اینگونه  هایش  گالیه  و  ها  ناراحتی  و  کارگاهش  از 

وسایل  نداشتن  و  کافی  فضای  نبود  خاطر  به  گوید:  می 
بیرجند  به  که  اجناسی  تمام  من  کارم،  برای   الزم 
می آورم برای ساخت یک کفش از تهران و مشهد به صورت 
کلی است در صورتیکه تمام تولیدی های مشهد و تهران، اصال 
خرید انبوه ندارند و به صورت تک هم می توانند خرید کنند. اما 
من باید تمام وسایل را به صورت عمده بخرم. برای ساخت رویه 
و زیره کفش نیاز به چند دستگاه است که قیمتش باالست و 
توان مالی من آنقدر نیست که بتوانم آنها را خریداری کنم .ادامه 
می دهد : اگر حمایتی شود و این دستگاه ها خریده شود من قول 
می دهم که حداقل زمینه شغلی را برای 10 نفر را فراهم کنم.

قهرمان عرصه تولید و اقتصاد مقاومتی

کار این هنرمند بیرجندی در بازار آشفته این روزها و در 
کنار آن اوضاع نابسامان کفش بیرجند،ستودنی و قابل تقدیر 
است.هنرمندی که با تالش و همت خود  نوآوری و ایده های 
جدیدی را در کفش های تولیدی خود آورد که هم مطابق با 
نیاز و سلیقه مخاطبان استان و حتی کشور است و هم دوباره 
با کیفیت مطلوب و دوخت عالی،نام بیرجند را بر سرزبان ها 
انداخته است. او را باید قهرمان عرصه ی کار و تالش و اقتصاد 
مقاومتی دانست.آقای احمدی می تواند الگویی برای سایر 
تولیدکنندگان کفش بیرجندی نیز باشد. این هنرمند بیرجندی 
برای ادامه و توسعه فعالیت خود نیاز به حمایت و خرید مردم و در 
کنار آن توجه مسئوالن و کمک هایی از جانب آنان می باشد.

کاهش 2 درصدی طالق در استان
حسینی- مدیر کل امور اجتماعی استانداری از کاهش 2 درصدی طالق به نسبت ازدواج خبر داد و عنوان کرد: سال 
گذشته این نسبت 16 درصد بوده که امسال به 14 درصد رسیده است. به گفته محمودی اکنون خراسان جنوبی در رتبه 
شهرداری 27 در کشور قرار گرفته است. وی از هم استانی ها درخواست کرد تا در اعزام فرزندان خود به مشاوره همکاری کنند. سبز  فضای  کارشناسان  بررسی  طبق 

آمار درختان خشک شده در محدوده پادگان 2700 
کویری  شهر  برای  آمار  این  و  شده  بیان  درخت 
مثل بیرجند یعنی خسارتی بزرگ که شاید تا سالها 
و همدلی  برنیاییم.با همکاری  آن  جبران  از پس 
بین ارتش و راه شهرسازی و شهرداری میتوانستیم 

جلوی این خسارت بزرگ را بگیریم
ارسالی به تلگرام آوا
همه  از  جنوبی  خراسان  اهل  فرد  یک  عنوان  به 
مسئوالنی که در دهه فجر زحمت کشیدند و پروژه 
های متعددی را افتتاح کردند تشکر می کنم البته 
فجر  دهه  مختص  فقط  ها  افتتاح  این  امیدواریم 
نباشد و هر هفته از سال شاهد این خبرهای خوش 
باشیم. اما کاش امسال شاهد افتتاح طرح بزرگی 
به  زایی  اشتغال  بر  عالوه  بودیم.  می  استان  در 
کرد.  می  هم کمک  استان  رونق  و  تولید  چرخه 
خواهشمندم مسئوالن استان این خواسته به حق 

مردم را برآورده کنند.
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم کاش آوا گزارشی هم از وضعیت متکدیان 
بهشت متقین تهیه کند. میروی سر خاک عزیزانت 
میخواهی دودقیقه تنها باشی دلت آرام بگیرد فاتحه 
ای بخوانی از چهار طرف حمله می کنند یکی بطری 
آب دارد آن یکی می خواهد قرآن بخواند دیگری 
سنگ قبر را دستمال میکشد تازگیها عطرفشانی هم 
می کنند اگر حوالی ساعت یک یا دو بعد از ظهر 
آن حوالی باشید موقع مراسم تشییع گروه گروه از 
سرباالیی باال می آیند یکی چهار تا یتیم دارد دیگری 
شوهرش زندان است دیگری پول دو نان می خواهد 
برای  آمده  شهرستان  فالن  روستای  از  یکی  آن 
برگشت پول میخواهد... تازگیها برخی کارگرایی که 
میدان امام حسین)قلعه( پاتوقشان بوده هم به اینها 
النگوها و  اضافه شده اند حرفشان را باور کنی یا 
دستبندهای طالیشان چادرهای اتوزده و کفشهای 
ورنیشان کت شلوار یا اورکت آمریکائیشان انگشتر 
های عقیق و ساعتهای اروپائیشان... اگر دو تا از این 
سگهای مواد یاب را به آنجا بیاورند 2 ساعته اندازه 
 3 ماه کشفیات نیروی انتظامی مواد پیدا می کنند

ماشین  از  کند  نمی  جرات  ترس  از  آدم  گاهی 
پیاده شود چند بار شهرداری و نیروی انتظامی در 
مراسم روز برات اینها را جمع کردند خیلی خوب 
بود کاش بصورت موردی در بین هفته یا شبهای 
جمعه هم اینکار را می کردند. اینکه بنر نصب کنند 
که متکدیان نیازمندان واقعی نیستند که نشد کار 
قبرستان محل احساسات است احساساتی که گاهی 
بر عقالنیت چیره می شود حتی اگر ببینی قرآن را 
غلط می خواند هم دلت نمی آید بهش تذکر دهی 
500 تومان می دهی به کسی که یک میلیون تومان 

طال همراه دارد.
ارسالی به تلگرام آوا
برای رفع مشکل بیکاری جوانان تدبیری بهتر از 
صدور بی رویه پروانه کسب ندارید ای مسوولی که 
برای منافع مالی خود بی توجه به وضع بد کسبه 
هستی خودت حاضری حقوقت را با چند نفرشریک 
شوی؟بازار کسب و کار اشباع شده چشم دل خود 

را بازکنید زندگی مردم رو به نابودیست.
ارسالی به تلگرام آوا
اما...  نمیشناسند  را  خود  خوشبختی  هرگز  مردم 
خوشبختی دیگران همیشه جلو دیده گان آنهاست، 
لطفاً به داشته های خود عمیق تر نگاه کنیم هر 

چند عمق این داشته ها یک میلیمتر باشد.
ارسالی به تلگرام آوا
را  بیگانه  اتباع   در جواب دوست عزیز که وجود 
برای نمایشگاه تذکر دادید من که دیگر ، نمی دانم 
چه جوری بگم کاسب ایرانی در خطره. فروشنده 
نمایشگاه  از  بیرون  بدهد،  تحویل  مدارک  باید 

جلویشان را بگیرند.
903...066

کفش بیرجند ؛ مارک تبریز !
تولیدکننده  ای که برای تبریز سفارش می گیرد؛
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نگاه غلط مسوولین به بحران آب

روزنامه آوا ؛ سالم ؛ تیتر دیروز روزنامه شما در 
خصوص “جستجوی ابرها در آسمان” را خواندم و 
بسیار متأسف شدم. روزنامه آوای خراسان جنوبی 
که دارای مدیران و نویسندگان باسواد و جوان می 
باشد می بایست توجه بیشتری به انتخاب مطالب 
و  مدیران  باشد.متأسفانه  داشته  نظرات  سایر  و 
مسئوالن استان درک درستی از مشکل و بحران 
آب و روش های حل آن ندارند ولی انتظارمی رود 
روزنامه های جامعه ی جوان استان نگاه صحیح 
را تبیین نماید.به نظر بنده قلم مقدس می باشد و 
خداوند به قلم قسم خورده است و شکرانه داشتن 
این تریبون و پایگاه اجتماعی، نشرمطالب صحیح 
این چندسال من  متأسفانه در  باشد.  دقیق می  و 
تیترهای فراوان در روزنامه شما خواندم که فقط قول 
مدیران کم اطالع در خصوص انتقال آب و حاال 
بارور کردن ابرها را بدون بررسی کارشناسی نشر 
داده است. معمواًل به اینگونه تیترها بی توجه می 
باشد چرا که گوش شنوایی برای شنیدن واقعیت 
و راه حل های درست مدیریت آب در استان وجود 
به  شما  به  بنده  مکاتبه  و  امروز  عصبانیت  ندارد. 
خاطر دختر 2 ساله ام بود که به دلیل سوء مدیریت 
مدیران آینده ای مبهم دارد و من به عنوان پدر و 
یک کارآفرین بومی، مدام در فکر مهاجرت میباشم 
گیرم که من و امثال بنده مهاجرت کردیم و آینده ی 
دیگری برای فرزندانمان رقم زدیم سرنوشت دیگر 
فرزندان منطقه چه خواهد بود. از این مسئولین و 

برنامه های غیرکارشناسی.
یک شهروند

نامه های رسیده
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واردکنندگان موبایل مکلف به عرضه بروشوررجیستری شدند/لغومجوزمتخلفان

مهر- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ابالغیه ای به واردکنندگان رسمی و غیر رسمی گوشی تلفن همراه ، آنها را مکلف 
کرده برای اطالع رسانی خریداران از نحوه فعال سازی گوشی های موبایل، »بروشور تهیه شده توسط سامانه همتا« را به مشتران خود ارائه کنند.

در این ابالغیه تاکید شده که اگر در این زمینه تعللی از سوی این شرکت ها رخ دهد، مجوزشان لغو خواهد شد.
پنجشنبه *26 بهمن  1396 * شماره 4007

معرفی کتاب

جرم انگاری در قانون 
مالیاتهای مستقیم

تالیف:علی کریمدادی ، مهدی شبان و
علیرضا نادی

انتشارات:حکایتی دگر...
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:مجموعه 
به عنوان گامی کوچک در جهت شناخت  حاضر 
اشخاص  و  مالیاتی  مودیان  و  ماموران  بیشتر 
ثالث)بانکها،دفاتر اسناد و ...(در رابطه با جرائم مالیاتی 

و مجازات های آن تالیف و گردآوری شده است.

85 درصد جمعیت شهرستان فردوس تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند

سالمت  بیمه  اداره  رئیس   - فردوس؛سربازی 
جمعیت  درصد   85 اینکه  بیان  با  فردوس  شهرستان 
قرار  سالمت  بیمه  پوشش  تحت  فردوس  شهرستان 
و  شاهد  خانواده  از  نفر  هزار  از27  بیش  افزود:  دارند 
بیمه  عشایر،  و  روستائیان  دولت،  کارکنان  ایثارگران، 
بیمه  خدمات  از  همگانی  سالمت  و  ایرانیان  شدگان 
و گو  در گفت  براتی  کنند.عباس  استفاده می  سالمت 
با خبرنگار ما اظهار کرد: در یکسال گذشته برای این 
تعداد بیمه شده 16 هزار و 543 دفترچه بیمه تمدید و 

یا تعویض شده است.

منطقه درمانی  ، قطب  فردوس 

اینکه شهرستان فردوس  به  با توجه  وی اضافه کرد: 
شده  محسوب  اطراف  شهرستانهای  درمانی  قطب 
مسافران  و  زائران  عبور  مسیر  در  این  بر  عالوه  و 
مقدس  مشهد  مقصد  کشوربه  جنوبی  استان   7 از 
زیادی  سرباری  های  هزینه  و  مراجعه  بار  دارد،  قرار 
باشد.براتی  می  فردوس  سالمت  بیمه  اداره  متوجه 

تصریح کرد: همین امر موجب شده ماهانه بالغ بر30 
بیمارستانی  پرونده   800 و حدود  هزار نسخه سرپائی 
و  پذیرش  سالمت،  بیمه  سازمان  شدگان  بیمه  از 

شود. رسیدگی  اداره  این  کارشناسان  توسط 

میلیارد دو  ماهانه  پرداخت 
بیمه شدگان برای درمان   تومان 

احتساب  با  افزود:   فردوس  بیمه سالمت  ادار  رئیس 
هزینه های سرپائی و بستری بیمه شدگان و همچنین 
پرداختی این اداره به طرح پزشک خانواده شهرستان 
درمانی  موسسات  به  تومان  میلیارد  دو  حدود  ،ماهانه 
طرف قـــرارداد شهرستان اعم از دولتی و خصوصی 
حق  برابر   4 مبلغ  این  گفت:  شود.وی  می  پرداخت 
ومابه  باشد  می  شدگان  بیمه  توسط  پرداختی  بیمه 
میگردد. پرداخت  و  تامین  دولت  توسط  آن  التفاوت 

جمله  از  گر  بیمه  سازمانهای  تعهدات  میزان  وی 
 “ تصمیمات  اساس  بر  را  سالمت  بیمه  سازمان 
و تصویب  درمانی کشور”  بیمه خدمات  عالی  شورای 

 70 اساس  این  بر  افزود:  و  اعالم  وزیران  هیئت 
های  هزینه  و90درصد  سرپائی  های  هزینه  درصد 
سازمان  توسط  دولتی،  بخش  در  تعهد  مورد  بستری 
شده  بیمه  مراجعه  صورت  در  و  شود  می  پرداخت 
شده  بیمه  بعهده  التفاوت  مابه  خصوصی،  بخش  به 
پزشک  اجرای طرح  بر حسن  نظارت  باشد.براتی  می 

همچنین  و  سالمت  نظام  تحول  طرح   ، خانواده 
موسسات  سوی  از  خدمات  ارائه  میزان  و  نحوه 
بیمه  اداره  وظایف  دیگر  از  را  قرارداد  طرف  درمانی 
نسخ  بررسی  بوسیله  که  برشمرد  شهرستان  سالمت 
سنجی نظر  و  ای  دوره  های  بازدید  همچنین   و 

میشود. انجام  بیماران  و  بیمه شدگان  از   

پلیس پسر 9ساله را به 
آرزویش رساند

تاالسمی  بیماری  به  مبتال  ساله  امیر 9  میزان - 
به  چابهار  شهرستان  انتظامی  فرمانده  همت  با 
آرزوی قلبی خود رسید و لباس پلیس را برتن کرد. 
انتظامی  فرمانده  مقدم  کیخا  حیدرعلی  سرهنگ 

امیر روحی”   “ اظهار داشت:  شهرستان “چابهار” 
آرزوی  بزرگترین  که  تاالسمی  بیماری  به  مبتال 
خود را پلیس شدن و پوشیدن لباس پلیس عنوان 
می کرد، به آرزوی خود رسید. سرهنگ کیخا مقدم 
افزود: این کودک با حضور در محل پلیس راهور با 
پوشیدن لباس راهور از نیرو های مستقر در میدان 
سان دید و سپس با نشستن در ماشین پلیس و 

حضور در جمع کارکنان ابراز خوشحالی کرد. 

جانشین جمشید بسم ا... 
دستگیر شد

میزان- عملیات بزرگ ماموران پلیس آگاهی تهران بر 
علیه اخاللگران و دالالن بازار ارز پایتخت،با دستگیری 
اقای “س” که در بازار جایگزین جمشید بسم ا...شده 
بود، به پایان رسید.رئیس پلیس تهران اظهار کرد: دیگر 
اجازه تحرک به این افراد را نمی دهیم.البته این قیمت 
که اکنون وجود دارد به علت سفر نیست و مشکالت 
یابد. افزایش  اینقدر  ارز  قیمت  که  شد  باعث  بازار 

مورچه ها پاهای یکدیگر را 
برای درمان لیس می زنند

مهر- بررسی های دانشمندان نشان می دهد مورچه 
های ساکن جنوب صحرای آفریقا، برای درمان زخم 
های دیگر مورچه ها پاهای آنان را لیس می زنند و 
این کار به نجات جان همتایان آنها منجر می شود. 
درمان  مورد  در  نیست که شواهدی  بار  اولین  این 
بیماری های برخی گونه های حیوانات توسط خود آنها 
به دست می آید. مثال طوطی ها با بلعیدن رس سموم 
جمع شده در معده خود را خارج می کنند. اما اولین بار 
است که درمان یک گونه از حیوانات از طریق لیسیده 
شدن توسط همنوعان آنها به طور علمی ثابت می شود.

چطور ماندگاری ادکلن و پیگیری سالمتی اکبر عبدی توسط مقام معظم رهبری 
عطر را دو برابر کنیم؟

اگر دلتان می خواهد ماندگاری عطرتان بیشتر شود 
و مرتبا مجبور به استفاده مجدد نباشید، عطر را ابتدا 
آن  کنید  اسپری  بدن  نبض دار  قسمت های  روی 
هم نه از فاصله خیلی نزدیک.عطری که از فاصله 
نزدیک اسپری شود روی یک نقطه جمع می شود و 
احتمال اینکه بوی آن به تلخی بزند زیاد می شود. 
اصلی  محل های  آرنج ها  و  گردن  دست ها،  مچ 
اسپری شدن عطر هستند.در مورد مچ دستان یک 
نکته را به خاطر داشته باشید؛ بعد از استفاده از عطر، 
مچ ها را به هم نسایید؛ این کار باعث خراب شدن 
اینکه  بوی عطرتان می شود. یک راه جالب برای 
بوی خوشتان بیشتر شود، آن است که مقدار کمی از 
عطرتان را در هوا اسپری کنید و به سمتش بروید، 

این طوری عطر روی تمام بدنتان خواهد نشست.

و  ارشاد  وزارت  کارگِر  اینکه  به  اشاره  با  عبدی  اکبر 
نداشت،  خبر  وی  حال  از  کسی  اما  است  تلویزیون 
دارد  را  هزینه های خاص خود  کلیوی  افزود: مشکالت 
تلویزیون  و  ارشاد  وزارت  کارگر  هنرمندان  اینکه  با  اما 
وی   نداشتند.  خبر  ما  احوال  از  آنها  می شوند،  محسوب 
از پیگیری حال و اوضاعش توسط فردی خاص خبر داد 
و گفت: شاید باور کردنی نباشد اما در این مدت کسی 
داشته  را  وقتش  نمی کردیم  هم  را  فکرش  اصال  که 
باشد، به ما فکر کند، جویای احوال ما شد. »آقا« )مقام 
معظم رهبری( در این مدت دو بار از طریق دوستانی که 
این  به  و  بود  پرسیده  را  من  حال  می رسند،  خدمتشان 
شوید  عبدی  اکبر  احوال  پیگیری  بودند،  گفته  دوستان 
رسیدگی  دارند،  نیاز  درمان  و  دوا  یا  مالی  اگر کمک  و 
بود زیرا اصال  برای من جالب  این موضوع  واقعا  کنید. 
فکر نمی کردم بنده را به یاد داشته باشند زیرا ایشان در 

راس یک کشور قرار دارند و بسیار سرشان شلوغ است. 
عبدی ادامه داد: تاکنون مالقاتی با رهبر معظم انقالب 
نداشتم اما از طریق فیلم ها به من توجه کرده اند. ایشان 
برفی«،  »آدم  مانند  من  کارهای  از  بعضی  درباره  حتی 
ایشان  نوشتند.  خط  دست  »رسوایی«  و  »اخراجی ها« 
درباره بازی بنده در رسوایی فرمودند، در 35 سال گذشته 
کسی به این خوبی نقش یک روحانی را بازی نکرده بود.

نحوه فعال سازی گوشی های قطع شده دررجیستری

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهدگفت: به منظورفعال 
غیرفعال  رجیستری  در طرح  تلفن های همراه  که  سازی 
فعال  منظور  به  گمرک  بایدعوارض 15درصدی  شده اند، 
سازی شبکه این تلفن ها پرداخت شود.حداد تصریح کرد:با 
پرداخت عوارض گمرکی 15 درصد به منظور فعال سازی 
فاقد  گوشی های  در  را  شبکه  می توان  همراه  تلفن  آنتن 
شبکه فعال کرد. همچنین هر مسافر یک بار در سفر خود 

به خارج فرصت دارد تلفن همراه خود را در سامانه مسافری 
گمرک ثبت و با پرداخت عوارض کد فعال سازی گوشی را 
دریافت کند.اکبری درباره مدت زمان فعال سازی تلفن همراه 
توسط مسافران خارج از کشور اظهار کرد:زمان الزم برای 
فعال سازی تلفن همراه حدود یک ماه بعد از تاریخ ورود به 
کشور محسوب می شود که طی این زمان برای فعال سازی 
تلفن همراه خود باید اقدام کنند.وی در خصوص طرح انتقال 
مالکیت تلفن های همراه نیز گفت:متقاضیان باید با شماره 

تلفن گیری کد دستوری      ابتدا  همتا،  ،سامانه 
همراهی که قصد خرید آن را دارند در این سامانه استعالم 
کنند. در سامانه همتا فردی که می خواهد تلفن همراهی را 
خریداری کند، حتما باید گوشی خود را به شماره جدید خریدار 
مالکیت تلفن انتقال دهد، سپس کد فعال سازی برای فرد 
ارسال خواهد شد. اگراین فرایندانجام نشود، ممکن است آنتن 

تلفن بعد از یک ماه قطع شود.
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جذابترین ها

دانستنی ها

ترفندهای کاربردی

فرصـت هـا  
        تکرار نشدنیست!!!

3 ماهه
اقساط 6

   محصوالت اسنوا ، دوو ، بوش ،کنوودو...
میــدان امــام 
نبش خیابان 17 شهریور
32223706-09157930080 فروشگاه بـرگی

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
00

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 17:30 تا 12 شب

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
انواع غذای ایتالیایی،
سوپ و 
پیک رایگان
هدیه برای فرزندانتان
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

صنایع مبل تهران مد
تعمیر، تولید، تعویض پارچه 

انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید

32233142
09151602018 - خسروی

همزمان با ایام سوگواری شهادت 
ام الحسین حضرت فاطمه زهرا )س( 

حامل پرچم متبرک مرقد امام حسین )ع( 
محمد ناصر عطیه الکنانی همراه با قاری 

بین المللی حرم مطهر امام حسین )ع( 
عبداله اسماعیل محمدی 

مراسم استقبال از
 رایه االمام الحسین )ع(
زمان:   پنجشنبه 96/11/26 

تا ســالـــروز شهادت حضرت 
صدیقه  طاهـره زهـرای مرضیه )س(

شب شهادت 
حضرت فاطمه زهرا )س( 

حسینیه  جماران 
بعد از نماز مغرب و عشاء

صبح شهادت 
امامزادگان باقریه )ع(

زی
سربا

س : 
عک
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امنیت شغلی در کسب و کارهای کوچک

همه کسانی که در فضای کسب و کار قرار دارند یا 
مطالعاتی در این خصوص داشته اند، واژه امنیت شغلی 
امروزه  امنیت شغلی که  اند. اصطالح  را حتما شنیده 
در دنیای کسب و کار از آن زیاد استفاده می شود، به 
معنی حفاظت کارکنان در مقابل از دست دادن شغل 
و نوسانات درآمد است. روشن است که با این تعریف 
تمام افراد به دنبال افزایش امنیت شغلی اند؛ ولی در 
حقیقت باید بپذیریم که در هیچ شغلی به طور صد در 
صد و قطعی امنیت شغلی وجود ندارد و تمام شغل ها 

در هر سطحی در معرض ناامنی شغلی قرار دارند.
عوامل متعددی در امنیت شغلی موثرند، برخی از آن ها 

در ادامه توضیح داده شده است:
1. تبعیض: در هر سازمانی تبعیض بین کارکنان وجود 
دارد این تبعیض می تواند بنا به دالیل مختلفی وجود 
داشته باشد. به دلیل وجود تبعیض ممکن است امنیت 

شغلی کارکنان در سازمان به خطر بیفتد.
2. ثبات شرایط سیاسی: در شرایط بی ثباتی سیاسی 
بنگاه های اقتصادی در معرض تهدید کاهش سطح 
به  منجر  خود  این  که  دارند  قرار  تعطیلی  یا  فعالیت 
امکان تعدیل نیروی انسانی در بنگاه ها و ایجاد ناامنی 

شغلی برای کارکنان است.
3. تکنولوژی های جدید: با ورود تکنولوژی های جدید 
به فضای کسب و کار و تولید، کم کم منابع انسانی 
نیروهای  تعداد  و  دهند  می  دست  از  را  خود  جایگاه 

انسانی مورد نیاز جهت تولید کاهش می یابد.
4. رکود اقتصادی: در هنگام رکود اقتصادی بنگاه های 
اقتصادی در موقعیت کاهش سطح تولید قرار می گیرند 
که کمبود نیاز به منابع انسانی و در نتیجه کاهش سطح 

امنیت شغلی را به دنبال دارد.

هاچیکو سگ وفادار

در ژاپن سگ معروفی با نام هاچیکو به دنیا آمد که زندگی 
و منش او به افسانه ای از یاد نرفتنی بدل گشت.  زمانی 
که هاچیکو دو ماه داشت به وسیلۀ قطار اوداته به توکیو 
فرستاده شد یکی از مسافران هاچیکو را پیدا کرده و  و به 
نگهداری از او می پردازد.  این فرد پروفسور دانشگاه توکیو 
دکتر شابرو اوئنو بود. پروفسور به قدری به این سگ دلبسته 
می شود که بیشتر وقت خود را به نگهداری از این سگ 
اختصاص می دهد. منزل پروفسور در حومه شهر توکیو 
قرار داشت و هر روز برای رفتن به دانشگاه به ایستگاه 
قطار شیبوئی می رفت و ساعت 4 برمی گشت. از آن تاریخ 
 به بعد هرروز هاچیکو و پروفسور باهم به ایستگاه قطار 
می رفتند و ساعت 4 هاچیکو جلوی در ایستگاه منتظر 
بازگشت او می ماند، تمام فروشندگان و حتی مسافران 
 هاچیکو را می شناختند و با تعجب به این رابطۀ دوستانه نگاه

می کردند. در سال 1۹2۵ دکتر شابرو اوئنو در سر کالس 
درس بر اثر سکتۀ قلبی از دنیا می رود، روز بعد نیز مثل 
گذشته هاچیکو به ایستگاه رفته و منتظر بازگشت صاحبش 
 می ماند و هربار که خانوادۀ پروفسور جلوی رفتنش را 
می گرفتند هاچیکو فرار می کرد و به هر طریقی بود خود 

را رأس ساعت 4 به ایستگاه می رساند.  
منتظر  ایستگاه  در  روبروی  ظهر  از  بعد  هر  سال  او ۹ 
بازگشت صاحب عزیزش می ماند و از این انتظار دلسرد 

نشد و تا زمان مرگش منتظر صاحبش ماند.

یکی از تعاریف سالمت عقل، توانایی
 تشخیص واقعیت از غیر واقعیت است. 

به زودی ما به تعریف جدیدی نیاز خواهیم داشت.

در مقابل موانع خود ایستادگی کن و در موردشان 
اقدامی انجام بده. متوجه خواهی شد که آن ها

 نیمی از قدرتی که فکر می کنی دارند را هم ندارند.

                 گفتم صنما الله رخا دلدارا  
در خواب نمای چهره باری یارا

        گفتا که روی به خواب بی ما وانگه  
خواهی که دگر به خواب بینی ما را

ما همه می خواهیم به یکدیگر کمک کنیم. نوع 
بشر این گونه است. ما می خواهیم به وسیله 

شادی یکدیگر زندگی کنیم، نه غم و غصه یکدیگر.

سالمتی بزرگترین هدیه،
 قناعت بزرگترین ثروت، 

و وفاداری بهترین رابطه است.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و کسانی که به کتاب ]آسمانی[ چنگ درمی  زنند و نماز برپا داشته  اند ]بدانند که[ ما اجر 
درستکاران را تباه نخواهیم کرد. سوره االعراف/ آیه 170

حدیث روز  

شما را به پرهیزگاری و ترس از خدا و ادامه تفّکر و اندیشه سفارش می کنم، زیرا که تفّکر و اندیشه، پدر و مادر تمام خیرات است.
 امام حسن مجتبی )علیه السالم(

سبک زندگی

خصوصیاتیکهزنانرادررهبری،موفقترازمردانمیکند
همواره بر سر برتری زنان و مردان بحث هایی وجود داشته 
امور  است. مدافعان حقوق زنان می گویند زنان در برخی 
خصوصاً در توانایی های مدیریتی دست کم گرفته شده اند. 
تنها  نه  زنان در وظایف رهبری  تحقیقات نشان می دهد 
ضعیف تر از مردان نیستند، بلکه توانایی بیشتری هم دارند. 
تبعیض ها خصوصاً تبعیض های اجتماعی علیه زنان سبب 
نادیده گرفته شدن توانایی های رهبری زنان در عرصه های 
مختلف و محرومیت آن ها از تساوی حقوق اجتماعی شده 
است. در برخی سازمان ها با این که زنان به اندازه ی مردان 
و با تعهد و پایبندی باال کار می کنند، حقوق کمتری نسبت 
به کارمندان مرد دارند. هر چند هنوز از تمام توانایی مدیریتی 
زنان استفاده نشده، اما زنان توانایی های فوق العاده ای دارند 
که ثابت می کند آن ها نه تنها در نقش مدیریت و رهبری 
در  هستند.  هم  تواناتر  بلکه  نیستند،  ضعیف تر  مردان  از 
 ادامه ی مقاله، به توانایی های زنان اشاره می کنیم و به شما 

می گوییم چرا زنان در رهبری بهتر از مردان هستند؟
زنان کارآمدی بیشتری دارند

 از سال های گذشته، مدیریت امور داخلی خانه برعهده زنان 
بوده است. به همین خاطر زنان به خوبی می دانند چطور 
پس  حتی  و  کنند  مدیریت  محدود  بودجه ی  با  را  مخارج 
انداز هم داشته باشند. در برخی موارد که زنان در شغل های 
در  آن ها  باالی  توانایی  شاهد  داشته اند  فعالیت  مدیریتی 
مدیریت و تخصیص منابع مالی بوده ایم. بیشتر زنان وظایف 

روزانه خود را لیست می کنند و در برنامه ریزی و زمان بندی 
کارها حرفه ای ترند؛ اما مردان منتظر می مانند تا همان لحظه 
برای هر مشکل، راه حلی پیدا کنند و اغلب هم نتیجه ی 
مطلوب را نمی گیرند. در واقع، زنان دارای ویژگی های خاصی 
از دید کارمندان و همکارانشان  هستند که سبب می شود 
مدیران تواناتری در مقایسه با مردان به نظر برسند. دلیل 
این قضیه آن است که زنان مالحظه ی بیشتری در رفتار با 
کارمندان دارند و همیشه در تالش اند خود را همگام با دیگر 

کارمندان باال بکشند.
زنان می دانند چطور انگیزه بخش باشند

 انگیزه دادن به دیگران از ویژگی های خوبی است که تنها در 
برخی افراد دیده می شود. زنان انگیزش دهندگان مورد قبولی 
هستند. آن ها به خاطر حس کنجکاوی و کارآگاهی خود می 
دانند چه رفتاری باعث انگیزه بخشی یا برعکس ترس و تردید 
طرف مقابل می شود. پس بهتر از مردان به دیگران انگیزه می 
دهند و به راحتی می توانند برای تشویق آن ها راه حل پیدا کنند. 
زنان توانایی بیشتری در مواجهه با احساساتشان دارند.عالوه بر 
آن، زنان به آسانی می توانند در زمانی که انگیزه ی کارمندان 
برای دنبال کردن پروژه کم می شود، به آن ها روحیه و اعتماد به 
نفس دهند و تجسم دل نشینی از انجام پروژه در ذهن کارمندان 
به وجود آورند. تحقیقات نشان می دهد کارمندانی که تحت 
مدیریت زنان هستند، وظایف خود را با تعهد و پایبندی بیشتری 

انجام می دهند.

زنان حس همکاری و مشارکت فوق العاده ای دارند
 زنان به طور ذاتی می توانند همه را دور خود جمع کنند و در 
این راستا، در همکاری و مشارکت با دیگران توانایی بیشتری 
دارند. داشتن چند نقش هم زمان از خصوصیات خاص زنان 
است که به آن ها کمک می کند همیشه برای شاد کردن 
کارمندان و همکاران خود راه حلی پیدا کنند. شاد بودن باعث 
افزایش روحیه و مسئولیت پذیری کارمندان می شود و الزم 

است مدیران زن را برای این خصوصیت ستایش کرد.
مردان در رهبری و مدیریت دیگران از خصوصیات مردان آلفا 
استفاده می کنند که بی فایده هم نیست، اما در توانایی انجام 
کارهای گروهی چندان به درد نمی خورد. این در حالی است 
که برای پیشرفت در هر کسب و کار باید کار گروهی انجام 
داد. زنان تمایل زیادی به انجام کارهای گروهی و اشتراک 
گذاری ایده ها و نظرات خود دارند. آن ها وقتی کاری را به 
صورت تیمی انجام می دهند، تمام تالش خود را به کار می 
گیرند تا راه حلی پیدا کنند که به نفع تمام اعضای گروه باشد.

زنان مسیر موفقیت را می شناسند
 زنان به خوبی می دانند چطور می توان با وجود موانع و 
چالش ها به موفقیت رسید. آن ها به عنوان یک زن با انواع 
تبعیض ها مواجه شده اند، اما همیشه پای خواسته های خود 
ایستاده و در بیشتر عرصه ها با وجود محدودیت هایی که وجود 
داشته است، به موفقیت رسیده اند. مردان با این حس بیگانه 
هستند و نمی توانند درک کنند نادیده گرفته شدن از همان 

دوران کودکی چه احساسی دارد؛ اما دختران و زنان در تمام 
مقاطع زندگی خود با انواع تبعیض جنسیتی مواجه شده اند. 
زنان زیادی تالش می کنند با وجود موانعی که بر سر راه 
موفقیتشان وجود دارد، باالخره راهی پیدا کنند و اهداف خود 

را به تحقق برسانند.
زنان اخالق کسب و کار را رعایت می کنند

 زنان بیشتر از مردان به اخالق کسب و کار پایبند هستند. 
در بیشتر مواقع مردان اخالقیات را تنها به حوزه ی کسب و 
کار محدود می کنند، اما زنان این اخالق مداری را فراتر از 
حوزه ی کسب و کار می برند و همیشه در تالش اند حقوق 
دیگران را با نهایت انصاف و عدالت رعایت کنند. دلیل اصلی 
این است که زنان وقتی مرتکب اشتباه کوچکی می شوند تا 
مدت ها احساس گناه دارند. به دلیل این که در هر شرکتی 
به رفتار اخالق مدارانه بیشتر توجه می شود، زنان شانس 

بیشتری برای مدیریت و رهبری دارند. 
زنان صبر بیشتری دارند

 زنان در مقایسه با مردان بسیار صبورترند. آن ها در بیشتر 
مواقع با حوصله و بررسی تصمیم می گیرند. زنان به خوبی 
پیشرفتشان  به  کمکی  زده  شتاب  تصمیمات  دانند  می 
نخواهد کرد. پس وقتی بخواهند تصمیم کاری بگیرند، برای 
تصمیمات خود وقت می گذارند و تمام جوانب را پیش از 
نتیجه گیری نهایی تحلیل می کنند. زنان در کنترل استرس 

نسبت به مردان توانایی بیشتری دارند.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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435697218

891524673

736381945

974862351

213945867

658173492

582419736

369758124

147236589

جدول سودوکو

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک   

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

  09156633230- برگی

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـیآبادی

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات به 

صورت نقد و اقساط به  فروش می رسد.
09158254172

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

تجربه کنید.   09158668002

صاحب فرش 700 و 1200 شانه شوید
 تعویض فرش کهنه با نو

با خرید هر تخته 12 متری یک تخته 6 متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری 
و راننده کمپرسی برای کار در زابل 

نیازمندیم. 09155623441

به یک نیروی ساده )آقا( 
نیازمندیم. 32439026

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت)محوطهوپشتبام(وقیرگونی

32225494-09151630283صیادشیرازی،مجتمعمیرداماد،واحد98

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک - پالستیک  

کناف و نظافت پایان کار
 09152641848- جعفری

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

به یک نیسان یخچالدار برای پخش 
لبنیات نیازمندیم.
09155620382

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات
 آهن و چدن شما را با باالترین قیمت 
در سطح استان نقدا خریدار است. 

بین رجایی 21 و 23      09036240644

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوارپوش، کاغذ دیواری، رنگ آمیزی، بازسازی منازل 

مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی - پالک 29       09155610111

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن و بخاری، 
نورپردازی، لوله بازکنی با فنر،

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی دهشیبی

 شماره تماس: 09151633903

اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحهخدماتماست

مرکزتخصصیحملونقلاثاثیهمنزل
ولوازماداریباسابقهدرخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702
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نی نی بان- اگر زنان باردار روزانه یک عدد گردو بخورند، پس از زایمان 
پوست شکمشان زیبایی خود را حفظ می کند،نان در دوران بارداری به طور 
منظم و بر اساس اشتهای خود غذا بخورند، مصرف میوه ها و سبزی های 
تازه که حاوی اسید فولیک است برای زنان باردار بسیار مفید است. 
به گفته وی مواد غذایی دارای کافئین در دوران بارداری بسیار محدود 
شود.کم کاری خفیف تیروئید در دوران بارداری به کاهش معنی دار هوش 

در کودکان منجر می شود، همچنین در دوران بارداری چون افزایش نیاز 
مادر به آهن بیشتر می شود و به تنهایی از طریق غذا تامین نمی شود 
بنابراین مصرف جو دوسر یا جو یوالف به صورت فرنی یا حریره بادام به 
تامین آهن کمک می کند. زنان بارداری که در طول دوران بارداری شلغم 
پخته زیاد بخورند فرزندشان بهتر و زودتر رشد می کند و زودتر راه می افتد 
و زودتر هم حرف می زند و در مقابل امراض مختلف مقاوم تر هستند.

همچنین برای افزایش زیبایی بچه خوردن هلو بسیار مفید است.مصرف 
ماهی های دریایی همراه با ادویه و سیر به افزایش هوش بچه کمک 
می کند، البته در تعادل مصرف شود.برای کاهش تهوع در بارداری خوردن 
نان سبوس دار قبل از خارج شدن از رختخواب بسیار کمک کننده است، 
خوردن صبحانه سبک شامل نان سبوس دار به همراه عسل یا غالت 

پخته بسیار به زن باردار کمک می کند

نکاتی که خانم های باردار باید انجام دهند 

آنچه باید در مورد معجزه 
میوه آووکادو بدانید

الو دکتر- آووکادو یک میوه منحصر به فرد است. 
اکثر میوه ها در درجه اول حاوی کربوهیدرات 
های  چربی  دارای  آووکادو  حالیکه  در  هستند، 
سالم می باشد.پژوهش های متعدد اثرات مفید 
آووکادو را بر روی سالمت نشان داده اند. در این 

مقاله به مهم ترین خواص و مزیت های آووکادو 
اشاره می کنیم که همه از لحاظ علمی نیز ثابت 
شده اند.اینجا به مهم ترین ویتامین ها و مواد 
معدنی موجود در آووکادو اشاره می کنیم.ویتامین 
ویتامین  پتاسیم-   -C ویتامین  فوالت-   -K

آووکادو  عالوه  B6-ویتامینEبه  B5-ویتامین 
حاوی مقدار کمی منیزیم، منگنز، مس، آهن، 
(است  )تیامین   A، B1 ویتامین فسفر،  روی، 

 4 دمنوش  انرژی زا! 

سالمت نیوز- یکی دیگر از مواردی که در ایجاد 
خستگی نقش دارد، استرس و ناراحتی است که 
باعث اختالل در عملکرد دستگاه گوارش و تولید 
مواد اسیدی در بدن و خستگی می شود. مصرف 
نمک زیاد هم باعث ایجاد خستگی شود،4 دمنوش 
نعناع و چای  از:  1- دمنوش  زا عبارتد  انرژی 

سبز:یکی از گیاهان مفید برای رفع خستگی، نعناع 
است. برای رفع خستگی می توان دمنوش نعناع و 
چای سبز درست کرد.2- دمنوش بهارنارنج:بهار 
یا  شربت  عرق،  به صورت  می توان  را  نارنج 
دمنوش، برای رفع خستگی نوشید.3- دمنوش 
جنسینگ:جنسینگ دارای ماده آنتی اکسیدان است 
و می تواند به رفع خستگی کمک کند.4-  دمنوش 

زنجبیل:مشکالت روحی و عاطفی است .

با این ویتامین حافظه خود
 را تقویت کنید

بهداشت نیوز- ویتامین بVitamin B3( 3( که 
به آن نیاسین نیز گفته می شود، یکی از ویتامین های 
گروه ب می باشد. ویتامین ب3، جز ویتامین های 
که  معناست  بدان  این  و  است  آب  در  محلول 
همانند سایر ویتامین های گروه ب، بدن نمی تواند 

این ویتامین را ذخیره کند و نیاز است آنرا از طریق 
تغذیه به طور روزانه دریافت نماید. مهمترین خواص 
ویتامین ب3 : همانند ویتامین ب1 و ب2، این 
ویتامین نیز در متابولیسم پروتئین، کربوهیدرات ها 
و چربی برای ایجاد انرژی موثر است.این ویتامین 
در تقویت نیروی جنسی و رفع مشکالت مربوط به 
هورمون های جنسی که از غدد فوق کلیوی ترشح 

می شوند، نقش دارد.

مراقب میزان مصرف 
دو مکمل غذایی باشید

آوای سالمت-محققان در مورد مصرف برخی از 
مکمل های غذایی، هشدارهایی داده اند. مکمل 
های سویا: برخی از زنان مکمل های سویا را برای 
تسکین عالئم یائسگی استفاده می کنند اما نگرانی 
هایی در مورد استفاده از این مکمل ها ابراز شده 

است چرا که مطالعات نشان داده اند که خطر ابتال 
به سرطان سینه با مصرف بیش از حد این مکمل 
ویتامین  دی:  ویتامین  دارد.2-مکمل  وجود  ها 
دی باعث جذب موثر کلسیم در بدن می شود و 
دوز مناسب آن، برای سالمت تمامی ارگان ها و 
پیشگیری از پوکی استخوان موثر است. با این حال 
برخی از زنان در سنین یائسگی دوز مناسب این 

مکمل را دریافت نمی کنند.

کاهش وزن و شکمی صاف
 با خوردن این صبحانه

سیمرغ- کارشناسان توصیه می کنند که هر روز 
صبحتان را با ترکیبی سالم از پروتئین ها، چربی ها، 
کربو هیدرات ها، فیبر و خوراکی های ضد التهاب 
شروع کنید. این ترکیب فوق العاده نه تنها سرشار 
از مواد مغذی است بلکه باعث می شود جلوی 

ریزه خواری شما تا وعده بعدی گرفته شود.همیشه 
باید تخم مرغ را به عنوان یکی از اجزای اصلی 
وعده غذایی صبحانه استفاده کنید. پروتئین موجود 
در زرده تخم مرغ به همراه مقادیر باالی ویتامین 
D و بیوتین biotin یا ویتامین B7 باعث پر 
شدن معده و احساس سیری در طول روز خواهد 
شد و دیگر هله هوله های شیرین و چرب شما را 

وسوسه نخواهد کرد.

یادداشت

تاالب کجی نهبندان - عکاس :مجتبی گرگی   کاریکاتور جواد علیزاده  داده نما، آوای خراسان جنوبی

کرامت انسانی؛ معیار تمایز یا 
میزان برابری بشر
* کریمی

کرامت انسانی یکی از آموزه های مورد تأکید ادیان الهی است. همه ادیان الهی 
بر فطرت پاک و سرشت الهی انسان تأکید می کنند و از این جهت حقیقت 
انسان را حقیقتی الهی قلمداد می کنند. از نظرگاه دینی همین حقیقت الهی 
انسان است که او را از دیگر حیوانات ممتاز می کند و سبب کرامت و ارزش 
انسان می گردد. از طرف دیگر آموزه عدل یکی دیگر از آموزه های ادیان الهی 
است ویکی از ارکان ادیان توحیدی تأکید بر عدل الهی است. مسئله عدل الهی 
که از دیرباز مورد توجه فیلسوفان و اندیشمندان دینی بوده است همواره محّط 
مباحث عمیقی در مطالعات دینی بوده است. مباحثی که پیرامون این موضوع 
واقع شده است، معیاری برای جدایی مکاتب و مشرب های فکری مختلف در 
میان ادیان گوناگون شده است. الزمه کرامت انسان، تکریم جایگاه او و تفاوت 
انسان با دیگر موجودات هستی است. ، الزمه کرامت انسان، یکسان بودن همه 
انسان ها در پیشگاه خداوند است، چرا که همه انسان ها در داشتن روح و فطرت 
الهی با یک دیگر مشترکند. از این رو، کرامت انسانی به عنوان ویژگی مشترک 
همه انسان ها، اقتضاء می کند که از حیث تشریع و قانون گذاری، خداوند با همه 
انسان ها، یکسان تعامل کند. حال سخن این است آیا چنین نگرش یکسان 
محورانه ای، در آموزه های ادیان الهی وجود دارد یا خیر؟ با  توجه به مبادی 
مختلف بحث ابتدا به تشریح مفاهیم مورد نیاز این بحث می پردازیمز دیدگاه 
لغت معانی متفاوتی برای ریشه »کرم« و واژه »کریم«، بیان شده است که 
نقطه اشتراک همه معانی شرافت و ارزش ذاتی است. کتاب العین در این باره 
می نویسد:کرم، شرافت شخص است و گفته می شود رجل کریم و قوم َکَرم 
و کرام ونیز گفته می شود، تکّرم عن الشائنات، یعنی خود را از بدیها پاک کرد 
و خویشتن را از بدیها پیراسته ساخت. در معجم مقاییس اللغة نیز آمده است: 
کرم السحاب، یعنی باران از ابر جاری شد، وأرض مکرمة للنبات، زمانی گفته 
می شود که زمینی مناسب برای گیاهان باشد و اما کرم در ٌخلق به صفتی 
اطالق می شود که به سبب آن شخص از لغزش دیگران چشم پوشی می کند. 
در برخی دیگر از کتب لغت عرب نیز کرم به نقیض پستی و لؤم معنا شده است. 
همچنین اکرام که از ریشه کرم است، به نقیض اهانت ترجمه شده است. مصباح 
المنیر، ریشه َکُرَم را به عزت و احترام به خویشتن)نفاست(، برگردان نموده است. 
تاج العروس، ویژگی کریم بودن را صفتی ذاتی می داند که در نهاد شخص 
است و ارتباطی به موقعیت خانوادگی و جایگاه اجتماعی او ندارد. همو می گوید، 
کرم هم معنا با آزادگی است، مگر آن که آزادگی برای محاسن کوچک و بزرگ 
هر دو استعمال می گردد، مانند انفاق مال در آماده سازی مجاهدان)همان(. ابن 
منظور در لسان العرب با جمع بندی اقوال مختلف اهل لغت در خصوص معنای 
کرم و واژه کریم که به مثابه صفت استعمال می شود، چنین می نویسد: کریم 
اسم جامعی است برای هر گونه صفت پسندیده ذاتی است و یک فرد ویژگی 
کرامت و بزرگ منشی را به عنوان یک صفت ذاتی برخوردار است و گاه ذات 

اضافه است و دیگری را بزرگ می شمارد و تکریم می کند. 

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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امالک و 
مستغالت

فروش فوری آپارتمان 
۸۵ متری،  سایت اداری، 

طبقه۳، دوخواب
09909۸11۸02

 فروشی منزل ویالیی 
در مهرشهر ، متراژ 124، 
زیربنا ۸۵ ، فی ۳2 م  

091۵۸611160

رهن و اجاره

نیازمند منزل اجاره ای 
ویالیی دربست در اطراف 

سجادشهر،20 م پیش، 100  
اجاره    09۳76247۸77

مغازه در بلوار شعبانیه با۵0 
زیر بنا اجاره داده می شود 

تلفن تماس : 
091۵۸6۵964۸

منزلی برای اجاره در خیابان 
مدرس،  زیربنا 200 و ۵0 
 میلیون رهن کامل دربست

0919۸1606۵0

جویای کار

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس اینترنتی 

نیازمندیم 
09۳۸۵61۵244  

راننده پایه یک 
جویای کار فنی  
091۵2660۸12 

یک نیروی با  سابقه 
 نیازمندیم. با حقوق مکفی 

 091291۵0۳۵۵
0۵6۳1996

به تعدادی راننده خانم 
با ماشین جهت کار در 
آژانس بانوان  نیازمندیم 

091۵96۵9760

به یک جوان مسلط به 
فتوشاپ جهت کار و طراحی 

درکارگاه چاپ نیازمندیم 
091۵۸64209۵

19 ساله دانشجوی 
عمران جویای کارم. 

مسلط به تایپ و اینترنت   
   09۳0017۵979

به تعداد راننده درآژانس 
معصومیه نیازمندیم
تلفن تماس :   
091۵16016۵۵

جوان ۳0 ساله، جویای 
کار در انبارداری ، نگهبانی  
و...   با حداقل دستمزد      

  091۵469۸04۳
 

به تعدادی راننده با ماشین  
 جهت کاردرآژانس نیازمندیم 

با زنگ خورباال 
091۵76004۵9    

به یک شاگرد جهت کار در 
کارواش )تمام وقت( با حقوق 
روزانه و درصدی نیازمندیم 

091۵۳6۳62۳2

شرکت  خصوصی ، منشی 
) امور دفتری( ، گرافیست و 

طراح استخدام می کند
۳24۵6۳42 

راننده جهت کار در آژانس 
نیازمندیم

تلفن تماس : 
091۵۵622246

خودرو

فروش پی کی مدل ۸4 
رنگ فابریک، تخفیف از اول 
یا معاوضه با پراید فی توافقی 

091۵۸6101۸7

فروش پراید مدل7۸بیمه 
یک سال تخفیف کامل، 

رنگ سفید قیمت  توافقی 
091۵9647411

پژوپارس مدل۸7 با بیمه 
کامل، سفیدالستیک  فی21 
م  معاوضه باپراید1۳2مدل 

باال 091۵۸619۳72

پراید مدل ۸۳ بسیار تمیز 
بیمه یک سال الستیکها 
۵0 درصد، فی 11۵00 

091۵۸6116۵۵

 لوازم منزل

فروش یک عدد تلوزیون
 14 اینچ سالم 
تلفن تماس : 

09۳61۵42796

خریدار پلوپز دونفره یا 
چهارنفره پارس خزر 

  یا کم کار و سالم
09۳79106117

یخچال TV  الکترواستیل، 
فریزرچهار درب صندوقی ، 

ویترین خرازی 
091۵۵62۳۸12

یک دستگاه پلی استیشن 
درحد نو قیمت

 توافقی 
091۵۵62۳۵۳2 

32371354 - 5
کیفیت را با ما
 تجربه کنید

تحولی عظیم در صنعت قالیشویی
با دستگاه های روز دنیا

1۰۰ درصد اسالمی و بدون چروک

قالیشویی و مبل شویی ملکه
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هدر رفت آب در آب شیرین کن های صنعتی استان

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب شهری استان گفت: به ازای هر هزار لیتر شیرین سازی آب، 250 لیتر آب به هدر می رود. محمدنژاد افزود: 35 آب شیرین کن صنعتی در استان فعال است 
که سعی کرده ایم در مکانهایی مجوز راه اندازی این واحدها را بدهیم که امکان اتصال فاضالب آنها به شبکه فاضالب شهری وجود داشته باشد. وی گفت: با توجه به اینکه 70 تا 80 درصد شهر 
بیرجند به شبکه فاضالب متصل شده است، بنابراین پساب بیشتر آب شیرین کن های صنعتی این شهر وارد شبکه فاضالب شهری می شود که پس از تصفیه برای مصارف کشاوری استفاده می شود.

*مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 
های خراسان جنوبی از برگزاری مسابقه کتابخوانی 
کتاب  از  مسابقه  این  گفت:  و  داد  خبر   »روشنا« 

»حیفا« برگزار و شرکت برای عموم  آزاد است.
عملیاتی  مناطق  به  بسیجی  دانش آموز   273*

جنوب کشور اعزام شدند
*رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشور، 28 بهمن به استان سفر می کند. 

داوری طرحهای نوروزی
 ویژه بهار 97 بیرجند انجام شد

 کاری- رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری بیرجند در گفتگو با خبرنگار آوا عنوان کرد: 
از ابتدای دی امسال فراخوان طرحهای نوروزی برای 
هشتمین سال متوالی انجام و پایان دیماه مهلت ارسال 
آثار تعیین شد. مجتبی انصاری افزود: خوشبختانه 
به  اثر  و 370  شد  فراخوان  این  از  خوبی  استقبال 
دبیرخانه جشنواره رسید و داوری آثار طی 3 روز کاری 
فشرده انجام و 21 اثر شامل 17 کار حجمی و 4 کار 
نقاشی دیواری توسط هئیت داوران معرفی گردید.وی 
ادامه داد: از این مرحله به بعد شهرداری طی مذاکره 
با طراحان برگزیده و بررسی جزییات اجرایی، هزینه 
ای و میزان تناسب با شرایط اعالم شده در فراخوان 
تعداد نهایی برای اجرا را انتخاب خواهد کرد که باید 
ظرف چند روز اخیر انجام شود. انصاری با اشاره به 
تومان  میلیون   200 امسال  فراخوان  بودجه  اینکه 
پیش بینی شده ادامه داد:  هیئت داوری متشکل از 
3 نفر شامل 2 نفر از اساتید هنر دانشگاههای بیرجند 
و 1 نفر از هنرمندان شناخته شده کشوری از تهران 
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  بودند.رییس 
شهرداری بیرجند خاطرنشان کرد: از 370 اثر ارسالی 
به جشنواره 292 اثر از هنرمندان بیرجندی و مابقی 
آن از شهرهای تهران، مشهد، کرج، شیراز، اصفهان و 
سایر شهرهای خارج استان می باشد. وی با بیان اینکه 
امسال هشتمین فراخوان جشنواره طرحهای نوروزی 
بیرجند می باشد ادامه داد : به طراحان تاکید شده از 
بین طرحهای انتخابی طرح هایی اجرایی خواهد شد 
که کپی از شهرهای دیگر نباشد و در جای دیگری 
هم نصب نشود حتی اگر بعد از نصب این قضیه اثبات 
شود از پرداخت هزینه طرح جلوگیری خواهد شد.

پدر شهیدان محمدزاده از شهرستان 
فردوس به فرزندان شهیدش پیوست

پدر  باقر محمدزاده،  سربازی-حاج کربالیی محمد 
شهیدان محمدزاده روزسه شنبه در سن 76 سالگی 
بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت و میهمان 
فرزندان شهیدش شد . مراسم تشییع آن مرحوم روز 
گذشته ) چهارشنبه( با حضورگسترده مردم قدر شناس 
صابرین  قطعه  در  و  برگزار  فردوس  پرور  شهید  و 
گلزار بهشت اکبر این شهرستان بخاک سپرده شد. 
ماه سال 1365  شهید علی محمدزاده چهارم دی 
در عملیات کربالی 4) پاسگاه زید( و شهید حسین 
آبان ماه سال 1366 در  محمدزاده بیست و پنجم 
منطقه عملیاتی ماهوت به فیض شهادت نائل شد.  

بیرجند در روزی که گذشت
رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی 
اداره کل هواشناسی گفت: وزش باد همراه با گرد و خاک 
از دیروز موجب کاهش دید افقی در بیشتر مناطق استان 
شد. برهانی افزود: میزان کاهش دید افقی بر اساس 
غلظت گرد و خاک در شهرستان های استان متفاوت 
است.وی هوای مرکز استان در امروز را نیمه ابری همراه 
با وزش باد شدیدی و گرد و خاک و احتمال بارش 
خفیف خواهد بود. با توجه به اختالل در تردد جاده ای 
توصیه می شود مردم از سفرهای غیرضروری اجتناب 
کنند. پیش بینی می شود: وزش باد شدید و کاهش دید 
افقی تا امشب ادامه دارد و از امشب انتظار می رود با 
کاهش محسوس دما، به تدریج از گرد و خاک کاسته 
شود . هم اکنون دید افقی در طبس به 800 متر، حاجی 
آباد شهرستان زیرکوه به 2 هزار متر، سرایان 4 هزار متر، 
فردوس 5 هزار متر و قاین 8 هزار متر کاهش یافت.

کارگروه  پنجمین  دیروز  صبح  حسینی- 
فرهنگی و اجتماعی در سال جاری با حضور 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  امور  معاون 
دستگاه  مدیران  از  جمعی  و  استانداری 
های مرتبط برگزار شد. مدیر کل دفتر امور 
اجتماعی استانداری با بیان این که 28 هزار 
و 674 میلیون ریال به دستگاه های اجتماعی 
برای مقابله با آسیب های اجتماعی از جمله 
اعتیاد، طالق، مفاسد اخالقی و حاشیه نشینی 
تخصیص داده شده است، ادامه داد: 50 درصد 
این مبلغ پرداخت شده و مابقی پس از تایید 
دفتر اجتماعی استانداری پرداخت خواهد شد.
کل  مدیر  به  خطاب  همچنین  اسماعیلی 
ایجاد  زمینه  کرد:  عنوان  جوانان  و  ورزش 
بررسی  را  استان  در  قوی  باشگاهی  تیم 
کمکی  هر  آماده  استانداری  طرف  از  کنید، 
کدام  در  که  باشید  داشته  ارزیابی  هستیم. 
داد. خواهد  جواب  موضوع  این  رشته 
محمودی با اشاره به این که دستور کار این 
با  تفاهم  دستگاه های طرف  گزارش  جلسه 
به  پول  کرد:  اضافه  باشد،  می  استانداری 
اندازه کافی هست و هر استانی که گزارش 
کار بهتری دهد، به بودجه آن اضافه می شود.
انجمن  که  این  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
معتادان گمنام دارای مجوز قانونی از وزارت 
کشور هستند، تصریح کرد: این که جا برای 
برگزاری جلسات خود ندارند و حاال پس از 14 
سال که در پارک توحید فعالیت می کردند، 
جلویشان گرفته شده است درست نیست. لطفا 
با این انجمن همکاری کنید. مدیر کل دفتر 
امور اجتماعی استانداری اطالع نداشتن مردم 
از برخی موارد مانند گرم خانه و خانه امن را 
مجازی  فضاهای  در  ها  شایعه  ایجاد  عامل 
کار  با  مرتبط  دستگاه  هر  افزود:  و  دانست 
فرهنگی و اجتماعی یک کانال اطالع رسانی 
ایجاد و خدمات خود را به مردم اعالم کند. 
محمودی همچنین خواستار مشخص شدن 
هرچه سریعتر تکلیف مجازات جایگزین حبس 

توسط دادگستری با توجه به تایید استاندار شد.

میزان افسردگی در دختران 
دانش آموزخراسان جنوبی باال است

آموزش  ادامه جلسه سرفرازی کارشناس  در 
و پرورش به کارهای انجام شده در قالب دو 
دانش  در  با خودکشی  )مقابله  امید”   “ طرح 
“فردا  دیواری  روزنامه  مسابقه  و  آموزان( 
در  امید  افزایش  رویکرد  با  من”  دستان  در 
دیگر  کارشناس  گلدانی  کرد.  اشاره  زندگی 
این اداره هم با بیان این که میزان افسردگی 
باال  جنوبی  خراسان  آموز  دانش  دختران  در 
است، خاطرنشان کرد: در همین راستا المپیاد 
برای چهارمین  را  ای دختران  درون مدرسه 
مدارس  از  درصد   55 و  کردیم  اجرا  سال 
استان تحت پوشش این المپیاد هستند. وی 
شبانه  دخترانه  مدارس  تجهیز  از  همچنین 
روزی به وسایل ورزشی پارکی و میز تنیس 

روی میز خبر داد. افضل پور مدیر کل ورزش 
و جوانان هم به برگزاری مسابقات ورزشی، 
های  جشنواره  و  کوهنوردی  ها،  روی  پیاده 
طرح  اولین  گفت:  و  کرد  اشاره  فرهنگی 

استعدادیابی ژیمناستیک انجام و دومیدانی و 
شنا نیز در حال اجرا تا آخر بهمن می باشد.
محمودی نماینده جهاد دانشگاهی هم با بیان 
با هدف کاهش خودکشی  نهاد  این  این که 
را  خود  کار  دار  خانه  بانوان  در  افسردگی  و 
داد:  ادامه  کرد،  شروع  بیرجند  محله   11 در 
با موضوعاتی  راستا  در همین  نشست هایی 
جنسی  تربیت  زندگی،  های  چالش  مانند 
شد. برگزار   ... و  کتابخوان  طرح   ، فرزندان 
سازمان  عامل  مدیر  شاکری  ادامه  در 
شهرداری،  ورزشی  و  تفریحی  فرهنگی، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  نماینده  زاده  مهدی 
استان  بهزیستی  اداره  رئیس  نژاد  عرب  و 
کردند. ارائه  خود  کارهای  از  گزارشاتی  هم 

19 اردیبهشت، برگزاری نکوداشت
خاندان راشد محصل

نکوداشت  مراسم  علمی  دبیر  قریشی 
برگزاری  از  هم  فرهنگ  و  علم  خادمان 

محصل  راشد  خاندان  برای  نکوداشتی 
کرد:  عنوان  و  داد  خبر  اردیبهشت   19 در 
در  کشور  در  بار  اولین  برای  کار  این 
این  الگوسازی  هدف  و  است  انجام  حال 
کنونی  جوانان  و  ها  خانواده  برای  خاندان 
و  اجرایی  های  دستگاه  از  وی  باشد.  می 
های  کمک  و  حمایت  خواستار  استانداری 
مالی برای برگزار این نکوداشت شد.محبی 
به  هم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
فیلم  جشنواره  ششمین  و  سی  برگزاری 
دهه فجر در بیرجند اشاره کرد و گفت: در 
آمدند  سینما  به  نفر  هزار   56 روز  ده  این 
هزار   5 نوجوان،  و  کودک  هزار   11 که 
است.  بوده  بلیط  خرید  هزار   40 و  مهمان 

نمی توان با نگاه سنتی
غیر از واقعیت را گفت

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  امور  معاون 
از  خود  سخنان  ابتدای  در  نیز  استانداری  
افزایش 25 درصدی حضور مردم در راهپیمایی 
21 بهمن نسبت به سال گذشته تشکر کرد و 
ادامه داد: این یعنی مردم پای نظام و انقالب 
هستند و ما نیز باید کار کنیم ا از این مردم 
نجیب و معتقد عقب نمانیم. اسماعیلی وضع 
شاخص های اجتماعی استان را مناسب اعالم 
کرد و یادآور شد: دولت و استانداری از همه 
کاهش  گرو  در  دل  که  کسانی  و  ها  سمن 
حمایت  دارند  اجتماعی  مسائل  و  معضالت 
می کند. وی با اعتقاد بر این که گزارشات ارائه 
شده بر پایه نگاه علمی بوده و جای قدردانی 
فرهنگ  مهد  استان  این  کرد:  اضافه  دارد، 
بوده و است، ما هم باید از آن صیانت و هم 
و  امنیتی  سیاسی،  امور  معاون  کنیم.  تقویت 
اجتماعی استانداری  با تاکید بر این که نمی 
توان امروزه با نگاه سنتی چیزی غیر از واقعیت 
را عنوان کرد، یادآورشد: باید مطالبه گری در 
کنیم. ایجاد  مردم  برای  را  فرهنگی  مسائل 

رعایت عدالت در تخصیص
اعتبارات شهرستانی

ملجا  باید  مدیران  که  این  بیان  با  اسماعیلی 
مردم و نماد عدالت باشند ، عنوان کرد: نگذارید 
در هیچ عرصه ای احساس بی عدالتی ایجاد 
به شهرستان  اعتبارات  شود، حتی تخصیص 
ها نیز باید با رعایت این مورد انجام گیرد.به 
گفته وی مشکالت ما ناشی از افراط و تفریط 
هاست، زمانی که عده ای شعار فیمینیستی سر 
می دهند و در مقابل عده ای به حقوق شرعی 
و قانونی دختران، بانوان و همسران توجه نمی 
کنند.وی در ادامه به برگزاری نکوداشت برای 
خاندان راشد محصل تاکید کرد و گفت: لیست 
نیازمندی های خود را بیاورید تا مشخص کنیم 
هر دستگاه چه کمکی می تواند انجام دهد.

کاری- روز گذشته از مستند فیلم چنشتی ها 
با حضور کارگران فیلم، رئیس محترم حوزه 
هنری و جمعی از خبرنگاران در محل حوزه 

هنری استان رونمایی شد.
از  رونمایی  مراسم  در  هنری  حوزه  رئیس 
کرد:  عنوان   » چنشتی ها   « مستند  پوستر 
این یک اتفاق ویژه هنری است که  مباحث 
هنری تلفیقی از نظر بعد زیست محیطی،  و 
دارد. مجید کریمیان   باهم  را  اجتماعی   بعد 
و  اجتماعی  موضوعات   ارتباط  کرد:  اظهار 
نکته مهم در  اثر رسانه ای قوی  دو  داشتن 
آثاری  کرد:  تاکید  وی  هستند.  هنری  حوزه 
بپردازد   اجتماعی  موضوعات  به  بیشتر  که 

مخاطب بیشتری را جذب می کند.
نظر  از  ها  چنشتی  مستند  افزود:  کریمیان  
اجتماعی و تکنیکی بسیار قوی است افزود: 
این اثر هنری در شبکه مستند  مورد توجه 
آینده ای  در  خدا  امید  به  و  است  گرفته  قرار 

نزدیک در شبکه  های دیگر رسانه ملی نیز 

هنری  حوزه  شد.رئیس  خواهد  داده  نمایش 

خراسان جنوبی  تاکید کرد: مستند چنشتی ها 

در معرفی یک منطقه توریستی  بسیار پویا 

بیان  با  کریمیان  است.  شده  وارد  پررنگ  و 

مقاومتی،  اقتصاد  مهم  ابعاد  از  یکی  اینکه 

ایجاد اشتغال است، اظهار کرد: اگر از هنر و 
هنرمند بهره کافی و الزم ببریم توانسته ایم  
به  اقتصاد پایدار و توسعه اشتغال دست یابیم 
وی  تاکید کرد: زمانی که  اگر به هنرمندان 
توجه و از آنان حمایت شود، یکی از مشکالت 
خواهد  رفع  است  پایدار  اشتغال  ایجاد  که 
شد.  وی ادامه داد: روستای چنشت ششمین 
روستای گردشگری دنیا معرفی شده است و 
نقش ویژه ای در توسعه گردشگری دارد.وی 
با بیان اینکه فیلم چنشتی ها روایتی از آیین 
ناشناخته اهالی روستای چنشت که تا کنون 
تصویر  به  هیچگاه  اهالی  مخالفت  علت  به 
کشیده نشده بود.  خاطر نشان کرد: این فیلم 
به عنوان اولین فیلم مستند نیمه بلند بومی 
سینما  در  بهمن 1396   28 تاریخ  در  استان 
بهمن اکران خواهد شد و همزمان بخشی از 
آیین عروسی این اهالی توسط مردم روستا با 

لباس محلی اجرا خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: در سال جاری 20 هزار میلیارد تومان 
اختصاص  کشور  فراگیر  اشتغال  برای  اعتبار 
ملی  همایش  در  خالدی  محمد  یافت. 
بخش  اشتغال  و  تولید  نوین  فرصت های 
کشاورزی در شرق کشور که در دانشگاه بیرجند 
برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه دانشگاه ها اجرا 
و نوع نگاهی که در اساتید و حتی دانشجویان 
کمک  بسیار  دارد  وجود  اشتغال  مسئله  به 
از  که  نگاهی  نوع  امروزه  افزود:  می کند.وی 
نظر فرهنگی به اشتغال وجود دارد این است 
دولتی می دانیم. کار  به  معادل  را  اشتغال  که 

مدیرکل امور اقصادی وزارت جهاد کشاورزی 
بیان کرد: بر اساس تجربه کشورهای مختلف 
همزمان با روند توسعه سهم نسبی کشاورزی 
از تولید کل و اشتغال طی زمان کاهش می یابد 
بنابراین سهم کسب و کارهای کشاورزی در 
اشتغال و تولید روند رو به رشدی داشته است.
دولتی  بخش های  در  کرد:  تصریح  خالدی 
ظرفیت ایجاد اشتغال تکمیل است و امروزه 
بنابراین  نیست  مناسب  کار  و  کسب  فضای 

باید به سمت کسب و کار مفید گام برداریم.
وی یادآور شد: آمار نشان می دهد در آمریکا 
سهم   اما  است  درصد  یک  کشاورزی  سهم 
تجارت و کسب و کارهای آن 13 درصد است.
مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه کسب و کارهای وابسته کشاورزی 
یکی از سودآورترین بخش ها در کشورهای دنیا 
است اظهار کرد: متاسفانه  در کشور ایران زیاد 
به این موضوع پرداخته نشده است.خالدی با 
بیان اینکه با روند توسعه سهم کشاورزی از 
و  ناخالص ملی کاهش و سهم کسب  تولید 
وزارت  رویکرد  افزود:  می یابد  افزایش  کارها 
تولید  کشاورزی  از  حرکت  کشاورزی  جهاد 
محور به کسب و کار کشاورزی است.مدیرکل 
اظهار  کشاورزی  جهاد  وزارت  اقتصادی  امور 
و سرمایه گذاری  اشتغال  در بحث های  کرد: 
تفکیکی وجود ندارد. خالدی با اشاره به نقش 
ضعف های  از  یکی  کرد:  تصریح  دانشگاه ها 
اصلی که داریم این است که دانشگاه ها را برای 
کسب و کار آماده نمی کنیم بنابراین انتظار ما 
این است که اساتید، دانشجویان را به سمت 

برنامه های  به  ببرند.وی  کار  و  فضای کسب 
این  در  گفت:  و  کرد  اشاره  فراگیر  اشتغال 
راستا 20 هزار میلیارد تومان برای بانک های 
پیش  ماه   8 از  و  است  شده  ابالغ  مختلف 
برنامه آغاز شده است.مدیرکل امور اقتصادی 
وزارت جهاد کشاورزی افزود: برنامه دوم این 
است که طبق قانون حمایت از توسعه و ایجاد 
اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 
از محل  با سود صفر درصد  میلیارد  نیز 1/5 
صندوق توسعه ملی امسال ابالغ شده است.

ظرفیت انرژی های طبیعی خورشید
و باد در بخش کشاورزی 

خراسان جنوبی استفاده شود
و  تولید  نوین  فرصت های  ملی  همایش  دبیر 
اشتغال بخش کشاورزی شرق کشور گفت: در 
خراسان جنوبی به اندازه کافی نور خورشید و 
باد وجود دارد که می توان از این ظرفیت برای 
بخش کشاورزی استفاده کرد. خاشعی سیوکی 
هم عنوان کرد: امروزه بیکاری، چالشی برای 
مسئوالن است.وی با بیان اینکه ساالنه 500 

هزار نفر به آمار بیکاران کشور افزوده می شود 
افزود: 14 درصد تولید ناخالص کشور در بخش 
کشاورزی است.دبیر همایش ملی فرصت های 
کشاورزی شرق  بخش  اشتغال  و  تولید  نوین 
کشور بیان کرد: بیش از 4 میلیون نفر در این 
گفت:  هستند.خاشعی  کار  به  مشغول  بخش 
وزارت جهاد اعالم می کند بیش از 120 هزار 
به  هستند.وی  بیکار  کشور  در  فارغ التحصیل 
اهداف برگزاری این همایش اشاره و خاطرنشان 
کرد: با دعوت کشاورزان نمونه و اساتید دانشگاه، 
نظر و تحقیقات محققان و جدیدترین اقداماتی 
که انجام شده در این همایش مورد بررسی قرار 
نوین  فرصت های  ملی  همایش  می گیرد.دبیر 
تولید و اشتغال بخش کشاورزی شرق کشور 
یادآور شد: از نکات مهم این است که خراسان 
جنوبی در همسایگی کشور افغانستان قرار دارد 
که از نظر امنیتی دچار مشکالت عدیده ای است 
و حدود نیمی از  روستاهای مرزی استان نیز 
خالی از سکنه شده است که در بخش کشاورزی 
فعالیت داشته اند.خاشعی با بیان اینکه بررسی ها 
نشان می دهد بیکاری و کم آبی ریشه مهاجرت 

اتفاق  این  کرد:  اظهار  است  بوده  روستاییان 
سال ها در استان آغاز شد اما با هزینه های زیادی 
که شده است هنوز نتوانسته ایم این مشکل را 
برطرف کرده و جلوی مهاجرت روستاییان را 
بگیریم.دبیر همایش ملی فرصت های نوین تولید 
و اشتغال بخش کشاورزی شرق کشور گفت: در 
این راستا این کشور یکی از کارهایی که برای 
یا  با کم آبی استفاده کرده اند سان راپ  مقابله 
قطره خورشید است که در این زمینه گلخانه هایی 
با استفاده از انرژی خورشیدی احداث شده است 
با آب دریا سرمای محیط  و مقواهای آغشته 
گلخانه را تامین می کند.خاشعی خاطرنشان کرد: 
در خراسان جنوبی به اندازه کافی نور خورشید و 
باد وجود دارد که می توان از این ظرفیت برای 
بیان  با  استفاده کرد.خاشعی  بخش کشاورزی 
اینکه در زمینه آب و تغییر اقلیم و خشکسالی و به 
چالش کشیدن انتقال آب به استان، اشتغالزایی، 
کارآفرینی، مقاله هایی ارسال شده است افزود: در 
بحث علوم دام چند مقاله در زمینه استفاده از مواد 
ارگانیک طبیعی برای افزایش مکمل گوشت و 

شیر ارایه شده است.

اخبار کوتاه

حوادث استان

انتقال هوایی 33 مصدوم حادثه اتوبوس 
طبس- فردوس به گچساران

محور  در  اتوبوس  واژگونی  حادثه  مصدوم   33
دیهوک- فردوس با هواپیمای اختصاصی دقایقی قبل 

به گچساران منتقل شدند. مدیر مرکز مدیریت حوادث 
مصدومان  این  گفت:  استان  پزشکی  فوریتهای  و 
با  و  اورژانش کشور  رئیس  با دستور دکتر کولیوند 

هواپیمای سپاه پاسداران به گچساران منتقل شدند.

توقیف خودروی حامل شتر قاچاق
 در نهبندان

شهرستان  ورودی  در  شتر  نفر   4 حامل  خودروی 
نهبندان متوقف شد. رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان 
حمل  گواهی  بدون  شتر  حامل  خودرو  این  گفت: 
بهداشتی - قرنطینه ای دامپزشکی و با همکاری 
نیروی انتظامی در ورودی این شهرستان توقیف شد.

70 طرح محرومیت زدایی 
در خراسان جنوبی 

اجرایی می شود
از  رضوی  قدس  آستان  مستضعفان  امداد  معاون 
اجرایی شدن 70 طرح محرومیت زدایی در استان 
خراسان جنوبی خبر داد.مصطفی خاکسار قهروردی 
با بیان این خبر افزود: 70 طرح محرومیت زدایی در 
سه دهستان محروم بندان شهرستان نهبندان، النو 
شهرستان سربیشه و گزیک شهرستان درمیان با 
مشارکت قرارگاه ثامن االئمه)ع( اجرا خواهد شد.وی 
تعمیر،  به  کمک  بند،  سیل  و  خاکی  بند  احداث 
تکمیل و احداث مساجد، احیا و مرمت قنات ها و 
کانال های آب رسانی، احداث یا تکمیل غسالخانه، 
مرمت و نوسازی مدارس و ترمیم مزار شهدا را از 
جمله این طرح ها برشمرد.معاون امداد مستضعفان 
آستان قدس رضوی در ادامه مرمت و تعمیر منازل 
کتابخانه،  تکمیل  و  احداث  محرومان،  مسکونی 
احداث سرویس بهداشتی و حمام در منازل و احداث 
دیگر  از  را  مساجد  و  مدارس  بهداشتی  سرویس 
رضوی  قدس  آستان  محرومیت زدایی  طرح های 
رضوی در این استان معرفی کرد.خاکسار با بیان اینکه 
خراسان جنوبی در زمره استان های محروم کشور 
قرار دارد، عنوان کرد: آستان قدس رضوی با هدف 
تأمین زیر ساخت های توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی در مناطق محروم اقدام به اجرای طرح های 
مختلفی محرومیت زدایی در این استان کرده است.

تازه های ورزشی استان

برگزاری گردهمایی بزرگ 
»یادگیری زبان و رسانه های دیجیتال«

جهاد  خارجی  های  زبان  کالج  مدیر  ور-  پیشه 
گردهمایی  برگزاری  از  جنوبی  خراسان  دانشگاهی 
دیجیتال«روز  های  رسانه  و  زبان  »یادگیری  بزرگ 
زرین  مجتبی  استاد  حضور  با  اسفند   6 یکشنبه، 
 . خبرداد  چندزبانه  مدرس  و  محقق  مترجم،   پناه، 
معصومی مفرد عنوان کرد: برگزاری این گردهمایی با 
هدف نقش رسانه های دیجیتال در یادگیری زبان های 
خارجی و آگاهی دادن به والدین از نحوه بهرمنده ی 
صحیح از این رسانه ها در یادگیری فرزندشان برگزار 
می شود. وی  اظهار کرد: عالقه مندان برای شرکت در 
گردهمایی می توانند از طریق مراجعه به جهاددانشگاهی  
به آدرس خیابان پاسداران ، میدان قدس و کالج زبان 
پانزده  و  معلم  بلوار  تقاطع  آدرس  به  خارجی  های 
الکترونیکی  آدرس  طریق  از  یا  و  مراجعه  خرداد 
 http://92.242.222.25/rooyesh
کنند. اقدام  گردهمایی  این  در  نام  ثبت  به  نسبت 

ورودی های شهر بیرجند زیباسازی شود

فرماندار بیرجند با بیان اینکه راهسازی، شهرداری و 
راهداری بیرجند برای زیباسازی سه ورودی شهر برنامه 

ریزی کنند، گفت: همچنین دستگاه های مربوطه به 
بهداشت اماکن خدماتی جاده بیرجند- قائن توجه کنند.
ناصری  در ستاد خدمات سفرهای نوروزی بیرجند 
اظهار کرد: طی دوران شهردار قبلی بیرجند موضوع 
استقرار بازارچه دائمی را بسیار پیگیری کردیم اما در 
این خصوص هیچ اقدامی انجام نشد و بحث احداث 
نیست.  زیبنده شهر  ها  ورودی  در  چادر  و  کانکس 
ناصری با اشاره به اینکه برخی از افراد در زمینه پذیرش 
انجام  بیمارستان ها بی سلیقگی هایی  در  بیماران 
می دهند، افزود: امیدواریم این موضوع در ایام نوروز 
مشاهده نکنیم تا نارضایتی برای مسافرین نوروزی به 
همراه نداشته باشد.وی با توجه به اینکه کمیته 10 گانه 
بخش خصوصی با محوریت میراث فرهنگی تشکیل 
شود، ادامه داد: در این کمیته باید خواسته ها و نواقص 
بخش خصوصی مطرح و برطرف شود و نتیجه این 
کمیته را به ستاد خدمات سفر اطالع رسانی کنید.

درخشش استان در مسابقات مرشدی کشور

محمدرضا حسن پور در مسابقات مرشدی قهرمانی 
باالترین  کسب  با  بزرگساالن  ی  رده  در  کشور 

امتیاز ثبت شده قهرمان شد

نشست هم اندیشی ریاست
 هیات کشتی استان با پیشکسوتان
 و ورزشکاران شهرستان قائنات

با  استان  کشتی  هیات  رئیس  سروری  عباس 
در  شهرستان  در  کشتی  های  موفقیت  به  اشاره 
از  بیش  همکاری  خواستار  دور  چندان  نه  سالهای 
پیش عالقه مندان این ورزش ملی و مردمی شد. 

برترین های دارت بانوان سازمان صنعت، 
شدند معرفی  استان  تجارت  و  معدن 

این مسابقات به همت امور بانوان و خانواده سازمان و 
با حضور 21 شرکت کننده از سازمان صنعت، معدن و 

تجارت و شرکت شهرک های صنعتی استان برگزار 
شد. در این  خانم ها اصغری نیا، فرساد و خسروی به 
ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
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۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال فراگیر در کشور اختصاص یافت

در مراسم رونمایی از پوستر مستند » چنشتی ها « عنوان شد:

مستند »چنشتی ها«برای معرفی  ششمین روستای گردشگری استان   

معاون امور سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خبر داد:

اعالم آمادگی برای ایجاد تیم باشگاهی ورزشی قوی در استان
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
ُدوا فِی اَیّاِم الَْفناِء الَِیّاِم الْبَقاِء فَتََزوَّ

مردم ! در روزهای فناپذیر، برای روزگار جاودان، توشه برگیرید.
)نهج البالغه : خ 157، ص 462(

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: همزمان با سی و نهمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی و در هشتمین روز از دهه مبارک فجر پروژه گازرسانی به 10 روستای 
شهرستان قاینات با حضور معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی 
و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز خراسان جنوبی ، سید محمود هاشمی در این مراسم  اظهار کرد: 38 میلیارد ریال 

از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران برای گازرسانی به 10 روستای شهرستان قاینات 
هزینه شده است.مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: برای گازرسانی به روستاهای 
 مذکور، 51 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع و یک ایستگاه تقلیل فشار احداث شده است. 
وی بیان کرد: 750 علمک گاز در این روستاها نصب شده که با بهره برداری از آن، تعداد 

832 خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

در هشتمین روز از دهه مبارک فجر
با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 

بهره برداری از پروژه گازرسانی  به 10 روستای شهرستان قاینات 

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: همزمان با سی و نهمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی و در نهمین روز از دهه مبارک فجر، پروژه گازرسانی به شهر 
آبیز و 11 روستای شهرستان زیرکوه در مراسمی با حضور مشاور استاندار و سرپرست 
نماینده  استانداری خراسان جنوبی،  اقتصادی و توسعه منابع  امور  معاونت هماهنگی 
مردم شهرستان قاینات در مجلس شورای اسالمی و مسئولین استانی و شهرستانی 
، سید  گاز خراسان جنوبی  روابط عمومی شرکت  به گزارش  رسید.  برداری  بهره  به 

محمود هاشمی در این مراسم اظهار کرد: 149 میلیارد ریال از محل منابع داخلی 
شرکت ملی گاز ایران برای گازرسانی به شهر آبیز و 11 روستای شهرستان هزینه شده 
است. مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: برای گازرسانی به این پروژه ،  136 
کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع ، 4 ایستگاه تقلیل فشار و یک ایستگاه حفاظت کاندیک 
احداث شده است. وی بیان کرد: 2400 علمک گاز در شهر آبیز و 11 روستا نصب شده 

که امکان بهره مندي بیش از 2700 خانوار از نعمت گاز طبیعی را فراهم مي نماید.

در نهمین روز از دهه مبارک فجر 
با حضور مشاور استاندار و سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 

 بهره برداری از پروژه گازرسانی به شهر آبیز و 11 روستای شهرستان زیرکوه  

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: همزمان با سی و نهمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی، پروژه گازرسانی به شهر طبس مسینا در شهرستان درمیان در مراسمی با 
 حضور استاندار محترم خراسان جنوبی و مسئولین استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید. 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبی، سیدمحمود هاشمی در این مراسم  
اظهار کرد: 40 میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران برای گاز رسانی 

به شهر طبس مسینا  هزینه شده است.  مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: 
برای گازرسانی به این شهر ، 45 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع ، 2 ایستگاه تقلیل فشار 
و یک ایستگاه حفاظت کاندیک احداث شده است. وی بیان کرد: 980 علمک گاز در 
شهر طبس مسینا نصب شده که با بهره برداری از آن بیش از 1000 خانوار از نعمت 

گاز طبیعی بهره مند می شوند.

در ششمین روز از دهه مبارک فجر
 با حضور استاندار خراسان جنوبی

 بهره برداری از پروژه گازرسانی  به شهر طبس مسینا در شهرستان درمیان

و  سی  میمنت  به  گفت:  جنوبی  خراسان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
روستای   28 به  گازرسانی  پروژه  از  بهره برداری  اسالمی  انقالب  فجر  نهمین 
شهرستان درمیان در مراسمی با حضور استاندار محترم خراسان جنوبی و جمعی 
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  آغاز  شهرستانی  و  استانی  مسئولین  از 
: کرد  اظهار  مراسم  این  در  هاشمی  محمود  سید  جنوبی،  خراسان  استان   گاز 

برای  ایران  گاز  ملی  داخلی شرکت  منابع  از محل  ریال  میلیارد  بر 191  بالغ   

عامل  مدیر  است.  شده  هزینه  درمیان  شهرستان  در  روستا   28 به  گازرسانی 
شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: 207 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع ، 5 ایستگاه 
تقلیل فشار و یک ایستگاه حفاظت کاتدیک در اجرای این پروژه احداث گردیده 
بهره  با  که  روستا نصب شده  این 28  در  بیان کرد: 2300 علمک  است. وی 
طبیعی  گاز  نعمت  از  درمیان  شهرستان  روستایی  خانوار   2560 آن  از  برداری 

بهره مند می شوند.

در ششمین روز از دهه مبارک فجر
 با حضور استاندار خراسان جنوبی  

بهره برداری از پروژه گازرسانی  به 28 روستای شهرستان درمیان

مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی از آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 4 روستای 
شهرستان قاینات همزمان با گرامیداشت سومین روز از دهه مبارک فجر در این شهرستان 
خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبی، سید محمود هاشمی 
گفت: با گازرسانی به 4 روستای شهرستان قاینات در سال آینده ،  317 خانوار روستاهای 
ورزگ، ورزق، روشک و عباس آباد از نعمت گاز برخوردار می شوند. وی با اشاره به اینکه 

اعتبار مورد نیاز جهت اجراي این پروژه 30 میلیارد ریال است، گفت : این پروژه مستلزم 
اجرای 28 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع ، احداث یک ایستگاه تقلیل فشار درون شهری 
و نصب 250 علمک گاز مي باشد. هاشمی افزود : با بهره برداري از پروژه هاي روستایي 
در دهه مبارک فجر ، تعداد روستاهای گازدار شهرستان قاینات به 75 روستا و جمعیت 

روستایي برخوردار از نعمت گاز طبیعي در این شهرستان به 78  درصد افزایش یافت. 

در سومین روز از دهه مبارک فجر
با حضور فرماندار شهرستان قاینات 

آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 4 روستای شهرستان قاینات

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: همزمان با سی و نهمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی و در  نهمین روز از دهه مبارک فجر پروژه گازرسانی به شهر زهان و 3 روستای 
شهرستان زیرکوه در مراسمی با حضور مشاور استاندار و سرپرست  معاونت هماهنگی امور 
 اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی ، مسئولین استانی و شهرستانی به بهره برداری
رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبی ، سیدمحمود هاشمی در این 
مراسم  اظهار کرد: 86 میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران برای گاز رسانی 

به شهر زهان و 3 روستای شهرستان هزینه شده است. مدیرعامل 
شرکت گاز خراسان جنوبی افزود : برای گازرسانی به این پروژه  ، 65 
کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع ،  3  ایستگاه تقلیل فشار و یک ایستگاه 
حفاظت کاتدیک احداث شده است. وی بیان کرد: 750 علمک گاز 
در شهر زهان و 3 روستا نصب شده که با بهره برداری از آن بیش از 

850 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

در نهمین روز از دهه مبارک فجر

با حضور مشاور استاندار و سرپرست  معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
 بهره برداری از پروژه گازرسانی به شهر زهان  و 3 روستای شهرستان زیرکوه  

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: به میمنت 
سی و نهمین فجر انقالب اسالمی، پروژه گازرسانی به شهر 
گزیک در شهرستان درمیان در مراسمی با حضور استاندار 
محترم خراسان جنوبی و جمعی از مسئولین استانی و 
شهرستانی به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی 

شرکت گاز استان خراسان جنوبی ، سید محمود هاشمی در این مراسم اظهار کرد: 40 میلیارد 
ریال از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران برای اجرای این پروژه هزینه شده است.  وی 
بیان کرد : با بهره برداری از پروژه  گازرسانی به شهر گزیک ،  676 خانوار این شهر از نعمت 
 گاز طبیعی بهره مند می شوند. مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی بیان کرد: برای این پروژه

 48 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع ، یک ایستگاه تقلیل فشار و 600 علمک اجرا شده است.

در ششمین روز از دهه مبارک فجر 

با حضور استاندار خراسان جنوبی  
بهره برداری از پروژه گازرسانی به شهر گزیک در شهرستان درمیان 

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: همزمان با سی و نهمین سالگرد 
اجرایی  عملیات   ، فجر  مبارک  دهه  از  روز  هشتمین  در  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
و  کار  تعاون،  وزیر  معاون  حضور  با  بیرجند  شهرستان  روستای   40 به  گازرسانی 
، خوسف و درمیان در مجلس  بیرجند  نماینده مردم شهرستان های  اجتماعی،  رفاه 
شورای اسالمی ، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري و سایر مسئولین استانی 
سید   ، جنوبی  خراسان  گاز  عمومی شرکت  روابط  گزارش  شد.به  آغاز  و شهرستانی 

محمود هاشمی در این مراسم اظهار کرد: برای اجرای این پروژه بالغ بر 150 میلیارد 
ریال از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران هزینه خواهد شد. مدیر عامل شرکت 
گاز خراسان جنوبی افزود: این پروژه شامل اجرای 107 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع، 
احداث 5 ایستگاه تقلیل فشار و احداث 3 ایستگاه حفاظت کاتدیک می باشد. وی بیان 
کرد: با نصب 2000 علمک گاز در روستاهای مذکور ، بیش از 2100 خانوار روستایی 

شهرستان بیرجند تحت پوشش گاز طبیعی قرار خواهند گرفت.

در هشتمین روز از دهه مبارک فجر
 با حضور معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

 آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 40 روستای شهرستان بیرجند

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: همزمان با سی و نهمین سالگرد 
اجرایی  عملیات   ، فجر  مبارک  دهه  از  روز  دهمین  در  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
گازرسانی به شهر درح و 40 روستای شهرستان سربیشه با حضور معاون سیاسی ، 
امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی و سایر مسئولین استانی و شهرستانی 
آغاز شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبی ، سید محمود هاشمی  
در این مراسم اظهار کرد : برای اجرای این پروژه بالغ بر 320 میلیارد ریال از محل 

گاز  شرکت  عامل  مدیر  گردید.  خواهد  هزینه  ایران  گاز  ملی  شرکت  داخلی  منابع 
خراسان جنوبی افزود: این پروژه شامل اجرای 293 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع ، 
احداث 7  ایستگاه تقلیل فشار و 3  ایستگاه حفاظت کاتدیک می باشد. وی بیان کرد: 
با نصب 3000 علمک گاز در شهر درح و 40 روستای شهرستان ، بیش از 3300 خانوار 

شهرستان سربیشه تحت پوشش گاز طبیعی قرار خواهند گرفت .

در دهمین روز از دهه مبارک فجر
 با حضور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری 

آغاز عملیات  اجرایی گازرسانی به شهر درح و 40 روستای شهرستان سربیشه

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: به میمنت سی و نهمین فجر 
انقالب اسالمی، پروژه گازرسانی به 17روستای بخش دستگردان شهرستان طبس 
طی مراسمی به بهره  برداری رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان 
جنوبی، سید محمود هاشمی با گرامیداشت دهه فجر اظهار کرد: 34 میلیارد ریال از 
محل اعتبارات داخلی شرکت ملی گاز ایران برای اجراي این طرح سرمایه گذاری 
شده است. وی بیان کرد: با بهره برداری از پروژه گازرسانی به 17روستای بخش 

دستگردان طبس بیش از 858 خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند. 
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی بیان کرد: برای اجرای این پروژه بیش از 
48 کیلومتر شبکه تغذیه وتوزیع ، یک ایستگاه تقلیل فشار و 770 علمک نصب و راه 
اندازی شده است. هاشمی افزود: با بهره برداري از پروژه هاي روستایي در دهه مبارک 
فجر ، تعداد روستاهای گازدار شهرستان طبس، 42 روستا و جمعیت روستایي برخوردار 

از نعمت گاز طبیعي در این شهرستان به 62 درصد افزایش یافت. 

در چهارمین روز از دهه مبارک فجر

با حضور فرماندار ویژه شهرستان طبس
بهره برداری از پروژه گازرسانی به 17 روستای بخش دستگردان  شهرستان طبس

مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: پروژه گازرسانی به 3 روستای 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  حضور  با  مراسمی  در  طبس  شهرستان  مرکزی  بخش 
اجتماعی و استاندار خراسان جنوبی به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی 
با  کرد:  اظهار  مراسم  این  در  گاز خراسان جنوبی، سید محمود هاشمی  شرکت 
بهره برداري از پروژه هاي روستایي در دهه مبارک فجر ، تعداد روستاهای گازدار 
شهرستان طبس به 42 روستا و جمعیت روستایي برخوردار از نعمت گاز طبیعي در 

این شهرستان به 62 درصد افزایش یافت. وی بیان کرد: با بهره برداری از پروژه 
گازرسانی به روستاهای کریت ، ابراهیم آباد و فهالنج بیش از 1000 خانوار روستایی 
از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند. وی با بیان اینکه 48 میلیارد ریال از محل منابع 
داخلی شرکت ملی گاز ایران برای این طرح هزینه شده است، افزود: برای اجرای 
 این پروژه 37 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع ، یک ایستگاه تقلیل فشار درون شهری ،

 یک ایستگاه حفاظت کاتدیک و 900 علمک گاز نصب گردیده است.

در هفتمین روز از دهه مبارک فجر 
با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

بهره برداری از پروژه گازرسانی به 3 روستای بخش مرکزی شهرستان طبس

مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: همزمان 
انقالب  پیروزی  گرامیداشت  سالگرد  نهمین  و  سي  با 
اجرایی 169  آغاز عملیات  یا  برداری و  ، بهره  اسالمی 
پروژه گازرسانی در استان خراسان جنوبی آغاز می شود. 
خراسان  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
جنوبی، سید محمود هاشمی در تشریح برنامه های این 

شرکت در دهه مبارک فجر اظهار کرد: عملیات گازرسانی 
به چهار شهر طبس مسینا ، گزیک ، زهان و آبیز نیز در 
 ایام فرخنده دهه فجر انقالب به بهره برداری می رسد. 
عملیات  از  برداری  بهره   ، ایام  این  در  کرد:  بیان  وی 
گازرسانی به 73 روستا و 7 واحد صنعتی استان خراسان 
جنوبی نیز آغاز می شود. هاشمي همچنین از آغاز عملیات 

اجرایی گازرسانی به یک شهر و 84 روستای خراسان 
جنوبی در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: همه  ساله این 
 شرکت در برگزاری مراسم ویژه گرامیداشت دهه فجر ،
برنامه های متعددي در بخش گازرسانی داشته و در جشن 
انقالب سهیم می شود. مدیر عامل شرکت گاز خراسان 
جنوبی با بیان اینکه بالغ بر 665 میلیارد ریال از منابع داخلی 

شرکت ملی گاز ایران برای پروژه های آماده افتتاح در این 
 ایام سرمایه گذاری شده است، افزود : با افتتاح این پروژه ها
 10584 خانوار شهري و روستایي از نعمت گاز طبیعي بهره مند
می شوند. هاشمی با اعالم اینکه با اعتبار  500 میلیارد 
ریال در بخش پروژه های آماده اجراي عملیات گازرساني، 
ظرفیت گازرساني به 5820 خانوار در آینده ایجاد خواهد 

شد، خاطرنشان کرد : در مجموع ، هزینه پروژه هاي قابل 
بهره برداري به همراه اعتبار مورد نیاز جهت پروژه هاي 
اجرایي در بخش شهري و روستایي در  آماده عملیات 
دهه مبارک فجر در استان خراسان جنوبي ، بالغ بر 1165 
میلیارد ریال بوده که 16400 خانوار شهري و روستایي را 

تحت پوشش گاز طبیعي قرار خواهد داد.
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