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مسئوليت
 شعار نيست
* هرم پور

      العياذ با... نمى خواهم خدشه اى به بعضى از صحبت هاى 
عزيزان وارد كنم يا توبره انتقاداتم را دوباره پر كنم و 
به پشت ببندم و سر هر كوى و برزنى تحفه اى به 
مردم بدهم كه: «بله! آقايان اين حرف ها را مى زنند 
و پشت صحنه خبرهاى ديگريست.» از طرف ديگر 
فراهم  هم  عزيزان  شما  خنده  اسباب  خواهم  نمى 
بشود كه اين روزها آنقدر با  گرانى ها و  مشكالت و 
مصائب فراوان دست به گريبانيم كه نه حال و هوايى 
 براى خنده مانده و نه رمقى براى گشودن لب ها 
از هم. فقط مجالى خواستم براى يك تأمل ديگر 
در جمالت و كلماتى كه اين روزها از لبان مبارك 
بعضى از دلسوزان بر مى آيد و شنيده مى شود و به 
ايده آل هاى ذهنى  و  آرمان ها  بيشتر  گمان من، 

دوستان است تا واقعيت هاى جامعه. 
 چند روز پيش يكى از نمايندگان محترم در بازديد از 
مراكز صنعتى افاضه فرموده بود كه بانك ها نبايد براى 
بدهى، كارخانه ها را تعطيل كنند. نمى دانم اين هم از 
 الزامات تهران نشينى آقايان است يا از عقوبت هاى 
از مصيبت هاى كفران  يا  پايتخت  از  ما  دورماندن 
نعمت قدرنشناسى از مديران قبلى و فعلى كه فرياد 
«هل من ناصر» صدها كارخانه دار و توليد كننده و 
بازارى و سرمايه گذار را نمى شنويم و قيچى آماده 
بريدن ريسمان پر پيچ و تاب رونق زندگى توسط 
بانك ها را نمى بينيم. براى به حلقوم كشيده شدن 
همه سرمايه هاى اقتصادى استان و براى بر باد فنا 
دادن همه اميدها و آرزوها و برنامه ها، چه بيشتر و 
از آنچه امروز در حال روى دادن است و چه  بدتر 
مصيبتى عظيم تر از آنچه بر سر اقتصاد استان ما 

آمده است؟. ( ادامه در صفحه 2 )

يادداشت

فرماندار بيرجند :

اعضاى هيئت اجرايى 
انتخابات مجلس و 

خبرگان انتخاب شدند
صفحه 7

وضعيت اعزام عمره مشخص نيست

رئيس سازمان حج و زيارت با اشاره به اينكه وزارت 
خارجه پيگير صدور حكم دو مامور خاطى عربستان 
است، گفت: وضعيت اعزام به عمره هنوز مشخص 
اساس  بر  گفت:  مهر،  با  گفتگو  در  اوحدى  نيست. 
مصوبات شوراى عالى امنيت كشور، تصميم گيرى 
در مورد اعزام زائران به عمره بعد از صدور حكم دو 
پليس خاطى عربستان خواهد بود و تا آن زمان هيچ 

تصميمى در اين خصوص گرفته نمى شود.

 پيگيري ترميم حقوق فرهنگيان

وضعيت  آخرين  به  پرورش  و  آموزش  وزير  ايسنا: 
پاداش فرهنگيان بازنشسته اشاره كرد و گفت: هر 
بازنشستگان  پاداش  پيگيري موضوع  بار  هفته سه 
را انجام مي دهم. فاني افزود: قبول دارم كه حقوق 
بازنشستگان مكفي نيست و پيگير اين موضوع هم 
هستم و در بودجه 95 و برنامه ششم توسعه برنامه اي 
براي ترميم حقوق بازنشستگان و بودجه اي كه به 

آنها تخصيص داده مي شود، هستم .

قيمت بنزين تا پايان سال افزايش نمي يابد

مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
افزايش نرخ  برنامه اي براي  پايان سال  تا  گفت  :  
اين  قيمت  كه  نيست  قرار  و  ندارد  وجود  بنزين 
در  سجادي  ناصر  سيد  يابد .   افزايش  انرژي  حامل 
افزايش  به  مربوط  ادعاهاي  درباره  ايرنا،  با  گفتگو 
ادعاها،  اين  افزود:  تومان،   1200 به  بنزين   قيمت 
گمانه زني هاي شخصي بوده و تاكنون پيشنهادهايي 

بررسي و تصويب نشده است .

بانك هاى خراسان جنوبى 
مشكل گشا باشند ، نه مشكل ساز
افزايش هزينه صدور پروانه كسب و  اعمال سليقه در بانك ها در مورد ضمانت وام ؛ از مشكالت فراروى اشتغال استان

در كارگروه اشتغال استان عنوان شد :

بدهى 45 ميلياردى 
بيمه هاى درمانى به 
بيمارستان هاى استان

صفحه 7

صفحه 3

صفحه 7

نگاه آگاهانه به اسالم از ويژگى هاى بارز آيت  ا... هادوى بود
در همايش بزرگداشت عالم واقف عنوان شد :

عكس : ايرنا

 26 آذرمــاه

 روز ملى حمل و نقل و رانندگان
بر تمامى دست اندركاران صنعت حمل و نقل گرامى باد

 نمايندگى حمل و نقل و پايانه ها
 تشكل هاى صنفى رانندگان

و شركت هاى حمل و نقل شهرستان طبس

 فروش آهك و گچ زيركار
ممتاز جانبازان

دفتر مركزى: خيابان ارتش- كوچه بهاران- پالك 11

تلفن فروش: 32235265- 09375378132

جناب آقاى خدمتگزار 
استاندار محترم خراسان جنوبى

انتصاب بجا و شايسته جناب آقاى مهندس سيد محمود حقى

را به عنوان مديرعامل سازمان هميارى هاى استان خراسان جنوبى
كه بيانگر تعهد و لياقت برجسته آن برادر گرامى در صحنه هاى خدمت صادقانه به نظام 
و ميهن اسالمى است، تبريك عرض نموده و از كنار مضجع شريف رضوى موفقيت و 

سربلندى جناب عالى را  از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
جمشيد خاتمى (سرپرست شركت بيمه تعاون در استان هاى خراسان)

جناب آقاى مهندس رامين همتى
درگذشت پدر بزرگ گرامى تان

 را تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم آمرزش و براى بازماندگان صبر و شكيبايى 
از خداوند منان مسئلت دارم.

سروش صباغ

آگهــى استخــدام 
يك موسسه حسابرسى براى تكميل كادر حرفه اى خود نياز به 2 نفر آقا، داراى مدرك 
كارشناسى ارشد يا كارشناسى حسابدارى و حسابرسى از دانشگاه معتبر و با شرط معدل 16 

و باالتر را دارد. واجدين شرايط مى توانند رزومه خود را حداكثر تا تاريخ 94/10/10 
به آدرس ايميل ahaf.info@yahoo.com ارسال نمايند

 مراتب پس از بررسى به اطالع پذيرفته شدگان خواهد رسيد.

فقط دو روز ديگر 
فرصت داريد

فروش ويژه انواع بخارى ژاپنىگازى و نفتى
با ضمانت و تعميرات تخصصى             آدرس: نبش سجاد 13

جمعيت هالل احمر استان خراسان جنوبى
آگهى مزايده عمومى   شرح در صفحه 2

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول)

سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى
                                    

به اطالع كليه اعضاى محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى مى رساند:
جلسه مجمع عمومى فوق العاده سازمان، شنبه  مورخ 1394/10/19 راس ساعت 17:00 در محل موسسه امام على (ع) واقع 
در انتهاى خيابان مدرس6 برگزار مى شود. لذا از تمامى اعضاى محترم سازمان دعوت به عمل مى آيد راس موعد مقرر در 

جلسه مذكور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:      1- انتخاب بازرسين سازمان         2- ساير موارد    

  هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان 

www.nezam-kj.ir
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رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات، از سفر 2 ميليون و 300 هزار زائر ايراني به عتبات در ايام اربعين خبر داد و گفت: امسال مشاركت مردم
 بيش از 10 برابر سال گذشته بود .  حسن پالرك در گفتگو با فارس، درباره مشاركت مردمي در خدمت رساني به زوار سيدالشهدا(ع) 
در مراسم پياده روي اربعين امسال در عراق گفت: ميزان مشاركت مردم امسال نسبت به سال گذشته بيش از 10 برابر شده بود.

 سفر 2 ميليون و 300 هزار زائر ايراني به عتبات در ايام اربعين

امروز ٢٨ آذر ١٣٩٤ مصادف با
 ٧ ربيع االول ١٤٣٧ و  ١٩ دسامبر ٢٠١٥

حمله موشكي رژيم بعثي عراق به شهر قهرمان 
 پرور دزفول (١٣٦١ ش).

مروج  «محمدرضا  آيت  ا...  فرزانه  عالم  ارتحال 
طبسي» (١٣٦٣ ش).

درگذشت شاعر معاصر «عباس يميني شريف» 
(١٣٦٨ ش).

اولين همايش نگارش يك روزه قرآن كريم در 
تهران (١٣٧٩ ش).

و  اديب  تنوخي  محمد  بن  علي  درگذشت 
شاعر(٣٤٢ ق).

تولد «آلبرت ماْيِكْلسون» فيزيك دان امريكايي و 
كاشف سرعت نور (١٨٥٢م).

و  دانماركي  دريانورد  برينگ»  «واْيْتس  مرگ 
كاشف تنگه برينگ (١٧٤١م).

عضويت ايران در شوراي اقتصادي سازمان ملل 
(١٩٦٥م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

پيش بيني رئيس اتحاديه طال و جواهر از قيمت ها 
 

رئيس اتحاديه طال و جواهر گفت: به نظر مي رسيد با پايان ماه صفر 
و آغاز ماه ربيع االول، بازار طال رونق بگيرد ولي 
نشانه هاي رونق ضعيف است و با آغاز ماه جديد 
تقاضا افزايش نيافته و قيمت ها نيز كاهش يافت .  
 محمد كشتي آراي در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: 
هشتمين هفته اي را پشت سرگذاشتيم كه قيمت 
جهاني طال سير نزولي داشت و در اواخر هفته هر اونس طال به حدود 
1065دالر رسيد كه در هفته گذشته حدود 10 دالر و هفته قبل از آن 
حدود 11 دالر كاهش يافت  . وي با بيان اينكه در اوايل هفته گذشته 
قيمت ارز باال بود، افزود: از روز يكشنبه هفته قبل و بعد از اتمام تعطيالت 

و پايان ماه صفر برخالف پيش بيني ها قيمت ها روال كاهشي گرفت .

  نرخ ارز به زودي تعيين تكليف مي شود  

ماه  در  تحريم ها  لغو  با  اينكه  بيان  اصناف ضمن  اتاق  رئيس  نايب 
تكليف  تعيين  زودي  به  نيز  ارز  نرخ  آينده، 
كه  بي كيفيت  چيني  قطعات  گفت:  مي شود، 
مورد استفاده خودروسازي هاست به زودي كنار 
گذاشته مي شود و خودروهاي داخلي با كيفيت تر 
ايسنا،  با  گفتگو  در  راسي  عليرضا  مي شوند. 
درباره اولين تاثيرات  لغو تحريم هاي اقتصادي  بر بازار ارز در كشور 
كه ماه آينده اجرا مي شود، گفت: يكي از شاخص هاي مهم پس از 
تكليف شود،  تعيين  بايد  كه  است  ارز  نرخ  تحريم ها،  برداشته شدن 
چون بحث نوسان نرخ ارز چالش هاي زيادي را براي توليدكنندگان، 

صادركنندگان و همه صنوف به وجود آورده است . 

تسهيالت اشتغال روستائيان تا سقف
 3 ميليارد تومان پرداخت مي شود  

 
 معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست 
زايي  اشتغال  تسهيالت  پرداخت  از  جمهوري 
روستائيان تا سقف سه ميليارد تومان خبر داد . به 
گزارش مهر، رضوي اظهار كرد: اين تسهيالت 
در قالب تعاوني هاي كارآفريني روستايي با حضور 
سرپرستان خانوار پرداخت خواهد شد .  وي افزود: اين تسهيالت با توجه به 
تعداد سرپرستان خانوارها متفاوت بوده و نحوه بازپرداخت نيز شرايط ويژه 
خاص خود را دارد . وي افزود: كارمزد كليه تسهيالت اشتغالزايي روستائيان 
سه درصد بوده و باز پرداخت آنها براي زير 200 خانوار بين چهار تا پنج 

سال است و باالي 200 خانوار بين سه تا چهار سال است . 

مركزي  بانك  در  كاال  خريد  اعتباري  كارت  طرح  مسئول 
كاالي  خريد  كارت  صدور  دستورالعمل  و  ابالغيه  گفت: 
ايراني چهارشنبه گذشته به شبكه بانكي كشور ابالغ شد كه 
قبال هماهنگي براي ايجاد شبكه پرداخت و پذيرش صورت 
در  بازنشستگان  اينكه  اعالم  با  كار  وزير  بود  . معاون  گرفته 
مرحله اول دريافت وام خريد كاالي ايراني قرار دارند، گفت: 
به عنوان ضمانت  را  يارانه ها  بتوان  تا  انجام شده  مذاكراتي 
بازپرداخت وام اقشار كم درآمد قرار داد .  به گزارش مهر، احمد 
هفته  اين  از  كاال  اعتباري خريد  كارت  ميدري گفت: طرح 
آغاز خواهد شد.وى  در چند شهرستان  آزمايشي  به صورت 
اين  افزود:  كاال  خريد  اعتباري  كارت  طرح  جزئيات  درباره 
 طرح به صورت گسترده براي افراد زيادي صادر مي شود و 
بين  هماهنگي  و  گرفته  صورت  اطالعاتي  هاي  زيرساخت 

نهادها در مراحل پاياني است كه اميدواريم با مشكل اجرايي 
مواجه نشويم   . وي ادامه داد: در مرحله نخست بازنشستگان 
تأمين اجتماعي و بازنشستگان صندوق كشوري تحت پوشش 
اين طرح قرار دارند و در واقع اولويت نخست ما در اجراي اين 
طرح اين دو قشر است. ميدري درباره گروه هاي هدف اين 
طرح نيز گفت: تالش اصلي ما اين است كه جامعه كه تحت 
پوشش اين طرح قرار مي گيرد افزايش بدهيم و با سازمان 
اقشار كم  تا  گرفته  مذاكراتي صورت  و  گفتگو  ذيربط  هاي 
درآمد و ضعيف شناسايي و تحت پوشش اين طرح قرار گيرند 
و يارانه آنها نيز ضمانت بازپرداخت اقساط باشد   . معاون وزير 
كار بيان كرد: براي كارمندان دولت مشكل چنداني نداريم و در 
واقع آنها با رضايت نامه اي كه هنگام دريافت كارت به بانك 

مي دهند كفايت مي كند و نيازي به ضمانت ديگر نيست.

يارانه ضمانت اقساط وام كاال مي شود  

جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا، از پيش 
ثبت نام مرحله دوم طرح جريمه مشموالن 
از 20  غيبت،  سال  از 8  بيش  داراي  غايب 
داد.   خبر  سالجاري  ماه  دي  پايان  تا  آذرماه 
اساس  بر  گفت:  كريمي  ايسنا،  گزارش   به 
از  بيش  مجلس   1393 سال  بودجه  قانون 
288 هزار نفر مشمول غايب داراي بيش از 

8 سال غيبت، از 15 اسفند 93 در اين طرح 
ثبت  متقاضيان  افزود:  كردند  . وي  نام  ثبت 
نام شده در مرحله اول اين طرح تا 20 آذرماه 
فرصت داشته كه مبلغ جريمه در نظر گرفته 
شده را واريز نمايند و از كارت معافيت بهره 
مند شوند  . وي بيان كرد: مشموالن غايبي كه 
در مرحله اول طرح ثبت نام كرده اند و پيگير 

انصراف  منزله  به  اند،  نشده  درخواست خود 
 تلقي مي شود و چنانچه خواستار بهره مندي 
از اين طرح هستند مي بايست تا قبل از پايان 
دي ماه با مراجعه به دفاتر (پليس+10) ضمن 
ارائه درخواست عدم انصراف نسبت به پرداخت 
مشموالن  جريمه  كنند.ميزان  اقدام  جريمه 
غايب براي معافيت، براساس مدرك تحصيلي 

زيرديپلم10  مدرك  داراي  افراد  و  باشد  مي 
ميليون تومان، ديپلم 15 ميليون تومان، فوق 
ديپلم20 ميليون تومان ، ليسانس25 ميليون 
تومان،  ميليون   30 ليسانس  فوق  تومان، 
دكتري غيرپزشكي 35 ميليون تومان،دكتري 
پزشكي 40 ميليون تومان، پزشكان متخصص 

و باالتر50 ميليون تومان مي باشد. 

جزئيات دور دوم ثبت نام جريمه سربازي

يادداشت

مسئوليت شعار نيست
  (ادامه از صفحه اول) هر ماه خبرى از تعطيلى كارخانه اى، 
هر روز خبرى از بيكار شدن دهها كارگر و هر ساعت 
خبرى، از سيه پوِش دردها و رنج ها شدِن صدها خانواده، 
 و هر ثانيه خبرى از آه و ناله و فرياد مظلومانه اى 
چند  ندادن  يا  داد  قرار  لغو  يا  كار  از  اخراج  پى  در 
ماه حقوق از عيد تا بحال. از همه رفت و آمدهاى 
نشين  مركز  عزيزان  ساير  و  وزرا  و  سفرا  پرهزينه 
هاى  نشينى  خوش  و  ها  طياره  بليت  پول   جز 
سوغات پسندشان چه عايدمان شده؟ روزهاى آينده 
هم كه به بركت تصميمات، باز پاى شركت ها و 
سرمايه گذاران و مؤسسات و مراكز صنعتى خارج از 
كشور به داخل ايران باز شود همين چند مركز صنعتى 
باقى مانده هم ُمثله خواهد شد و زير خروارها خاك به 
گور خواهد رفت. واقعاً مسئوالن استانى چه مى كنند؟ 

 

 چه طرح و برنامه اى براى حمايت از اين كارخانه ها 
و مراكز صنعتى ارائه كرده اند؟ نشستى با مديران 
اميدوار  براى  قدمى  اند؟  داشته  مركز  در  ها  بانك 
كردن سرمايه گذاران برداشته اند؟ فرجه و مهلتى 
را التماس كرده اند؟ يا حداقل اين مشكالت را به 
از پايين نشين ها منتقل  آقايان باالنشين بى خبر 

كرده اند؟.
واقعيت  ديدن  نيست. مسئوليت،   مسئوليت، شعار 
هاست و عمل كردن در راستاى احقاق حق مردم. در 
 شرايطى كه همه مردم و نخبگان جامعه واقعيت ها 
وجود  به  ما  همه  كه  وضعى  در  بينند،  مى  را 
و  واقفيم، در حالى كه وضعيت صنعتى  مشكالت 
و  پوشى  هيچ چشم  بدون  استان  اقتصادى  مراكز 
فرونيامده  نفسى  و  موت  به  رو  مريضى  اغماضى، 
است، چرا به دلخوش كردن هاى كودكانه بسنده 
نه  شد،  مى  و  بايد  مى  كه  زمان  آن  و  كنيم  مى 
كالمى گفتيم، نه فريادى كشيديم و نه قدمى براى 
برداشتيم؟ كاش مى شد  اوضاع  اين  از  دور شدن 
همينجا آمارى مستند از ارتباط مشكالت امنيتى و 
آسيب هاى اجتماعى شهرهاى مرزى همين استان 
با فقدان رونق اقتصادى آنها به ميان مى آمد كه 
در  ماه  هر  آمار  اين  كه  عزيزانى  آن  به  تلنگرى 
 بولتن ها و گزارش ها و خبرها، تقديمشان مى شود، 
از  خبر  بى  را  مردم  و  ما  آنقدرها هم  و  مى خورد 

آنچه روى مى دهد، نمى دانستند. 
فروبسته  لب  فعًال  و  بينيم  مى  و  دانيم  مى   

 

مانده ايم تا به وقتش. اگر به آن دنيا اعتقاد داريم، 
معترفيم،  قبال خون شهدا  در  مسئوليتمان  به  اگر 
اگر اين ها مثل خيلى از اعتقاداتمان شعار نيست، 
باور كنيد بايد جوابگوى همه آه و ناله ها و رنج اين 
مردم باشيم. من به نوبه خودم، شما مسئول عزيز 

هم به نوبه خودت.  
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرماييد)

درخواست متمم بودجه براي 
بيمه تكميلي معلوالن  

رئيس سازمان بهزيستي كشور به ناكارآمدي بيمه 
تكميلي معلوالن و كمبود اعتبارات مربوط اشاره و 
عنوان كرد: 10 ميليارد تومان اعتباري كه به اين 
منظور در اختيار داشتيم به اتمام رسيده و درخواست 
متمم بودجه كرده ايم   . انوشيروان محسني بندپي در 
ناشي  مالي  بار  تامين  بر ضرورت  ايسنا  ،  با  گفتگو 
از اجراي قانون حمايت از معلوالن تاكيد و اظهار 
كرد: دولت خود را مكلف كرده تا زمينه هاي اجرايي 
وي  شود .   فراهم  معلوالن  از  حمايت  قانون  براي 
بيمه  برقراري  قانون  اين  بندهاي  از  يكي  افزود: 
و  دائمي  و  نامحدود  صورت  به  معلوالن  تكميلي 

حل مشكالت مربوط به آن است.
 

اجراي بيمه دانش آموزي
 از اول مهر آغاز شده است

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و 
سال هاي  مانند  دانش آموزان  بيمه  گفت:  پرورش 
قبل به اجرا درآمده و از اول مهر آغاز شده است .  
سيدمحمد بطحايي در گفتگو با فارس، در خصوص 
بيمه دانش آموزان در سال جاري اظهار كرد: بيمه 
دانش آموزان مانند سال هاي قبل به اجرا درآمده و 

از اول مهر آغاز شده است .  

اسامى داوطلبان عضويت در هيئت مديره:
نام و نام خانوادگىرديف

سيد محمد اصغرى1
ايمان حسينى2
حاجى محمد حسينى3
محمد اسمعيل حسينى4
فاطمه زنگوئى5
مصطفى ضابطى نيا6
حسن كميلى7
على كميلى8
محمد ميرزائى 9
مرتضى نريمانى خراشاديزاده10
  محمد امين هاتف فرد11

  اسامى داوطلبان عضويت در سمت بازرس: 
نام و نام خانوادگىرديف

معصومه آزاد1
طلعت ثابتى2
محمد صديق حسينى3

اطالعيه
قابل توجه كليه بازنشستگان و مستمرى بگيران تامين اجتماعى استان خراسان جنوبى

نظر به اينكه به موجب تفاهم نامه صادره فيمابين سازمان تامين اجتماعى مركز و كانون عالى كارگران 
بازنشسته و مستمرى بگيران تامين اجتماعى كشور و شركت آتيه سازان حافظ قرار داد بيمه تكميلى درمان 
بازنشستگان و مستمرى بگيران تامين اجتماعى اين استان با شركت مذكور از تاريخ 94/9/1 تا تاريخ 95/9/1 
به مدت يك سال كامل با سرانه حق بيمه به مبلغ 282/000 ريال براى هر نفر منعقد گرديده لذا افرادى كه 
تاكنون تحت پوشش بيمه مذكور قرار نگرفته و تمايل به استفاده از بيمه تكميلى را دارند و يا افرادى كه در 
قرارداد قبلى با بيمه آتيه سازان تحت پوشش بيمه تكميلى بوده و تمايل به استفاده از بيمه تكميلى در اين 
قرارداد را ندارند حداكثر تا پايان بهمن ماه 1394 فرصت دارند به كانون هاى كارگران بازنشسته و مستمرى 
بگيران تامين اجتماعى شهرستان محل دريافت مستمرى خود مراجعه و برگ درخواست استفاده و يا انصراف 
خود را تكميل و امضا و تحويل كانون مربوطه نمايند. بديهى است مهلت تعيين شده به هيچ وجه تمديد 

نگشته و هرگونه درخواستى پس از انقضاى مهلت مورد قبول واقع نخواهد شد.
ضمنا براى اطالع بيشتر مى توانيد با كانون هاى كارگران بازنشسته و مستمرى بگيران تامين اجتماعى 

شهرستان مربوطه به شرح ذيل:
بيرجند: 32227564                     طبس: 32835030            قاين: 32525388

نهبندان: 32623532            بشرويه: 32771629 عشق آباد: 32854399 
فردوس: 32720529                     سربيشه: 32664899           سرايان: 09159613504

تماس حاصل نمايند.
كانون كارگران بازنشسته و مستمرى بگيران تامين اجتماعى خراسان جنوبى

تاسيس موسسه غيرتجارى توان پديدار طب وليعصر در تاريخ 94/9/15 به شماره ثبت 341 و شناسه ملى 14005451582 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير
 براى اطالع عموم آگهى مى گردد

موضوع موسسه: ارائه كليه خدمات توانبخشى، توانپزشكى در حوزه امور توانبخشى و انجام طرح هاى مرتبط با موضوع فعاليت سازمان بهزيستى كشور (پس از اخذ مجوزهاى الزم) مدت موسسه: از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى موسسه: خراسان جنوبى- بيرجند- طالقانى 18- مجتمع پزشكى بينا طبقه اول واحد 1- كدپستى 9713915319 سرمايه موسسه: مبلغ پنجاه ميليون ريال مى باشد. اولين مديران 
موسسه: خانم نرجس خيرآبادى به شماره ملى 0653099290 به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و آقاى مصطفى نصرالهى به شماره ملى 0056362188 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى اويس دهقان 
تنها به شماره ملى 0653158459 به سمت عضو اصلى هيئت مديره و خزانه دار و خانم عطيه احمدى زهان به شماره ملى 0651822114 و آقاى عليرضا اكبرى به شماره ملى 0651711290 به سمت اعضاى اصلى هيئت 
مديره و آقاى نصير خير آبادى به شماره ملى 640019374 به سمت عضو على البدل هيئت مديره براى مدت 3 سال انتخاب گرديدند. ضمنا مدت تصدى مديرعامل دو سال مى باشد. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى با امضاى خانم نرجس خيرآبادى (مديرعامل) و در غياب ايشان با امضاى آقاى اويس دهقان تنها (خزانه دار) همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد 
و همچنين كليه اوراق عادى و ادارى با امضاى خانم نرجس خيرآبادى (مديرعامل) به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود. بازرسان اصلى و على البدل: آقاى عبدالحسين خيرآبادى به شماره ملى 0650132084 به سمت 

بازرس اصلى و خانم فاطمه اكبرى به شماره ملى 0651666325 به عنوان بازرس على البدل براى مدت سه سال مالى انتخاب گرديدند. اساسنامه موسسه در 36 ماده و 27 تبصره به تصويب رسيد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

آگهى مزايده اموال غير منقول - نوبت دوم
نظر به اين كه در پرونده 917/93 اجرايى مبنى بر دستور فروش دعوى خانم طاهره پورحجى به طرفيت آقاى مهدى و كنيزرضا و بهروز شهرت همگى پورحاجى و محمد رضا مبين در اجراى دادنامه صادره به 
شماره 9309975610400405 مورخ 93/4/26 از شعبه اول حقوقى در خصوص فروش پالكهاى ثبتى به شماره 2532 و پالك 1 فرعى از 4090 اصلى بخش يك بيرجند كه حسب نظريه كارشناس پالك 

ثبتى 2532 اصلى بخش يك بيرجند واقع در بازار ملك روبروى پاساژ سادسى كه به متراژ حسب سند رسمى به ميزان 35 متر و نوزده دسيمتر مربع كه به مبلغ 9/677/250/000 ريال (نه ميليارد و ششصد و هفتاد و هفت 
ميليون و دويست و پنجاه هزار ) و پالك ثبتى به شماره يك فرعى از 4090 فرعى بخش يك بيرجند واقع در خيابان جمهورى اسالمى 29 پالك 141 كه به ميزان عرصه و اعيان يك باب منزل به مساحت 168/54 يكصد و 
شصت و هشت متر و پنجاه و چهار دسيمترمربع كه به مبلغ 4/213/500/000 ريال (چهار ميليارد و دويست و سيزده ميليون و پانصد هزار) ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/10/19 از ساعت 10 
الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده 
دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج 

رجبى-  مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجندروز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

مزايده عمومى      شماره 94-1
جمعيت هالل احمر استان خراسان جنوبى درنظر دارد: مطابق مشخصات ذيل اقالم و كاالهاى خود را به فروش برساند.

شهرستان محل وقوع كاالوضعيت كاالحجم تقريبىنام كاالرديف
اسقاطكاركردهنو

فردوس-341 تختهچادر برزنتى طرح قديم1
بشرويه-143 تختهچادر برزنتى طرح قديم2
طبس-65 تختهچادر امدادى ايرانى طرح قديم- درجه يك3
طبس-190 تختهچادر امدادى خارجى كامل عربى4
طبس-13 تختهچادر امدادى ايرانى طرح قديم- درجه 52

6
چادر امدادى خارجى كامل 2*3

طبس-500 تختهطرح قديم- درجه يك- سبز پررنگ 

7
چادر امدادى ايرانى طرح قديم

طبس-181 تختهدرجه يك- سبز كمرنگ 

طبس-3 تختهچادر گروهى ايرانى بدون پل و پايه8
طبس-5 تختهچادر گروهى ايرانى كامل9

سربيشه-11 تختهچادر عشايرى طرح قديم10

نهبندان-12 تختهچادر برزنتى گروهى11
قيمت كارشناسى كل (ريال) 2/016/350/000

شرايط متقاضيان: داراى شخصيت حقوقى و حقيقى مهلت دريافت اسناد مزايده و مشخصات اعالم : تاريخ 94/9/30 لغايت 94/10/7
مهلت برگشت اسناد مزايده: 94/10/9 لغايت 94/10/19  محل بازديد: جمعيت هالل احمر شهرستان هاى مورد اشاره در جدول فوق از ساعت 7/30 الى 
14/30 مهلت قبول پيشنهادات:    زمان بازگشايى پاكت ها و اعالم برنده: سه شنبه مورخ 94/10/22 ساعت 9 صبح  محل تشكيل كميسيون: بيرجند- 
خيابان معلم- ميدان مادر- جمعيت هالل احمر استان مدارك مورد نياز براى دريافت اسناد مزايده: تصوير كارت شناسايى ملى به همراه اصل آن - اصل فيش 
واريزى به مبلغ 200/000 ريال به حساب 727095/25 بانك ملت شناسه 39004809157 به نام جمعيت هالل احمر  محل دريافت اسناد و تحويل مدارك: 
نشانى: خراسان جنوبى- بيرجند- خيابان معلم- ميدان مادر- جمعيت هالل احمر استان- واحد دبيرخانه   به درخواست مراجعه كنندگان قبل و بعد از تاريخ هاى 
تعيين شده ترتيب اثر داده نمى شود. تضمين شركت در مزايده مى بايست به صورت (ضمانت نامه بانكى يا چك تضمين شده بانكى) معتبر غيرمشروط به نام جمعيت 
هالل احمر باشد. (مبلغ تضمين 10 درصد قيمت پيشنهادى) حضور مزايده گران در جلسه بازگشايى پاكت ها بالمانع مى باشد. شماره تماس 32421990 براى 
پاسخگويى به سواالت از ساعت 7/30 الى 14/30 فعال مى باشد. (واحد امور قراردادها) در صورت انصراف برنده اول از خريد، سپرده وى به نفع فروشنده ضبط و برنده 
دوم به عنوان خريدار معرفى مى گردد. در صورت امتناع برنده دوم ضمانت ضبط مى گردد و مزايده تجديد مى شود. كليه هزينه هاى متعارف حمل و نقل و تخليه 
و بارگيرى و باسكول، كارشناسى و هزينه هاى ديگر انجام مزايده بر عهده برنده مزايده (خريدار) مى باشد. تعداد حداقل دو شركت كننده يا دو پيشنهاد دهنده براى 

بازگشايى پاكت ها الزامى است.

آگهى مزايده اموال غير منقول -  نوبت دوم

چون در پرونده اجرايى 434/94 در قبال محكوميت آقاى مهدى حاجى پور به پرداخت مبلغ 734/408/386 ريال در حق آقاى 
محمد هاشم موهبتى و پرداخت مبلغ 35/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف پالك ثبتى شماره 39 فرعى 
از 430 اصلى بخش 2 بيرجند از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس پالك مذكور واقع در شرق بيرجند و در مجاورت دانشگاه پيام نور واقع 
شده كه كل مساحت زمين 19301/58 مترمربع كه متراژ 4825 مترمربع متعلق به محكوم عليه مى باشد و با كاربرى مزروعى كه در داخل حوزه 
بيرجند و خارج از محدوده خدمات شهرى است و به قيمت هر مترمربع 30 هزار تومان كه كل 4825 مترمربع به مبلغ 1/447/500/000 ريال 
ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز سه شنبه مورخ 94/10/15 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد 
كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى 
المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 
درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه 

تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اينكه در پرونده كالسه 929/94 اجرايى اموال شامل 45 جفت كفش زنانه تك سايز به مبلغ 2/250/000 ريال و 158 جفت 
كفش بچگانه تك سايز به مبلغ 14/220/000 ريال كه جمعا به مبلغ 16/470/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى رضا سرمدى به 
مبلغ 16/470/000 ريال در حق آقاى غالم غوث قاسمى از طريق مزايده روز شنبه مورخ 94/10/12 ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى 
احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به 
پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان 
در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل 
اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهى مزايده از وب سايت 

حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجنددادگسترى به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده مى باشد.

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

آگهى انتخابات
صنف  اتحاديه  محترم  اعضاى  توجه  قابل 

فروشندگان لوازم آرايشى بهداشتى 
در اجراى ماده 23 قانون نظام صنفى، بدينوسيله 
اتحاديه  پروانه كسب آن  اعضاى داراى  از كليه 
دعوت مى گردد با در دست داشتن اصل يا تصوير 
پروانه كسب و يا كارت عضويت عكس دار اتحاديه 
چهارشنبه 94/10/2 راس ساعت 12 الى 14 براى 
شركت در انتخابات هيئت مديره و بازرس شخصا 
به نشانى ابتداى خيابان پاسداران ، مجتمع الغدير 
سالن واليت مراجعه و نمايندگان مورد نظر خود 
را از بين افراد ذكر شده به تعداد 5 نفر عضو اصلى 
هيئت مديره و 2 نفر بازرس اصلى و على البدل 
انتخاب نمايند. الزم به ذكر است بر اساس تبصره 
ماده 13 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى 
صنفى اعطاى وكالت و يا اعزام نماينده براى دادن 

 رئيس هيئت نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجندراى ممنوع مى باشد.

آگهى دعوت بستانكاران شركت تعاونى مصرف نصر قوامين (در حال تصفيه) نوبت دوم

 بدين وسيله در اجراى ماده 225 اليحه قانون اصالح قسمتى از قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت (اعم از
 حقيقى و حقوقى) دعوت مى شود كه هر گونه طلب و ادعايى از شركت دارند با در دست داشتن مدارك و
 مستندات الزم در مهلت مقرر قانونى (حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى) به دفتر شركت
 تعاونى مصرف نصر قوامين (در حال تصفيه) به نشانى كيلومتر 15 جاده زاهدان - بيرجند  مركز آموزش محمد
 رسول ا... (ص) معاونت آماد و پشتيبانى مراجعه نمايند. در غير اين صورت و پس از پايان مهلت قانونى مذكور

هرگونه ادعايى عليه شركت تعاونى مذكور مسموع نخواهد بود
مديران تصفيه شركت تعاونى مصرف نصر قوامين (درحال تصفيه)



پيام شماثبت نام داوطلبان انتخابات خبرگان رهبري در خراسان جنوبى آغاز شد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

شنبه * 28 آذر 1394 * شماره 3395 درخانه 3 «آب  گفتند  خوبى  المثل  ضرب  واقعاً  سالم. 
گنديده است» با وجود چندين شركت تعاونى بهداشتى 
پزشكى  علوم  دانشگاه  است  قرار  استان  در  درمانى 
قراردادهاى شركتى را به مؤسسه اى وابسته به وزارت 
خانه بهداشت به نام آوا سالمت كه اكثراً پرسنل  وزارت 
خانه بهداشت در تهران هستند را به صورت مستقيم به 
اين مؤسسه واگذاركنند. مسئوالن محترم استان به اين 
عمل چه مى گويند؟ لطفاً به داد اين استان محروم 

برسيد تا سرمايه ها از استان خارج نشود.
915…453
اطرافيانت چگونه  پرسيد  از شخصى  (ع)  امام صادق 
و  رفت  فرمود  امام  شايسته.  شيعيانى  گفت:  هستند؟ 
اندك.  است؟ گفت  فقرا چگونه  با  ثروتمندانشان  آمد 
امام فرمود انفاقشان به تهيدستان چگونه است؟ گفت 
از صفاتى مى پرسيد كه كمياب است. امام فرمود آنان 
چگونه خود را شيعه مى نامند، شيعه حقيقى كسى 
است كه در راه كمك به مستمندان گام بردارد.
915…029
با سالم. در ستون پيام هاى ديروز دوستى نوشته بود 
به اندازه چند تا بودجه كشور فقط 2سه نفر از دولت 
قبل اختالس كردند! دوست عزيز يكم اطالعاتتان را 
باال ببريد و مطالعه كنيد بودجه كشور اصًال مى دانيد 
چقدر است؟ درسته زياد اختالس شده ولى اينجورى 

كه شما گفتيد بيشتر شبيه جوك هست...
915…598

شبستان- ثبت نام داوطلبان نمايندگى پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبرى در خراسان جنوبى از ساعت 8 صبح  روز پنجشنبه در 
فرماندارى بيرجند آغاز شد. داوطلبان يا نمايندگان آنها مى توانند با در دست داشتن مدارك مورد نياز به مدت يك هفته تا پايان وقت 
ادارى 2 دى ماه عالوه بر فرماندارى ها به ستاد انتخابات در محل وزارت كشور نيز مراجعه كنند. يادآور مى شود، ثبت نام داوطلبان 

انتخابات دهمين دوره مجلس شوراى اسالمى نيز امروز شنبه 28 آذر آغاز مى شود و تا چهارم دى ادامه خواهد داشت.

خراسان  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  مديركل  ماليى-   *
جنوبى در كارگروه اشتغال استان گفت: براساس آمار مركز 
در  جارى  سال  تابستان  به  مربوط  بيكارى  نرخ  ايران  آمار 
استان 7,2 درصد و نرخ مشاركت اقتصادى 37,5 درصد بوده 
است. محمد سنجرى با بيان اينكه در حال حاضر 11 مؤسسه 
كاريابى در استان وجود دارد كه بخشى از بازار كار را مديريت 
افراد  با توجه به آمار تنها 22 درصد  مى كند، تصريح كرد: 

جوياى كار در استان به اين مؤسسات مراجعه مى كنند. 
به گفته وى در هشت ماهه سال جارى 4 هزار و 896 نفر 
از جويندگان كار در مراكز كاريابى استان ثبت نام كرده اند 
و يادآور شد: از اين تعداد 23 درصد را بانوان و 7 درصد را 

مردان به خود اختصاص داده اند.

زنگ خطر براى اشتغال فارغ التحصيالن 
در استان به صدا درآمد

مراجعه كنندگان  از  درصد   79 اينكه  به  اشاره  با  سنجرى 
و  جوانان  را  شغل  يافتن  براى  استان  كاريابى  مراكز  به 
36 درصد را فارغ التحصيالن دانشگاه ها تشكيل مى دهند، 
ادامه داد: اين زنگ خطرى است كه هر روز  آمار آن بيشتر 

مى شود و بايد به طور جدى مورد توجه قرار گيرد.
وى افزود: حدود 63 درصد از افرادى كه در هشت ماهه 
سال جارى به مراكز كاريابى استان مراجعه كرده اند فاقد 
از  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  مديركل  بوده اند.  مهارت 
ايجاد 7 هزار و 115 فرصت شغلى در استان از ابتداى سال 
اين  از  تاكنون در مراكز كاريابى خبر داد و گفت:  جارى 
ميزان 42 درصد مربوط به بخش صنعت، 3 درصد بخش 

كشاورزى و 54 درصد در بخش خدمات بوده است.

از ابتداى سال جارى 
6 هزار و 232 نفر مشغول به كار شدند

سنجرى تصريح كرد: از ابتداى سال جارى تاكنون يك هزار 
گرفته   كار  به  استان  كاريابى  مراكز  طريق  از  نفر   606 و 
شده اند كه 86 درصد آنها را جوانان تشكيل مى دهند. وى 
با بيان اينكه تعهد اشتغال  در سال جارى ايجاد 10 هزار 
فرصت شغلى است، گفت: تاكنون 62,5 درصد از اين تعهد 
محقق شده و براى 6 هزار و 232 نفر با نام و نشان اشتغال 
ايجاد شده و در سامانه رصد نيز ثبت شده است. سنجرى 
افزود: شهرستان هاى خوسف، طبس، سربيشه و نهبندان و 
دستگاه هاى اجرايى شامل حمل و نقل و پايانه ها، بهزيستى و 
بنياد شهيد در سطح استان در موضوع اشتغال بهترين عملكرد 
و ادارات و سازمان هايى شامل صنعت، معدن و تجارت، كميته 

امداد و بنياد مسكن نيز بيشترين اشتغال را داشته اند.

صدور 22 هزار و 116
مجوز اشتغال خانگى در استان

وى از صدور 22 هزار و 116 مجوز اشتغال خانگى در استان 
خبر داد و يادآور شد: در بخش مشاغل خانگى 12 هزار و 105 
طرح به بانك هاى عامل براى دريافت تسهيالت معرفى و 
مبلغ 352 ميليون ريال تسهيالت به اين طرح ها پرداخت شده 
است. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان با بيان اينكه 
در هشت ماهه سال جارى 731 مجوز براى مشاغل خانگى 
شده  صادر  شده اند  معرفى  اجرايى  دستگاه هاى  توسط  كه 
است، يادآور شد: بيشترين تعداد اين طرح ها مربوط به جهاد 
كشاورزى، صنعت، معدن و تجارت و فنى و حرفه اى بوده 
است. سنجرى با اشاره به اينكه در هشت ماهه سال جارى 
522 طرح مشاغل خانگى به بانك هاى عامل براى دريافت 
تسهيالت معرفى شده اند، افزود: شهرستان هاى قاين، نهبندان 

و فردوس بيشترين پرداختى توسط سيستم هاى بانكى در 
مورد مشاغل خانگى را در اين مدت داشته اند. وى ادامه داد: 
امسال 71 ميليارد و 700 ميليون تومان منابع قرض الحسنه در 
بخش اشتغال در اختيار دستگاه هاى اجرايى استان قرار گرفته 
است. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: يكى از 
فرمانداران  الزام  را  اشتغال  كارگروه  جلسه  اين  مصوبات 
براى رصد مشكالت بنگاه هاى اقتصادى دانست. سنجرى 
بازارچه  ايجاد  براى  پيگيرى  را  جلسه  اين  دوم  مصوبه 
شد:  يادآور  و  كرد  اعالم  استان  مركز  در  دستى  صنايع 
در  استان  پتانسيل هاى  معرفى  براى  بازارچه  اين  ايجاد 
بخش صنايع دستى امرى ضرورى و مهم است و بيشترين 
مشكل در مورد راه اندازى اين بازارچه در بيرجند نبود زمين 
مناسب است كه در صورت واگذارى اين زمين از سوى 
شهردارى بيرجند ميراث فرهنگى براى راه اندازى بازارچه 

دائمى صنايع دستى قول مساعد داده است.

بانك ها مشكل گشا باشند نه مشكل ساز 

وى با بيان اينكه ارائه تسهيالت قرض الحسنه در اشتغال در 
استان از طريق دو بانك ملى و تجارت كه از طرف بانك 
مركزى اعالم شده انجام مى گيرد، با توجه به اينكه هنوز 

منابعى به بانك تجارت استان براى اين موضوع ابالغ نشده 
بايد پيگيرى هاى الزم در اين زمينه انجام گيرد.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى خاطرنشان 
كرد: تاكنون 70 درصد از مصوبات كارگروه اشتغال استان 
با  اجرا است. سنجرى  نيز در مرحله  اجرايى شده و مابقى 
 اشاره به اينكه وام هاى 2 ميليون تومانى كه براى اشتغال داده 
مى شود درد خيلى ها را دوا مى كند و سختگيرى و اعمال 
سليقه بعضى مديران در شعب بانك ها در مورد ضمانت وام ها 
را از مشكالت فرآروى اشتغال در استان است. وى خاطرنشان 
كرد: اين افرادى كه با وام هاى كم شروع به كار مى كنند 

متعهدتر از گيرندگان وام هاى كالن هستند

بى رغبتى مسئوالن شهردارى به واگذارى 
زمين براى بازارچه صنايع دستى 

معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى استان نيز گفت: با توجه به  پيگيرى هاى متعددى 
كه ميراث فرهنگى استان به  شوراى شهر و شهردارى بيرجند 
در خصوص زمين بازارچه صنايع دستى در بيرجند شهردارى 

درگير  هنوز  موضوع  اين  و  نداده  انجام  اقدامى  هيچ  هنوز 
بروكراسى ادارى است. مرتضى عربى تصريح كرد: جلسات 
مختلفى در شوراى شهر و شهردارى براى اختصاص زمين 
به اين بازارچه برگزار شده ولى هنوز زمينى مشخص نشده و 
گويا رغبتى به اين امر در مركز استان وجود ندارد هر چند در 
فردوس اين ايجاد بازارچه صنايع دستى دنبال مى شود و در 

اين شهر كارها به خوبى پيش مى رود. 

توجه به زيرساخت هاى گردشگرى موجب 
امنيت دركوير و توسعه اشتغال مى شود

معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى استان با اشاره به طرح امنيت كوير و توسعه 
اشتغال پايدار افزود: در مقوله امنيت كوير با هدف توسعه پايدار 
اشتغال در مناطق كويرى احداث كمپ هاى كويرنوردى را از 
سال گذشته در دستور كار قرار داده ايم كه ايجاد كمپ در كوير 
دهسلم نهبندان در سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر 75 
درصد پيشرفت فيزيكى داشته است. عربى خاطرنشان كرد: 
در حال حاضر نيز احداث كمپ كويرنوردى در كوير همت آباد 
زيركوه در دست اجرا و در منطقه كويرى نجوم سه قلعه نيز 
از محل اعتبارات ماده 180 اعتبارات آن مصوب و سرمايه گذار 

عمليات ايجاد ساختمان اين كمپ را آغاز كرده است. وى با 
بيان اينكه براى توسعه گردشگرى در استان مناطق كويرى 
راه اندازى  كرد:  اظهار  دارد،  قرار  كار  دستور  در  به طور جد 
اقامتگاه هاى بوم گردى در استان بسيار مورد توجه قرار دارد به 
ويژه در مناطقى كه بايد بافت تاريخى آنها حفظ شود در سطح 

استان براى آنها پرونده تشكيل شده است.
معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى استان با اشاره به استقبال گردشگران داخلى 
و خارجى براى سفر به استان گفت: از ابتداى سال جارى 
تاكنون استان ميزبان تورهاى گردشگران فرانسوى و آلمانى 
بوده و ايجاد كمپ هاى كويرنوردى و اقامتگاه هاى بوم گرى 
روش خوبى براى ماندگارى جمعيت در مناطق كويرى استان 
است. عربى خاطرنشان كرد: در بحث صنايع دستى با ايجاد 
خانه هاى صنايع دستى در سطح استان توانسته ايم اشتغال 

پايدارى براى بانوان هنرمند استان ايجاد كنيم.

ايجاد 906طرح اشتغال
از ابتداى امسال در استان 

معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد امام خمينى استان 
نيز گفت: حمايت از مددجويان جزو سياست هاى كميته 
اصلى  محور  دو  در  ها  سياست  اين  و  است  استان  امداد 
شامل ارتقاى سطح مهارت مددجويان و افزايش توانايى 
اقتصادى و توانمندسازى خانواده ها دنبال مى شود. مهدى 
كار،  و  كسب  فضاى  نيازسنجى  كرد:  تصريح  خزاعى 
شغلى،  مهارت  ارتقاى  شغلى،  مشاوره  و  سنجى  استعداد 
و  پشتيبانى  و  شده  ايجاد  اشتغال  هاى  طرح  بر  نظارت 
بازاريابى از جمله برنامه ها اين نهاد در حوزه اشتغال است. 
در  استان  امداد  اشتغال كميته  اينكه سهميه  بيان  با  وى 
استان يك هزار و 319 فرصت اشتغال بوده است، افزود: 
در هشت ماهه سال جارى 906 طرح اشتغال انجام شده 
است. معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد امام خمينى 
به  ابالغ شده  اعتبارات  مجموع  اينكه  به  اشاره  با  استان 
كميته امداد استان در بخش اشتغال در سال جارى 308 
از اين ميزان تاكنون  ميليارد ريال است خاطرنشان كرد: 

217 ميليارد ريال ابالغ شده است. 
خزاعى اظهار كرد: تاكنون 133 ميليارد ريال طرح از سوى 
كميته امداد استان به بانك هاى عامل معرفى شده و ميزان 
پرداختى به اين طرح ها 21 ميليارد ريال بوده است. وى با 
اشاره به اينكه اعتبارات باقى مانده مربوط به سال گذشته 

39 ميليار ريال بوده است، يادآور شد: پرداختى امسال 40 
ميليارد ريال بوده كه از اين ميزان 23 ميليارد ريال مربوط 
به سال جارى است. وى گفت: در سال جارى 63 ميليارد 
ريال از محل قرض الحسنه بانكى به طرح هاى اشتغال 
امداد پرداختى داشته ايم. خزاعى با بيان اينكه 372 طرح از 
محل صندوق اشتغال كميته امداد به مبلغ 19 ميليارد ريال 
جارى 534  سال  در  كرد:  تأكيد  است،  شده  اعتبار  تأمين 
طرح از محل قرض الحسنه بانكى با اعتبار حدود 63 ميليارد 
ريال تأمين اعتبار شده است. وى گفت: در هشت ماهه سال 
جارى 5 هزار و 662 نفر با اعتبارى بالغ بر دو ميليارد ريال 
به ميزان 289 هزار و 532 نفر از آموزش هاى بخش اشتغال 

كميته امداد بهره مند شده اند.

خراسان جنوبى باالترين متراژ بافت
 فرش دستباف در سطح كشور را داريد

معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد امام خمينى استان 
با بيان اينكه در بافت فرش توسط مددجويان كميته امداد 
استان خراسان جنوبى باالترين متراژ بافت فرش دستباف 

در سطح كشور را داريد، تصريح كرد: در سال جارى حدود 
چهار هزار متر فرش از محل كميته امداد و سه هزار متر 
توليد  استان  در  خانگى  از محل مشاغل  دستبافت  فرش 
 826 گذشته  سال  كرد:  خاطرنشان  خزاعى  است.  شده 
طرح اشتغال با اعتبارى بيش از 44 ميليارد ريال از محل 
صندوق اشتغال نيازمندان امداد و يك هزار و 429 طرح 
اعتبارات  محل  از  ريال  ميليارد   160 از  بيش  اعتبارى   با 

قرض الحسنه بانكى در استان اجرا شده است. 
مددجوى  فرزندان  از  نفر   500 اعزام  شد:  يادآور  خزاعى 
 استان به كالس هاى آموزشى مركز تربيت مربى كرج، 
 راه اندازى شركت هاى خدمات مشاوره اى در شهرستان ها،

مورد  هاى  خانواده  فرزندان  براى  مشاغل  اردوى  اجراى 
هاى  سنگ  تراش  فرآيند  پيگيرى  و  روستايى  حمايت 
قيمتى از جمله فعاليت ها اين نهاد در حوزه اشتغال است.

يكى از موانع پيشرفت اشتغال در استان

وى روند طوالنى شدن صدور مجوزهاى مشاغل خانگى، 
افزايش دو برابرى هزينه صدور پروانه كسب، برابرى روند 
صدور پروانه كسب در روستاها و شهرها، سختگيرى و اعمال 
سليقه در شعب بانك در مورد ضمانت وام ها را از مشكالت 

فرآروى اشتغال در خراسان جنوبى ذكر كرد.

ابالغ 200ميليارد ريالى
براى طرح هاى مشاركتى استان

اين  گفت:  نيز،  استان  اميد  كارآفرينى  صندوق  مدير 
صندوق با هدف رونق اشتغال و كمك به ازدواج جوانان 
تشكيل شده است. سيد عباس امامى ميبدى تصريح كرد: 
حمايت از توليدات بازار محور به ويژه در بخش كشاورزى 
و گردشگرى، حمايت از موسسات خيريه در زمينه اشتغال 
اين  از محورهاى  از صندوق هاى خرد محلى  و حمايت 
صندوق است. وى با بيان اينكه اين صندوق در راستاى 
ايجاد تفاهم نامه بين دستگاه هاى مرتبط با بخش اشتغال 
خدمت سانى مى كند، خاطرنشان كرد: طرح هاى حوزه 
كشاورزى  و  گردشكرى  دستى،  صنايع  فرهنگى،  ميراث 
از جمله طرح هاى مورد حمايت صندوق كارآفرينى اميد 
است. وى يادآور شد: نهادهايى همچون بهزيستى، كميته 
امداد و فنى حرفه اى مى توانند با ايجاد تفاهم نامه اى 
با صندوق كارآفرينى اميد و ارائه طرح، از تسهيالت اين 

صندوق در جهت رونق اشتغال همكارى كنند. 
امامى ميبدى گفت: در طرح هاى مشاركتى اين صندوق 
با همكارى معاون توسعه روستايى و مناطق محروم رئيس 
جمهورى، 200 ميليارد ريال ابالغ شده است. وى بااشاره 
به اينكه تعداد صندوق هاى خرد محلى را در استان 55 
افزود:  و  كرد  ذكر  قديمى  صندوق   85 و  جديد  صندوق 
اقدام  دست  در  هم  كشاورزى  بخش  از  حمايت  صندوق 
است كه تا پايان سال جارى محقق مى شود. وى اظهار 
و  آزاد  دانشگاه  آموختگان  دانش  از  حمايت  براى  كرد: 
افراد  اين  تا  شود  منعقد  اى  نامه  تفاهم  بايد  نيز  دولتى 
بتوانند از تسهيالت اين صندوق استفاده كنند.امامى  هم 
گفت: با توجه به شعار امسال صندوق كارآفرينى اميد بر 
كارخانه،  يك  خانه  هر  و  روستا يك محصول  هر  محور 
روستاهايى كه در زمينه خاصى محصول توليد مى كنند 

مى توانند از تسهيالت ويژه برخوردار شوند.
مدير صندوق كارآفرينى اميد استان در خصوص پرداخت 
تسهيالت يادآور شد: سقف اعتبارات مشاغل خانگى 10 
تومان  ميليون   30 فرما  خويش  مشاغل   ، تومان  ميليون 
هاى  شركت  و  خانگى  مشاغل  پشتيبان  هاى  شركت  و 

تعاونى 100 ميليون تومان است.

بانك ها مشكل گشا باشند، نه مشكل ساز
71 ميليارد و 700 ميليون تومان منابع قرض الحسنه در بخش اشتغال در اختيار دستگاه هاى اجرايى است

در كارگروه اشتغال استان عنوان شد:

پاسخ مسئوالن به پيام شما

ادعاى شركت گاز در پاسخ به گزارش آوا:

براى حفظ حقوق بيت المال، جلوگيرى از 
افزايش بدهى و براى عدم انجام تعهدات، 

گاز كارخانه را قطع مى كنيم!

سه  در صفحه  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً 
باعنوان  روز  همان  اول  تيتر  و   94  /9  /25 روزنامه 
«نان 85 نفر ديگر هم آجر شد؛ دو كارخانه ديگر هم 
تعطيل شد» ضمن گاليه از درج ادعاهاى مديرعامل 
بدون  بيرجند،  شرق  نيلوى  سفال  و  آجر  كارخانه 
استعالم موضوع از شركت گاز و در پاسخ اين شركت 
به استحضار مى رساند: در راستاى تعامل با كارخانه 
نامه شماره 18151/ ت  اجراى تصويب  در  و  مذكور 
50720 مورخ 94/2/19 هيئت محترم وزيران موضوع 
تشكيل «كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد» در استان 
هاى كشور به منظور بررسى و تبادل نظر و هماهنگى 
براى حل و فصل مسائل و مشكالت فرآورى واحدهاى 
توليدى كميته كارشناسى، جلسه اى در تاريخ 94/5/26 
با حضور نماينده شركت گاز، مديرعامل كارخانه مذكور 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  نماينده  و 
جنوبى براى تعيين تكليف بدهى شركت سفال نيلوى 
شرق تشكيل و مقرر گرديد ضمن وصل گاز كارخانه 
مذكور اين كارخانه ضمن پرداخت قبوض جارى خود 
نسبت به پرداخت بدهى معوق خود ظرف مدت چهار 
گاز  شركت  اينكه  وجود  با  متأسفانه  نمايد.  اقدام  ماه 
نسبت به تعهدات خود در اين جلسه عمل نمود و گاز 
كارخانه مزبور وصل گرديد نه تنها كارخانه سفال نيلوى 
شرق نسبت به پرداخت بدهى معوق گازبهاى خود اقدام 
ننمود بلكه از پرداخت قبض جارى گاز نيز خوددارى 
نمود، به طوريكه بدهى اين كارخانه 18 درصد نسبت به 
 تاريخ جلسه افزايش يافت. لذا در راستاى حفظ حقوق 
بيت المال و جلوگيرى از افزايش بدهى و به دليل عدم 
اين كارخانه،  تعهدات داده شده توسط مديران  انجام 
شركت گاز استان نسبت به قطع گاز كارخانه مذكور 
اقدام نمود. شايان ذكر است پرداخت به موقع گاز بهاى 
مشتركين در استمرار توسعه عمليات گازرسانى شهرى و 
روستايى و جلوگيرى از توقف و ايجاد وقفه در عمليات 
اجرايى پروژه هاى گازرسانى فعال در استان از اهميت 

ويژه برخوردار مى باشد.
 آوا: گفتنى است طى هفته هاى اخير بخشنامه اى
با امضاى استاندار به سازمان هاى تأمين كننده 
انرژى استان فرستاده شده است كه بر مبناى 
 آن هيچ سازمانى حق قطع خدمات به كارخانه ها
ها فرماندارى  هماهنگى  با  مگر  ندارد   را 
اين  با  كه  حاكميتى  هاى  دستگاه  مجوز  و 
از  شده  ارائه  موجود  مدارك  و  شواهد  وجود 
فوق  هاى  كارخانه  از  يكى  مديرعامل  سوى 
الذكر نشان مى دهد كه شركت گاز بر خالف 
هاى  پيگيرى  و  كرده  عمل  دستورالعمل  اين 
تاكنون  رابطه  اين  در  نيز  بيرجند  فرماندارى 

مؤثر واقع نشده و نتيجه نداشته است. 

آگهى مزايده اموال غير منقول - نوبت اول
نظر به اينكه در پرونده كالسه 440/93 اجرايى تعداد 3650 سهم از 12097 سهم از اراضى ديمى و مزروعى با پالك ثبتى 237 

فرعى از 1832 اصلى بخش 2 بيرجند واقع در اراضى حاجى آباد متعلق به خانم مهديه سبزه بين به مبلغ 153/300/000 ريال كارشناسى شده 
در قبال بدهى آقاى احمد مهدوى نسب فرزند عزيز اله به مبلغ 150/000/000 ريال در حق آقاى حسن عباس زاده و مبلغ 2/252/700 ريال حق 
االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز دوشنبه مورخ 94/10/14 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند 
به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير 
اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به 
اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه 

نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهى مزايده از وب سايت دادگسترى به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده مى باشد.
حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى

آگهى مزايده اموال غير منقول - نوبت اول
چون در پرونده 940608 اجرايى در قبال محكوميت آقاى محمد يوسف پور و غيره به پرداخت مبلغ 833/313/696 ريال در حق 

آقاى ابوالفضل داوطلب و پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به معرفى و توقيف پالك ثبتى شماره 
1233 فرعى از 1402 و غيره اصلى بخش 2 بيرجند توسط شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى كه حسب نظريه 
كارشناس ملك مذكور واقع در كارگران 3 پالك 16 واقع مى باشد و مساحت عرصه آن 263/6 مترمربع و مساحت اعيانى آن در دو طبقه جمعا 
315 مترمربع كه هر دو طبقه مسكونى مى باشد و داراى دو امتياز گاز و دو امتياز برق و يك امتياز آب مى باشد و ارزش ششدانگ ملك به مبلغ 
2/098/600/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز يكشنبه مورخ 94/10/13 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام 
حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در 
غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده 

به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده 
به استناد مواد 121 و 122- آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى ششدانگ يك باب منزل به شماره پالك ثبتى 4122- اصلى بخش 
يك بيرجند به آدرس بيرجند خيابان جمهورى اسالمى 19، پالك 5 كه در دفتر 35 صفحه 175 به نام آقاى حسين امينى فرزند 

عليجان به شناسنامه شماره 11 صادره بيرجند  ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم شده است. با حدود اربعه به شرح پرونده ثبتى: شماال: به طول 
29 متر به ديوار منزل 4123- اصلى شرقا 1- به طول 4,70 متر 2- به وضعيت شمالى به طول 1,20 متر به ديوار منزل 4135 اصلى 3- به طول 3 
متر ديواريست به منزل باقيمانده 4136 اصلى 4- به طول 14,60 متر ديوار به ديوار منزل باقيمانده 4137 اصلى جنوبا 1- به طول يك متر ديوار به 
ديوار منزل مرقوم 2- به طول 14,5 متر ديوار به ديوار 3- كه شرقى است به طول 4,70 متر ديواريست مشترك 4- به طول 3,80 متر ديواريست 
به منزل پالك 4170 و 4171 اصلى غربا 1- به طول 8,40 متر 2- كه جنوب غربى محسوب مى شود به طول 2,80 متر 3 - به طول 0/80 سانتى 
متر به ديوار پالكهاى 4172 و 4174 اصلى 4- كه شمالى است به طول 2,20 متر 5- به طول 3,20 متر 6- كه جنوبى است به طول 1,50 متر و 
0,75 سانتى متر و 8 متر ديوار به ديوار پالك 4121 اصلى 7- به طول 3,30 متر درب و ديواريست به كوچه حقوق ارتفاقى ريزش آب باران بوسيله 
پنج ناودان از بام منزل شماره 4123 اصلى مجاور شمالى به منزل و بام مورد ثبت گواهى شده است و برابر سند رهنى شماره 18410- 89/8/20 
دفترخانه 7 بيرجند در قبال مبلغ يك ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال به انضمام سود متعلقه و جريمه ديركرد تا روز وصول موضوع بدهى 
آقاى سيد حسين گلشنى در رهن بانك كشاورزى شعبه قهستان قرار گرفته است چون متعهدين ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خود 
عمل ننموده اند بنابراين بانك از دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست صدور اجرائيه راجع به وصول مبلغ 1/350/000/000 ريال اصل و مبلغ 
1/020/452/055 ريال سود و خسارت تاخير تا روز درخواست 93/9/19 به انضمام جريمه ديركرد تا روز وصول نموده كه پرونده اى تحت كالسه 
9300314 در اين خصوص نزد اجراى اسناد رسمى بيرجند تشكيل شده است پس از ابالغ اجرائيه و گذشت 10 روز مهلت مقرر قانونى به دليل 
عدم پرداخت يا توديع بدهى بنا به درخواست بانك مرتهن نسبت به ارزيابى مورد رهن اقدام و طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى ملك مورد 
رهن داراى 440 مترمربع عرصه و اعيان به مساحت 360 مترمربع قديمى ساز و بيش از 40 سال قدمت ساخت دارد و داراى امتيازات آب و برق مى 
باشد و به مبلغ دو ميليارد و هشتصد و بيست و چهار ميليون و هشتصد هزار ريال (2/824/800/000) ارزيابى و پس از رسيدگى به اعتراض واصله 
قطعيت يافته است و در روز چهارشنبه مورخ 94/10/16 در محل اداره اجراى اسناد رسمى بيرجند واقع در ميدان شهدا از طريق مزايده به فروش 
مى رسد. مزايده از مبلغ دو ميليارد و هشتصد و بيست و چهار ميليون و هشتصد هزار ريال (2/824/800/000) قيمت پايه شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا 
نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد 
شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه متعهدين تا قبل از روز مزايده اقدام به پرداخت و توديع بدهى و يا تعيين تكليف 
بدهى خويش اقدام نمايند از انجام مزايده خوددارى خواهد شد و هرگاه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان 

غالمرضا دادى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بيرجندساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. تاريخ انتشار:94/9/28

آگهى مزايده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اينكه در پرونده كالسه 1084/94 اجرايى يك دستگاه خودروى پيكان وانت مدل 1383 به رنگ سفيد – دوگانه سوز دستى 
(غيرفابريك) به شماره موتور 11283055213 و شماره شاسى 83909903 به شماره پالك 914 ب 18- ايران 54 به مبلغ 

48/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى حجت اله آسوده گنبد به مبلغ 36/460/000 ريال در حق آقاى احسان شاهد و مبلغ 1/750/000 
ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز يكشنبه مورخ 94/10/13 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف 
بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين 
صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا 
واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال 

به عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهى مزايده از وب سايت دادگسترى به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده مى باشد.
حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى

داربست مهـدى  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار
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يكى از فضانوردان ايستگاه فضايى تصوير سلفى زيبايى را به اشتراك گذاشته كه زيباترين سلفى سال 2015 معرفى شده است.اين روزها 
كه دنياى مجازى و ابزار آنها همه را مشغول خود كرده يكى از كارهاى جذاب كه همه ما نيز چندين بار آن را تجربه كرده ايم گرفتن 
عكس سلفى است؛ اما اين سلفى گرفتن به فضا و فضانوردان نيز رسيده است.

زيباترين سلفى سال 2015 آموزشى

كوچ شاغالن براى كسب فرصتى بهتر

به  كه  باشد  آمده  پيش  هم  شما  براى  است  ممكن 
يكباره تصميم بگيريد شغلتان را تغيير داده و كارتان 
را عوض كنيد. حال ممكن است داليل خاصى براى 
اين تغيير داشته باشيد كه قاعدتا به مسائل پيشرفت 
شغلى، حقوق و مزايا، امنيت شغلى، تغيير محل سكونت 

و مباحثى از اين دست مرتبط مى شود.
اينكه دائما در بازار كار تغييراتى حاصل شود و برخى 
در  و  است  طبيعى  بروند،  ديگر  شغلى  به  شغلى  از 
تمامى بازارهاى كار دنيا هم وجود دارد و تنها مختص 
اساسا كارشناسان مى گويند  ايران نيست.  اقتصاد  به 
بازار كار و قرار  اينگونه تغييرات براى بهبود عملكرد 
گرفتن شاغالن در ُپست هايى براساس توانمندى ها و 
مهارت ها الزم است. باالخره برخى بايد ارتقاى شغلى 
پيدا كنند، برخى جايگزين شوند، برخى دوران كارى 
شان به اتمام برسد و بازنشسته شوند و برخى نيز مرتبا 
در جستجوى كارى بهتر از اين بنگاه به آن بنگاه بروند، 
بنابراين اصل كار و جابه جايى امرى غيرعادى بوده و 

نگران كننده نيست.
اما وقتى داليل جابه جايى هاى شغلى و نگاه شاغالن 
به بازار كار در ايران را بررسى مى كنيم، اوضاع فرق 
اينكه  دهد.  مى  نشان  را  خود  ها  نگرانى  و  كند  مى 
موقتى بودن شغل بزرگترين و مهم ترين دليل ترك 
كار در بازار كار ايران باشد و بيشترين ميزان جا به جايى 
ها به اين دليل اتفاق بيافتد، خبر از مسائلى مى دهد 
كه در عمق اقتصاد وجود دارد و آثار نابه سامانى هاى 
اقتصادى در بازار كار خودنمايى مى كند.اينكه افراد از 
فرداى شغلى خود اطمينان نداشته باشند و دائما فكر 
اخراج و از دست رفتن شغل به عنوان يك دغدغه و 
معضل فكرى با آنها همراه باشد و مانند يك كابوس 
بازار كار را آزار دهد، موضوعى است كه بيش از 93 
را به خود مشغول كرده و  ايران  بازار كار  درصد كل 
نوعى افت شديد تاريخى امنيت شغلى را براى شاغالن 
رقم زده است. حال ممكن است شما يك نيروى كار 
ساده باشيد و يا داراى پست مديريتى؛ در هر صورت 
رده هاى شغلى،  اين  از  ندارد، چون هيچ يك  فرقى 
قراردادهاى  دام  بر  ندارند.عالوه  بقا  براى  تضمينى 
موقت براى بازار كار ايران كه واقعا به معضلى بزرگ 
و كهنه تبديل شده است، موضوع مربوط به حقوق و 
دستمزدها نيز باعث مى شود تا شما وادار شويد به اميد 
يافتن موقعيتى بهتر، صندلى شغلى خود را ترك كنيد و 

به محيط ديگرى براى كار پا بگذاريد.
معموال افراد چندان عالقه اى به چالش هاى شغلى و 
آزمون و خطا ندارند و عده اى بسيار معدود به دنبال 
سيستم  گفت  بايد  روند.البته  مى  كارآفرينى  مباحث 
محور  كارآفرين  نيز  عالى  تا  پايه  از  كشور  آموزشى 
نبوده و معموال به افراد چنين آموزش هايى براى شكوفا 
شدن استعدادها داده نمى شود و بيشتر گرايش پشت 

ميزنشينى و دور ماندن از هياهو ترويج مى شود.
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هنجارها و  ارزش ها، ممانعت از رخنه ها و آسيب هاى فرهنگى 
و اجتماعى و مقابله مؤثر با تهاجم همه جانبه فرهنگى همچنين 
هوشيارسازى مردم در مورد مخاطرات فضاى مجازى و انگيزه 
دادن به آنها براى مقابله با مخاطرات آن در زندگى فردى 
و اجتماعى از جمله مطالبات مقام معظم رهبرى در موضوع 
مورد  بايد  كه  است  اجتماعى  و شبكه هاى  مجازى  فضاى 
توجه مسئوالن امر بخصوص اعضاى شوراى عالى فضاى 
مجازى قرار گيرد. در اين ميان شرايط جنگ فرهنگى را نيز 
نبايد از نظر دور داشت.مجيد ابهرى، متخصص علوم رفتارى 
و آسيب شناس اجتماعى، در گفت وگو با جهان نيوز، فضاى 
مجازى، آسيب ها و عوارض آن در جامعه را از ديدگاه هاى 

مختلف مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار داد.
وى با بيان اينكه قبل از ورود هر يك از انواع فناورى ها به 
جامعه، الزم است بسترهاى فكرى و آموزشى مورد نياز براى 
آن فراهم شود، تاكيد كرد: در غير اين صورت كاربردهاى 
غيرمنطقى و نادرست باعث بروز عوارض و ناهنجارى هاى 

مختلف بخصوص در طيف نوجوانان و جوانان مى شود.
اين جامعه شناس با تشبيه گروه هاى مختلف فضاى مجازى 
به ويروس فرهنگى، افزود: بعد از ورود شبكه هاى اجتماعى از 
قبيل فيس بوك و توييتر و فعاليت هاى آنها در سال هاى اخير، 
حدود 6 سال است كه گروه هاى مختلف مجازى همانند يك 
ويروس فرهنگى وارد جامعه ما شده اند؛ بدون آن كه بسترهاى 
فرهنگى براى ورود آنها به جامعه و گسترش آنها ايجاد شود.

ابهرى بر همين اساس ادامه داد: وقتى يك نوجوان و جوان 
در سنين بلوغ بدون نقشه راه و چراغ عقلى، وارد اين گروه ها 
مى شود، سر از جاهايى در مى آورد كه به صالح خود او، خانواده 
و جامعه نخواهد بود. وى اضافه كرد: بنابراين و با توجه به اين 
موارد، مى توان آسيب ها و ناهنجارى هاى فضاى مجازى به 
ويژه براى گروه هاى سنى نوجوانان و جوانان را در دسته هايى 

طبقه بندى كرد.

اتالف وقت و حضور بدون 
كنترل در شبكه هاى اجتماعى

اين آسيب شناس مسايل اجتماعى از اتالف وقت و حضور 
بدون كنترل به عنوان نخستين آسيب و ناهنجارى فضاى 
مجازى به ويژه براى گروه هاى سنى نوجوانان و جوانان ياد 

كرد و گفت: حدود 40 درصد از نوجوانان و جوانان ايرانى بيش 
از 4 ساعت در روز در اين نرم افزارها حضور دارند كه نتيجه 
آن افت تحصيلى و تلف كردن وقت مثبت و مفيد آنها است 
كه نتايج اين گونه حركات در نمرات آزمون هاى دانش آموزان 

و دانشجويان مشخص مى شود.
ابهرى ورود به گروه هاى ناشناخته با اسامى فريبنده را از ديگر 
آسيب ها و ناهنجارى هاى فضاى مجازى برشمرد و عنوان 
با  گروه هايى  فريب  اجتماعى  شبكه هاى  در  جوانان  كرد:  

اسامى فريبنده مانند «آموزش بلوغ»، «دوستى هاى مجاز» 
و «با خواننده ها و چهره هاى معروف آشنا شويم» و امثال آن 
را خورده و به آن وارد مى شوند اما به محض ورود به چنين 
با موارد غيراخالقى، عكس ها و فيلم هاى پورنو  فضاهايى، 
مواجه شده و به نوعى دچار تحريكات جنسى مى شوند كه 

براى تخليه آن ممكن است دست به هر اقدامى بزنند.

تقلب در هويت!

قصد  به  ما  جوانان  از  درصد  تا 80  اينكه 60  بيان  با  وى 
كرد:  اظهار  مى شوند،  فضاهايى  چنين  وارد  دوست يابى 
هويت  در  تقلب  سامانه ها  گونه  اين  در  آسيب  بزرگترين 
است. چه بسا دخترى خود را به جاى پسر معرفى مى كند و 
پسرى خود را به جاى دختر و اين ارتباط ادامه پيدا كند. بعد 
از مدتى اين احتمال وجود دارد كه عالقه غيابى ايجاد شده و 

آسيب هاى مربوط به خود را توليد كند.
اين جامعه شناس با اشاره به بازى ها و قمارهاى آنالين يا بر 
خط نيز بيان كرد: متاسفانه بعضى از اين سامانه ها با ايجاد 
فضاى قمار و برد و باخت آنالين باعث اعتياد نوجوانان و 
جوانان به اين گونه مسايل شده و همچنين دانلود بازى هاى 
و  عصبى  و  روحى  هيجان هاى  ورود  موجب  هيجان انگيز 
روح  و  مغز  عصبى،  سيستم  بر  جبران ناپذيرى  زيان هاى 

فرزندان ما مى شود.

القاى شبهه ها و ذهنيت هاى منحرف به جوانان

ابهرى در خصوص گروه ها و حلقه هاى عرفان هاى كاذب نيز 
تصريح كرد: اين گروه ها با دعوت هاى كاذب و دروغين و 
پيام هاى نادرست، آدرس هاى گوناگون فريبنده به جوانان داده 
و آنها را از مسير اصلى باورهاى دينى و مذهبى خود منحرف 
مى كند. وى ادامه داد: در مواردى، بعضى از اين سامانه ها با 
طرح سواالت عجيب و غريب كه خارج از ظرفيت فكرى و 
علمى جوانان است، شبهه ها و ذهنيت هاى منحرف را به آنها 
القا كرده و باعث مى شوند كه جوانان نسبت به مسايل دينى 

و اخالقى بدبين شوند.
اين آسيب شناس اجتماعى با اشاره به بعضى از اين سواالت 
كه توسط اين سامانه ها براى جوانان مطرح مى شود، عنوان 
كرد: سواالتى نظير عمر امام زمان (عج) يا واقعه عاشورا و 

امثال اين موارد براى جوانان و نوجوانان ما مطرح مى شود كه 
آنها بدون ترديد بايد براى دريافت پاسخ آنها به كارشناسان 
متخصص دينى مراجعه كنند چرا كه قطعا براى تمام اين 

سواالت پاسخ هاى منطقى و عقل پذير وجود دارد.

بدبين سازى جوانان نسبت
 به حاكميت قانونى جامعه

وى بدبين سازى جوانان نسبت به حاكميت قانونى جامعه را 
از ديگر معضالت و آسيب هاى فضاى مجازى و شبكه هاى 
اجتماعى براى افراد بخصوص جوانان و نوجوانان برشمرد و 
بيان كرد: اين شبكه ها با ايجاد شايعات و سراب هاى دروغين 
در مورد بعضى از كشورها باعث مى شوند جوانان و نوجوانان 
كه غافل از مسايل واقعى و پشت پرده هستند، به حاكميت 
قانونى كشور خود بدبين شده و حتى در نافرمانى هاى مدنى 
نيز شركت كنند.ابهرى با تاكيد بر اينكه توانايى بسيج اين گونه 
سامانه ها نبايد دست كم گرفته شود، تصريح كرد: متاسفانه تا 
به امروز آموزش هاى مناسبى در اين زمينه توسط نهادهاى 
مسئول پيش بينى نشده است كه اين موضوع بايد مورد توجه 

جدى قرار گيرد.

فضاى مجازى يا داعش فرهنگى؟

زمينه  اين  در  فتا  پليس  تالش هاى  از  شناس  جامعه  اين 
قدردانى كرد و گفت: حضور اين پليس متخصص و متعهد 
باعث شده است كه جلوى بسيارى از انحرافات و گروه هاى 
منحرف گرفته شود. اما بايد خاطرنشان كرد كه حضور اين 
پليس به تنهايى كافى نيست بلكه خانواده ها، نهادهاى متولى 
و رسانه ها نيز بايد به كمك پليس فتا آمده و نيروهاى اين 
پليس را در رسيدن به اهداف منطقى كه براى جامعه مفيد و 
كارساز است، يارى كنند.اين آسيب شناس اجتماعى يادآورى 
شد: دل هيچ كشور و ملتى به حال ما نمى سوزد و عرضه 
بازى ها و ايجاد گروه هاى فكرى و دوستى توسط آنها صرفا با 
هدف و انگيزه ايجاد انحراف در ميان جوانان ما است. چرا كه 
فضاى مجازى يكى از اصلى ترين ابزارهاى جنگ نرم و ناتوى 
فرهنگى است كه اينجانب از آن به عنوان داعش فرهنگى 

ياد مى كنم.

گروه هاى مختلف فضاى مجازى يا ويروس هاى فرهنگى

جاذبه گردشگرى

قنات بلده فردوس و كوير لوت 
درفهرست آثار جهانى

حسن رمضانى، در ديدار اعضا جامعه تور گردانان ايران با 
استاندار خراسان جنوبى از ثبت 760 اثر تاريخى خراسان 
جنوبى در فهرست آثار تاريخى كشور خبر داد و گفت: 
همچنين تاكنون يكى از آثار تاريخى استان در فهرست 

آثار جهانى به ثبت رسيده است.
به گزارش ايسنا وى با بيان اينكه تا تيرماه سال آينده 
دو اثر تاريخى و طبيعى استان در فهرست آثار جهانى به 
ثبت خواهد رسيد، افزود: قنات بلده فردوس يكى از اين 
آثار تاريخى است كه به ثبت جهانى نزديك شده است.

گردشگرى  و  صنايع دستى  فرهنگى،  ميراث  مديركل 
خراسان جنوبى، كوير لوت را يكى ديگر از اين آثار عنوان 
كرد و گفت: اين اثر طبيعى نخستين اثر طبيعى كشور 
بوده كه تا تيرماه سال آينده در فهرست آثار جهانى به 

ثبت مى رسد.
رمضانى با بيان اينكه كوير يكى از جاذبه هاى بى نظير 
ناسا در دو سال  استان است، اظهار كرد: طبق اعالم 
گذشته كوير حيدرآباد نهبندان با 70 درجه گرما گرم ترين 

نقطه زمين معرفى شده است.

به عنوان  نيز  طبس  نايبندان  آسمان  داد:  ادامه  وى 
تاريك ترين آسمان خاورميانه بهترين مكان براى رصد 
گردشگران  جذب  سبب  مى تواند  كه  بوده  ستارگان 
زيادى شود. مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى خراسان جنوبى به غاز خونيك به عنوان يكى 
ديگر از آثار تاريخى اين استان اشاره كرد و افزود: در اين 
غار سابقه سكونت انسان اوليه در 35 هزار سال قبل ديده 
شده است كه مجموعه اى از نقاشى ها به چشم مى خورد 
كه در نوع خود در دنيا بى نظير بوده و نمونه آن در جنوب 

فرانسه ديده شده است.
وى با بيان اينكه سنگ الخ مزار در 25 كيلومترى بيرجند 
يكى ديگر از جاذبه هاى گردشگرى استان است، افزود: 
در روى اين سنگالخ كتيبه هايى با خط پارتى و ساسانى 
مشاهده مى شود كه نشان مى دهد خراسان جنوبى يك 

مركز مهم تاريخى در گذشته بوده است.

نظر يك جامعه شناس درباره فضاى مجازى

تنها نمايندگى پنجره وين تك  در خراسان جنوبى 
نمايندگى پنجره دكتر وين
مجرى نماى  فريملكس
مجرى نماى كرتين وال
آدرس: خراسان جنوبى- بيرجند
 خيابان توحيد- بين توحيد 1 و 3 - پالك 29
09153620106 -05632447312
قيمت مناسب + كيفيت عالى= رضايت مشترى

مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى نمايشگاه تخصصى پرده

           پارسـا
بيرجند - نبش توحيد 28- ايزدى     09156706301 - 05632445252

نقـد    اقسـاط

زبرا، سانليت، ويندو، كركره فلزى
اجراى سالن هاى آمفى تئاتر

فروش ويژه اقساطى
با همكارى بانك حكمت ايرانيان ويژه كارمندان محترم ارتش

اجراى كليه آيتم هاى ساختمان و بازسازى با مجرب ترين اكيپ هاى اجرايى و طبق برنامه زمان بندى

پيمـانكـــارى ساختمــــان
شركت ساختمانى پوالد سازه پايدار ملل   شماره ثبت: 4981

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

 09151605216
  3 2236030  

ايزوگـام
سليمانــى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  

ران
مه اي

ت و بي
ضمان

سال 
 10

آدرس: بيرجند 
ميدان امام خمينى (ره) - جمهورى 15

09153623627 - 05632211244-32232039

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى 

 ايتاليايى-  اسپانيايى
www.lanschool.ir

خيابان مدرس 16- پالك 85
تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

فروشگاه لوله و اتصاالت 
كـاظمـى

طرح تعويض شيرآالت قديمى
با شيرآالت اهرمى

با  كمترين هزينه 
صاحب شيرآالت اهرمى شويد

بين مدرس 35 و 37 
09151638890 -09123024066

ساخـت نسـل جديـد 
استخرهـاى ذخيـره آب 

كشـاورزى و پـرورش مـاهى
با ورق (ژئوممبران و نانو)  با ماندگارى 100 ساله

حاشيه ميدان آزادى- جنب موسسه مالى و اعتبارى 

ثامن الحجج (ع) ساختمان تجارى كارگر-  طبقه سوم

شركت سبزكوشان مشرق زمين  

09157235800     056-32316358  

راننده محترم: اطالع از آخرين وضعيت ترافيك جارى در محورهاى كشور، وضعيت آب و هوا ، مشاهده امكانات بين راهى از قبيل
141 .ir پمپ بنزين ها و مجتمع هاى خدماتى رفاهى از طريق وب سايت 

فروش يا معاوضه واحد 100 مترى (آسمان دو) در حال ساخت 
30 ميليون امسال ، 30 ميليون سال آينده ، 60 ميليون وام مسكن

موقعيت و آينده عالى ، حاشيه بيست مترى سپيده 

امالك آسمان  فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.a

ml
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نغمه از دل خنده از گل «ناقوس»
تا ز پير مكتب دل درس ها آموختيم 

در كالس معرفت اول وفا آموختيم
تا كه اكسير والى دوست را بر دل زديم 

از رموز عشق شوق كيميا آموختيم
پاى بنهاديم بر فرق وجود خويشتن 

از الفباى محبت تا كه ال آموختيم
سر به ايثار صفاى دوست قربان كرده ايم

دار دل بر سر ز منصوران صال آموختيم
از جوانمردان مروت از صفا سوزان صفا 

از خدادانان كرامات خدا آموختيم
تا كه شد اوراق رحمت دفتر تقرير دل 

آشنايى از كتاب آشنا آموختيم
پاكى جان را شميمى از بهار روى دوست

صافى دل را ز لوح مصطفا آموختيم
راز را تنها مگر با دوست گفتن، گفتنى ست 

ما ز ساز دوست راز دوست را آموختيم
گر گناهى سر زد از ما شكر هللا از ازل 

مغفرت جويان سرود «ربّنا» آموختيم
ذوق بى خويشى ز درويشى به ما بخشيده اى 

كز نوايت ناى  از نايت نوا آموختيم 
نغمه از دل ، خنده از گل، مستى از جام شراب 

                  شكوه هاى شكر از دست دعا آموختيم
تا كه بوى سنبل جانان به كوى جان بريم 

شعر باغ صبح از عطر صبا آموختيم
هر كه ما را دوست مى دارد بياموزد مدام

در طريق دوستداران آنچه ما آموختيم
چيست دانى آن حقيقت راز عشق روى دوست 

                 آن حقيقت را كه هر صبح و مسا آموختيم
در طريق عشق پير معرفت خدمت خوش است

اين محبت را ز پير اوليا آموختيم
از قناعت تا مناعت از توكل تا رضا  

هر نفس ناقوس آيات صفا آموختيم

دنيا را دوباره ساختم

مدام  كوچكش  پسر  اما  خواند.  مي  روزنامه  پدر 
رفت  سر  پدر  ي  حوصله  شد.  مي   مزاحمش 
 و صفحه اي از روزنامه را كه نقشه جهان را نمايش

مي داد، جدا و قطعه قطعه كرد و به پسرش داد. 
بيا! كاري برايت دارم. يك نقشه دنيا به تو مي دهم، 
كه  دقيق همان طور  به طور  را  آن  تواني  مي  ببينم 

هست بچيني؟ دوباره سراغ روزنامه اش رفت.

مي دانست پسرش تمام روز گرفتار اين كار است . 
اما يك ربع ساعت بعد با نقشه كامل برگشت. پدر با 
است؟  داده  ياد  جغرافي  تو  به  مادرت  پرسيد:  تعجب 
پسر جواب داد: جغرافي ديگر چيست؟ پدر پرسيد پس 

چگونه توانستي اين نقشه دنيا را بچيني؟
پسر گفت: پشت همين صفحه، تصويري از يك انسان 
بود و زماني كه توانستم آن انسان را دوباره بسازم، دنيا 

را هم دوباره ساختم .

وقتى توبيخ را با تمجيد پايان مى دهيد،
 افراد درباره رفتار و عملكرد 

خود فكر مى كنند ، نه رفتار و عملكرد شما

راه موفقيت، هميشه در حال ساخت است؛
 موفقيت پيش رفتن است، 
نه به نقطه پايان رسيدن.

آتش آن نيسـت كــه از شعله او خندد شمع
آتش آن است كـه در خــرمن پــروانه زدند

حافظ شيرازى

ساكنان دريا صداي
 امواج را نمي شنوند 

و اين قصه تلخ عادت است.

 خوشى و سعادت تنها از طريق قدردانى بدست
 مى آيند، تنها از طريق بزرگ كردن قلبتان با 

قدردانى. لذت و خوشى ثمره و پاداش قدردانى است.

اكثر والدين از اين شكايت دارند كه فرزندانشان، با وجود 
اينكه از هيچگونه رسيدگى در تربيت وى قصورى به عمل 
نمى آيد، درغگو بار آمده يا مغلطه و اغراق مى كنند. آنان از 
اين بابت ناراحتند كه آدمهاى متدينى هستند، پرهيزگارند، 
دروغ نمى گويند. لقمه حرام نمى خورند و براى تربيت صحيح 
كودكان حتى المقدور از تمام امكانات تربيتى استفاده مى كنند، 
او را از بچه هاى درغگو و كم تربيت دور نگه مى دارند، براى 
راستگويى تشويق مى كنند، ولى با اين وصف چرا بايد درغگو 

از آب درآيد.

ناتوانى يكى از علل دروغگويى
دروغگويى مثل ساير انحرافات اخالقى و عاطفى علل و 
انگيزه هايى دارد كه يكى از آنها ناتوانى مى باشد. وقتى كه 
شما كودك را ترس مسايل موهوم ، در منزل در حال اسارت 
و به صورت زندانى نگه داشته ايد و آزاديهاى او را ندانسته 
از دستش مى گيريد و همراه خشونتهايى كه از خود بروز 
مى دهيد او را در احساس عجز و ناتوانى غوطه ور مى سازيد 
ناچار است كه از دست شما و ستمكاريهايى كه مسبت به 
وى روا مى داريد بگريزد و اميال و غرايز خود را به نوعى و به 
هر نحو ممكن ارضا نمايد و براى اين كار ناگزير است كه در 
مقابل شما به دروغ متوسل شود.مادر مى گويد با «الف» بازى 
نكن زيرا «الف» كودك بى تربيتى است. اما كودك وقتى از 
منزل خارج مى شود و در كوچه «الف» مى بيند. بنابه نيازهاى 

غريزى و عاطفى ، يا با او صحبت مى كند. به بازى مشغول 
مى شود و بعد كه زمان برگشتن به منزل فرا رسيد به محض 
ورود به خانه ، مادر مى پرسد: در كوچه با چه كسى بازى 
مى كردى؟ جواب مى دهد با «ج» زيرا دلش مى خواهد مادر را 

راضى نگهدارد و خود را حرف شنو نشان دهد

ترس از والدين 
بعضى از والدين رفتار خشونت بارترى با فرزندان خود دارند. 
به كوچكترين بهانه آنها را كتك مى زنند در مقابل ديگران 
پرخاش و تحقيرشان مى كنند به خيال اينكه با خشونت و 
پرخاش و تنبيه و نيش زبان خواهند توانست جلو انحرافات 
روانى كودك را بگيرند. اينگونه خانواده ها عالوه بر اينكه 
نمى توانند كار مثبتى به عنوان كامل بازدارنده از انحرافات 
در تربيت كودك خود انجام دهند بلكه يا باعث مى شوند كه 
ترس كودك به تدريج ريخته و كارهاى خالف خود را با 

جرات و جسارت بيشترى انجام دهد.
يا اينكه والدين را مثل دژخيم چاق به دست باالتر خود احساس 
كرده و از ترس آنان بنابه مختصات زمانى و مكانى متوسل 
به دروغ گردد و كودكى كه از ترس و اجبار فرامين والدين را 
مى پذيرد و در اين فرمان پذيرى هيچگونه عاليق عاطفى از 
خود بروز نمى دهد پايه هاى اخالقى سست و نااستوارى خواهد 
داشت و در غياب والدين ، چون ديگر حضور ندارند برخالف 
آنچه را كه ميل آنها بوده انجام خواهد داد و رفته رفته به طرف 

فساد اخالقى كه دروغ نيز يكى از آنهاست كشيده شده و به 
درجات پايين تر انسانى نزول پيدا خواهد كرد.

خودنمايى يكى از علل دروغگويى
بعضى از كودكان به خاطر خودنمايى متوسل به دروغ مى شوند 
اينان كودكانى هستند كه مورد توجه والدين و اطرافيان قرار 
نمى گيرند، هر كارى مى كنند كسى ، نيست كه مشوقشان 
باشد و به حسابشان بياورد و يا الاقل بفهمد كه آنان چه كارى 
مى كنند و چه مى گويند و چه مى خواهند. پدر يا مادر به علت 
گرفتارى هاى شغلى يا مشكالت خانوادگى كارى به كار آنان 
ندارند و گوششان به حزف آنان بدهكار نيست و اطرافيان نيز 
به خاطر اينكه در كار ديگران مداخله اى نكرده باشند و يه به 
خاطر ساير مالحظات و محصوالت ، كارى كودكان ديگر 
نداشند.باالخره خيال مى كند كه حرفها يا كارهايش مورد پسند 
والدين يا اطرافيان نيست و به ناچار براى خودنمايى هرچه 
بيشتر متوسل به دروغ و مغلطه و اغراق شود. گاه دروغ گوهاى 
چنان شاخدارى مى گويند كه موجب تحريكات منفى عصبى 
والدين مى شود و گاه  كارهايى را به دروغ به خود نسبت 
مى دهد كه از خود قهرمانى بسازد تا بدين وسيله بتواند توجه 

اطرافيان را به خود جلب نمايد.
 

بگوييد به تو افتخار مى كنم
هر كودكى نياز به افتخار كردن دارد. هر كودكى نياز دارد تا 

به خودش به تواناييهايش به والدينش و ... افتخار كند. بايد 
به كودكان كمك كنيم تا بتوانند داليلى براى افتخار كردن 
به خودشان داشته باشند. بايد طورى با آنها رفتار كنيم كه 
احساس حقارت و ضعف و زبونى نداشته باشند. اگر كودكى 
دائم از سوى والدين يا معلم تنبيه  و سركوب شود اگر چه اين 
تنبيه فقط مالمت كردن باشد، احساس حقارت خواهد كرد و 
چيزى براى افتخار كردن پيدا نخواهد كرد. چنين كودكى به 
خياالتش پناه مى برد و امتيازهاى خيالى براى خودش در 
نظر مى گيرد و تحت تاثير فشارهاى روانى آن خياالت را 

به زبان مى آورد.

وقتى جلب توجه الزم است
اگر در خانواده اى كودكى كمتر از خواهر يا برادرش مورد توجه 
والدين قرار گيرد، احتمال دروغ پردازى و خالى بندى اش 
بيشتر خواهد بود. چرا كه اين كودك مثل خواهر يا برادرش 
نمى تواند به خودش افتخار كند و مثل او در خودش چيزى 
پيدا نمى كند كه با آن توجه والدينش را جلب كند. چنين 
كودكى كم كم به دنياى ذهن و درون پناه مى برد و سعى مى 
كند با كمك فضايل نداشته اش جلب توجه كند.يا كودكى كه 
در مدرسه از هم كالسى هايش به لحاظ درسى يا مالى كم 
مى آورد و نمى تواند الاقل در حد معمول جلوه كند و دائم 
تحقير مى شود، ممكن است به زودى به هواپيماى نداشته ى 

پدرش افتخار كند.
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تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

 نقدى تخفيف ويژه ويژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى

مغازه كفش فروشى با دكوراسيون عالى و 
كفش هاى شيك با شرايط عالى واقع در بازار 
به فروش مى رسد.     09158600545

فروش ملك تجارى 50 و 100 مترى حاشيه 
بلوار معلم يا قابل تعويض با سپرده ميزان 

09120876690 - 32421544

فروش جوجه مرغ محلى 3 ماهه
09382762964

برنامه نويس مسلط به 
Delphi و SQL Server نيازمنديم.
32436370 - 09153174630

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز

امالك پايتخت

خيابــان رســالت / رســالــت 2        09155612892/ 32423035   بيابانى
موارد خريد، فروش، رهن و اجاره خود را براى ما پيامك كنيد

آپارتمــان 160 متـرى ، تـازه سـاز و لوكـس واقع در عـدالت زيـر فى كارشنـاسى 
نقدى يا معاوضه با آپارتمان كوچك تر 

آپارتمان 150مترى لوكس با 50 متر تراس خصوصى واقع در معلم (تك واحدى) 
زير فى كارشناسى    نقدى يا معاوضه

آپارتمان 110مترى لوكس با 80 متر تراس خصوصى واقع در بعثت (تك واحدى) 
زيـر فـى كارشنــاسى

تمامى لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

اجاره قالب فلزى جك و كليه تجهيزات 
بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور  

09153613243- شريفى

به يك نفر خانم براى انجام 
كارهاى منزل و آشپزى در ساعت 
 صبح ترجيحا ساكن منطقه مدرس 

 توحيد يا بهشتى نيازمنديم.  
09309833115

به يك بازارياب خانم با روابط 
عمومى باال براى كار در دفتر نشريه 

نيازمنديم. سايت ادارى، جنب مسجد 
حضرت ابوالفضل (ع)، نشريه كالم نو

09155629298

يك شركت تبليغاتى به دو نفر بازارياب 
با روابط عمومى باال و سابقه كار براى 

تكميل كادر فروش خود نيازمند است. 
پورسانت + حقوق قانون كار+ بيمه

09365403880 - 09155614450

بازارياب با روابط عمومى باال 
 حقوق ثابت و پورسانت 

در نمايندگى بيمه
  نيازمنديم. 

32436370 -09153174630

كارت دانشجويى اينجانب سعيد اميرى فرزند 
محمد ابراهيم به شماره دانشجويى  9411811107 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

اكروليك ، مولتى كالر، كنتكس ، كناف 
و ... با قيمت مناسب

09156633230 - برگى

تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم ايرانئون
 www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

با حداقل هزينه 
در 5 هزار نقطه استان تبليغ كنيد 

شماره رزرو آگهى  09371502893

حراج شلوار كتان خارجى 
مـردانـه

استاپ
 مردانه/ اسپرت / كتان/ لى 
و ... آدرس: خيابان معلم 
فردوسى - نبش فردوسى 1

ايوبى

نمايندگى ايزوگام دوست على
انواع ايزوگام دليجان شرق و تهران  

قيرگونى   نبش بهشتى 14
09156636045 -09156666675

فروش فورى ملك تجارى 50 و 100 
مترى ، حاشيه بلوار معلم

09153633430

اجراى  پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900 

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى  با باالترين 

قيمت     09159632924- اميرآبادى

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

توجه        توجه
فروشگاه كودك  امير 
پوشاك زمستانه خود را با 20 درصد 

تخفيف عرضه  مى نمايد
سجادشهر، امامت 2      32412973

خدمات بيل مكانيكى

 زنجيــرى و پيكــور
معدنى- حفارى- ترانشه زنى

 قنات و غيره
09151613389 - بنى اسدى

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)

09159658659
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اخبار ورزشى

شهرخبر: فلفل قرمز حاوي تركيبي به نام كاپسائيسين است كه تاثير آرام بخشي بر بدن دارد  .  عملكرد اين تركيب كاهش ماده اي است كه درد را به سيستم 
عصبي انتقال مي دهد  . بايد توجه داشت كه گرچه اين روند چند روز طول مي كشد اما بسيار مؤثر است . عالوه بر اينكه سير يكي از قوي ترين آنتي بيوتيك 
هاي طبيعي است، تاثير آرام بخشي فوق العاده اي براي كاهش دردهاي شديد مانند سردرد، ميگرن، سينوزيت، دردهاي عصبي و دندان درد دارد . 

فلفل قرمز و سير؛ مسكن هاي طبيعي  

چگونه مشكل گرفتگي بيني در كودكان را برطرف كنيم؟
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ايستگاه سالمت

حوادث

رقابت 41 تيم در مسابقات قهرماني 
فوتسال كارمندان ادارات بيرجند

بيرجند  همگاني  ورزش هاي  هيئت  رئيس   : فارس 
اين  كارمندان  فوتسال  قهرماني  مسابقات  در  گفت: 
شهرستان 41 تيم براي كسب مقام برتر به مصاف 
هم مي روند .  عرفي اظهار كرد: در دسته يك اين دوره 
از مسابقات 20 تيم و در دسته دو، 21 تيم از ادارات 
سالن هاي  در  بيرجند  شهرستان  دولتي  نهادهاي  و 
و  قاسمي  شهيدين  نفري   500 و  هزار   2 ورزشي 
دادگستري به مصاف هم مي روند . وى تصريح كرد: 
در نخستين شب مسابقات فوتسال كارمندان ادارات 
نتيجه  با  كشاورزي  جهاد  تيم  ابتدا  شهرستان  اين 
سپس  گذشت،  سازندگي  بسيج  سد  از  دو  بر  سه 
فوتسال آب و فاضالب بيرجند با نتيجه سه بر صفر 
بازي  آخرين  در  و  كرد  مغلوب  را  توسعه  بانك  تيم 
نيز تيم آموزش و پرورش بيرجند 10 بر صفر بانك 
كشاورزي را شكست داد .  عرفي يادآور شد: در دومين 
شب اين دوره از رقابت ها هالل احمر بيرجند 6 بر دو 
بانك سپه را از پيش رو برداشت، اداره كل آموزش و 
پرورش خراسان جنوبي با نتيجه 10 بر دو سازمان 
همياري شهرداري هاي استان را زمين گير كرد و در 
آخرين ديدار نيز سازمان آتش نشاني بيرجند بازى را با 
نتيجه صفر بر يك به بانك صادرات واگذار كرد .  وي 
خاطرنشان كرد: مسابقات فوتسال قهرماني كارمندان 
ماه  شروع  با  بيرجند  شهرستان  ادارات  و  سازمان ها 
پيروزي  سالروز  تا  و  است  شده  آغاز  ربيع االول 
ايران به صورت رفت و  انقالب اسالمي  شكوهمند 

برگشت و سه روز در هفته ادامه مي يابد . 

راه آهن صفر، پرسپوليس 2 
 طارمي آقاي گل شد پرسپوليس چهارم

با  را  برتر  ليگ  فصل  نيم  پرسپوليس  عصرايران: 
پيروزي پشت سرگذاشت. شاگردان برانكو ايوانكوويچ 
موفق شدند با نتيجه 2 بر صفر ميزبان خود راه آهن 
مهدي  را  بازي  اين  گل  دو  هر  دهند.  شكست  را 
گل  دو  اين  زدن  با  طارمي  رساند.  ثمر  به  طارمي 
به صدر گلزنان ليگ برتر صعود كرد و البته تيمش 
پرسپوليس را به رتبه چهارم جدول رساند. اين بهترين 
رتبه پرسپوليس در طول فصلي است كه حتي رتبه 

شانزدهم آن را هم تجربه كرده است . 

محروميت كشتي گيران 
سنگين وزن قطعي است  

المپيكي  داور  صاحب  اردوان  خبرنگاران:  باشگاه 
مسعود  حتم  طور  به  گفت:  كشورمان  كشتي 
كشتي  زاده  باباجان  بشير  و  چگاني  نعمت 
ادامه  از  كشورمان  كيلوگرم   130 وزن   گيران 
رقابت هاي ليگ جهاني كشتي فرنگي محروم شدند .  
دوكوهه  و  رازي  بيمه  تيم  دو  نهايي  نيمه  ديدار  در 
انديمشك نعمت چگاني و باباجان زاده با هم درگير 
شدند كه در نهايت منجر به ديسكاليفه شدن هر 2 

كشتي گير شد . 

چرا نبايد پنير را 
با گوجه و خيار خورد؟  

شهرخبر: پنير را به دليل نوع ساختار خاصي 

خورد.  غذايي  مواد  برخي  با  نبايد  دارد  كه 
ماده  يك  پنير  كه  اين  به  اشاره  با  محققان 
با  را  آن  نبايد  و  است  با طبع سرد  پروتئيني 
گوجه و خيار كه طبع سرد دارند، خورد اظهار 

مى كنند بسياري از افراد براساس عادت پنير 
باعث  امر  اين  خيار مي خورند.  و  با گوجه  را 
بروز بسياري از عارضه ها و برخي بيماري ها 
عصبي،  اختالالت  اس،  ام  ديابت،  شامل 
گوارشي و غيره مي شود. به طوري كه برخي 
ضعف  دچار  پنير  خوردن  از  پس  افراد  از 

مي شوند اين افراد بايد از خوردن پنير پرهيز 
كنند .مصرف همزمان پنير با خيار، و گوجه و 
و  عارضه ها  بروز  باعث  ديگر  سردي هاي  يا 
مي كند.  كوتاه  را  عمر  و  مي شود  بيماري ها 

مصرف  به  تمايل  كه  افرادي  است  بهتر 
مقدار  به  دارند  گوجه  و  خيار  پنير،  همزمان 
پنير  كنند  .  استفاده  گردو  از  نصف  به  نصف 
است  پيچيده  پروتئيني  مولكول هاي  داراي 
زيادي  مقدار  به  نياز  شدن  تجزيه  براي  و 
تجزيه  هنگام  دليل  همين  به  دارد.  انرژي 
انرژي زيادي را از بدن دريافت مي كند. بهتر 
گردو  مانند  دانه هايي  مغز  همراه  پنير  است 
انرژي  پر  گرم  مواد  و  كشمش  خرما،  يا  و 
مواد  اين  از  را  الزم  انرژي  تا  شود  مصرف 

دريافت كند. 

چگونه مشكل گرفتگي بيني 
در كودكان را برطرف كنيم؟

مرطوب  را  خود  كودك  بيني  نيوز :  سالمت 
داروخانه  از  را  (سالين)  آب نمك  قطره  كنيد: 
با  بخوابانيد.  پشت  به  را  كنيد  . كودك  تهيه 
يك دستمال نرم نوك بيني كودك را كمي 
راحت تر  قطره ها  تا  داريد  نگه  باال  به  رو 
داخل بيني وارد شوند .  از مرطوب كننده هوا 
(دستگاه بخور) استفاده كنيد. مرطوب كننده 
انسداد  و  خشكي  شدن  برطرف  باعث  هوا 
مي شود.  تنفسي  مجاري  و  بيني  سوراخ هاي 

دوش گرفتن در حمامي كه در آن بخار است 
از  قبل  اگر  مخصوصا  دارد  زيادي  تاثير  نيز 
خواب باشد . به كودك خود مايعات بيشتري 
بهتر  از همه  (آب سيب  دهيد مثل آب ميوه 
است) و يا حتي آب معمولي. هيستامين يك 
بيني  گرفتگي  باعث  كه  است  پروتئين  نوع 

بدن  در  هيستامين  كه سطح  وقتي  مي شود. 
مي شود.  بيشتر  بيني  گرفتگي  مي رود،  باال 
ويتامين   ميلي گرم   3000 روزانه  دريافت 
مي شود  هيستامين  سطح  كاهش    Cباعث 

شدن  برطرف  به  زيادي  كمك  بنابراين  و 
داغ :  نوشيدني هاي  مي كند .   بيني   گرفتگي 
نيز كمك  مثل چاي سبز  داغ  نوشيدني هاي 
باز شدن مجاري تنفسي مي كنند.  زيادي به 
داريد  :  نگه  باال  كمي  را  خود  كودك  سر 
و  سرفه ها  هميشه  خواب  زمان  در  شب ها 

اگر  مي شوند.  تشديد  بيني  گرفتگي هاي 
بگذاريد  ديگر  بالش  يك  كودكتان  سر  زير 
تا سرش كمي بيشتر باال بيايد، نتيجه خوبي 

به دست مي آوريد . 

با اين تغييرات ساده 
بيشتر كالري بسوزانيد  

سالمانه: بيدار شدن براي ورزش صبحگاهي ممكن 
است باعث شود زنگ ساعتتان را نفرين كنيد، اما 
اين كار يك مزيت عالي دارد: ورزش صبحگاهي 
كالري بيشتري مي سوزاند .  تحقيقات نشان داده 
افرادي كه صبح ورزش مي كنند تالششان بيشتر 
ادامه مي  ورزش  به  نيز  بيشتري  زمان  و  است 
دهند. دليلش مي تواند اين باشد كه افراد در صبح 
هوشيارتر هستند و انرژي بيشتري دارند، اما ورزش 
عصر يا شب همراه با خستگي و فشاري است كه 
در طول روز به شما وارد شده. عادت كردن به 
 ورزش صبحگاهي به كاهش وزن كمك مي كند .  
در ورزش هوازي، دويدن بيشتر از پياده روي به 
كاهش وزن كمك مي كند چون كالري بيشتري 
مي سوزاند، اما اگر فقط مقداري سرعت خود را 
سوزانيد.  مي  كالري  هم  بيشتر  دهيد،  افزايش 
الزم هم نيست در طول ورزش پيوسته در حال 
دويدن باشيد . به پياده روي خود چند مرتبه دويدن 
با سرعت باال اضافه كنيد، اين شوك باعث مي 
شود مقدار كالري بيشتري بسوزانيد. در حال پياده 
روي دستهاي خود را دائما حركت دهيد. با اين كار 

15 درصد بيشتر كالري خواهيد سوزاند . 

مسموميت در مراسم عروسي 30 نفر 
را راهي بيمارستان كرد 

در  گاز  از  ناشي  مسموميت  حادثه  خبرنگاران:  باشگاه 
رخ  اردبيل  تاالرهاي  از  يكي  در  مراسم عروسي  يك 
محل  به  اورژانس  و  امدادي  نيروهاي  بالفاصله  داد. 
شش  با  را  ديده  حادثه   30 و  شدند  اعزام  حادثه 
آمبوالنس  اتوبوس  دستگاه  و يك  آمبوالنس  دستگاه 
پزشكي  هاي  مراقبت  تحت  و  اعزام  بيمارستان  به 
مركز  رئيس  خلق  حميد  غالمرضا  گرفتند.  قرار 
مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي اردبيل گفت: 
پزشكي  مراقبت هاي  با  افراد  اين  تمامي  خوشبختانه 

بهبود يافته و از بيمارستان ترخيص شده اند. 

خودكشي دانش آموز 15 ساله به دليل
 احضار والدين به مدرسه  

شهرخبر: دانش آموز 15 ساله اي كه در يكي از روستاهاي خراسان شمالي مشغول به 
تحصيل بود، وقتي مدير مدرسه به دليل بي انضباطي وي، خواستار حضور والدينش در 
مدرسه شد، خود را به دار آويخت .  رئيس آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان 
اظهار كرد: به دليل بي انضباطي اين دانش آموز كه با دانش آموز ديگري مشكل پيدا 
كرده بود، مدير مدرسه از وي خواست كه روز بعد به اتفاق يكي از والدينش در مدرسه 
حضور پيدا كند . جنتي تصريح كرد: اينكه در منزل بين دانش آموز مورد نظر و خانواده 
اش چه گذشته، از آن بي خبريم؛ اما بعد اطالع يافتيم كه اين دانش آموز در منزل 
مسكوني شان، خود را به دار آويخته است .  وي اخراج اين دانش آموز از مدرسه را تكذيب 
كرد و گفت: براساس اطالعاتي كه مدير مدرسه منعكس كرده است، تنها از دانش آموز 

خواسته شده كه روز بعد به اتفاق يكي از والدين خود در مدرسه حضور پيدا كند . 

نجات 2 جوان گرفتار در برف
 با استفاده از تلگرام 

شهرخبر: معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر سمنان 
از نجات دو جوان گرفتار در برف و بوران كوير سمنان 
توسط تيم امداد و نجات اعزامي به منطقه با استفاده از 
موقعيت ياب نرم افزار موبايلي تلگرام خبر داد. يحيايي گفت: 
در پي تماس مبني بر گرفتار شدن 2 نفر در برف و بوران 
تيم جستجو و نجات به منطقه اعزام شدند. وي افزود: از 
ويژگي هاي اين عمليات جستجو و نجات، تعيين موقعيت 
دقيق نقطه گرفتار شدن اين دو نفر توسط اپراتور مركز 
كنترل و هماهنگي عمليات استان با استفاده از موقعيت ياب 

نرم افزار تلگرام نصب بر روي گوشي آن هاست.

دوربين مخفي راز سرقت هاي برادر زن را فاش كرد

جام نيوز : مرد جواني كه چندين بار منزلش مورد سرقت قرار گرفته بود و سارق 
همچنان در نبود مالباخته دست بردار از سرقت اموال او نبود، چاره اي نديد جز اينكه 
دوربين مخفي در منزلش نصب كند    .  مالباخته وقتي بار ديگر منزلش را براي انجام 
كارهاي روزانه ترك كرد و پس از آن به منزل بازگشت، متوجه سرقتي  ديگر شد 
كه در آن طال و جواهرات و بيش از دو ميليون تومان وجه نقد به سرقت رفته بود .  
  وى به سرعت به سراغ دوربين مخفي اش رفت و شروع به بررسي كردن تصاوير 
ضبط شده آن كرد. او تنها يك نفر  را ديد كه در حال سرقت طال و جواهر است .  
سارق كسي نبود جز برادر زن خودش. سارق پس از آنكه با خبر شد راهي براي 
 مخفي كاري وجود ندارد و تصاوير او حين سرقت ضميمه پرونده است، انجام تمامي 
سرقت ها را پذيرفت و مالخر طالهاي سرقتي را نيز لو داد. در حالي متهم راهي 

زندان شد كه مالخر مربوطه نيز دستگير شد . 

32212519 آدرس : نبش غفارى 4       09151606528 - 
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بنگاه قالب بتن        
 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

نصــب و تعميــر   لباسشويى  در منزل      
  09151643778 - 32315776         شهر يارى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت  و قيرگونى 
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 نبش 17 شهريور 23

ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

به همه خبر بدين كه:

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 
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در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29
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 تأكيد استاندار بر رعايت اصول مهندسى 30 آذرماه؛ دبير شوراى فرهنگ عمومى كشور به استان سفر مى كند
 در زيباسازي و مبلمان شهري

استاندار در ديدار اعضاي هيئت مديره نظام مهندسي 
ساختمان با بيان اينكه در زيباسازي شهر و مبلمان 
شهري اصول مهندسي بايد به طور جد مورد تأكيد 
تمامي  در  اصول مهندسي  رعايت  گيرد، گفت:  قرار 
مراحل ساخت و ساز بايد مورد توجه جدي مسئوالن 
را  زمينه  اين  در  نظارت  خدمتگزار  گيرد.  قرار  امر 
در  كرد:  نشان  خاطر  و  برشمرد  مؤثر  و  مهم  بسيار 
صورت وقوع هرگونه تخلف در اين زمينه چه از سوي 
ناظرين و چه از سوي عوامل ساخت و ساز، بايد با 

متخلفين به شدت برخورد الزم صورت گيرد. 

كنترل 8 ميليون متر مكعب سيالب 
با سازه هاى آبخيزدارى در بيرجند 

گيوكى- به گفته رئيس اداره منابع طبيعى شهرستان 
بيرجند در اين شهرستان تاكنون مطالعات براى اجراى 
عمليات بر روى بالغ بر 153 هزار هكتار از حوزه هاى 
آبخيز انجام شده است كه اين سطح نياز به اعتبارات 
با  با آوا افزود:  بااليى دارد. مهندس عليپور در گفتگو 
توجه به روند فعلى تشخيص اعتبارات نمى توان انتظار 
داشت همه طرح ها در بازه زمانى كوتاهى به مرحله 
سال  از  قبل  سنوات  در  شد:  يادآور  وى  درآيد.  اجرا 
 292 تعداد  شهرستان  اين  سطح  در  تاكنون   1370
سنگى  و  خاك  هاى  سازه  قالب  در  آبخيزدارى  سازه 
به حجم 2/5 ميليون مترمكعب در آبخيزهاى آبخوان، 
مرك، دستگرد، دهلكوه، نوفرست، خراشاد، شهرستانك، 
باقران و ... اجرا شده است كه قادر به كنترل بيش از 8 
ميليون متر مكعب سيالب مى باشد. همچنين در سطح 
4473 هكتار از اراضى شهرستان عمليات بيولوژيك و در 
سطح 3613 هكتار عمليات حفاظت و قرق براى احياى 

پوشش گياهى و حفاظت خاك صورت گرفته است.

طرح جنگالنه در روستاى شوشود اجرا شد

كارى- طرح جنگالنه ديروز همزمان با سراسر كشور 
در روستاى شوشود برگزار شد. در ابتداى اجراى اين 
مراسم هيئت كوهنوردى استان به ارتفاعات شكراب 
رفتگران  گروه  همراه  به  مردم  كردند، سپس  صعود 

طبيعت و به كاشت نهال پرداختند.

بدهى 45 ميليارد تومانى بيمه هاى درمانى 
به بيمارستان هاى خراسان جنوبى

فارس- رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند از بدهى 
45 ميليارد تومانى بيمه هاى درمانى به بيمارستان هاى 
خراسان جنوبى خبر داد. قائمى در مراسم معارفه پزشكان 
متخصص جديد شهرستان فردوس اظهار كرد: مردم 
خراسان جنوبى به وضعيت مطلوب بهداشتى و درمانى 
نياز دارند و به همين دليل بايد شرايط الزم براى حضور 
و خدمت پزشكان متخصص در شهرستان هاى استان 
با اشاره به راه اندازى بيمارستان هاى  فراهم شود. وى 
سرايان، سربيشه و درميان، افزود: براى راه اندازى اين 
دولتى  بودجه  ريال  يك  حتى  تاكنون  بيمارستان ها 
اختصاص نيافته و با ريسك دانشگاه بيرجند و اعتبارات 
داخلى اين بيمارستان ها آغاز به كار كرده چرا كه وجود 
بيمارستان در اين شهرستان ها از نيازهاى اساسى منطقه 
نيروى  نفر  تعداد هشت  ورود  به  ادامه  در  قائمى  بود. 
متخصص به مجموعه درمانى شهرستان فردوس اشاره 
كرد. وى همچنين از بدهى 45 ميليارد تومانى بيمه هاى 
درمانى از جمله بيمه تأمين اجتماعى و بيمه سالمت به 
بيمارستان هاى استان و دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 
خبر داد و يادآور شد: در صورتى كه اين ميزان بدهى 
به موقع پرداخت شود دانشگاه براى اجراى پروژه هاى 
بهداشتى و درمانى خود با كمترين مشكل مواجه است. 

9 كتاب خوان برتر استان تجليل شدند

دويست و چهلمين نشست كتابخوان هاى كشور در 
خراسان جنوبى برگزار و با حضور مسئوالن ارشد نهاد 
كتابخانه هاى خراسان جنوبى و اساتيد دانشگاه از 9 

كتابخوان برتر استان تجليل شد.

ايكنا- حجت االسالم سيدحسين شاهمرادى در سفرى يك روزه 30 آذر به منظور آگاهى از وضعيت فرهنگ عمومى در خراسان جنوبى به بيرجند سفر مى كند.  
مديركل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبى گفت: در جريان اين سفر يك روزه حجت االسالم شاهمرادى با امام جمعه، استاندار، ائمه جمعه، فرمانداران، اعضاى 
شوراى فرهنگ عمومى استان و خبرنگاران استان ديدار و گفتگو خواهد كرد. محبى بيان كرد: جلسات شوراى فرهنگ عمومى در استان به صورت منظم به رياست 

حجت االسالم رضايى، امام جمعه بيرجند برگزار مى شود كه اين امر موجب اجراى برنامه ها و راهكارهاى مناسبى در راستاى فرهنگ عمومى استان شده است.

ماليى- قائم مقام ولى  فقيه در استان و امام جمعه بيرجند، 
نگاه آگاهانه به دين اسالم را از ويژگى هاى بارز آيت  ا... 
محمد هادى هادوى ذكر كرد و افزود: بايد از اين سرمايه 
عظيم در زندگى  الگو بردارى كنيم. حجت  االسالم  رضايى 
در همايش بزرگداشت آيت  ا... هادوى كه در بيرجند برگزار 
بستان  جمله  از  آثارى  فقيد  عالم  اين  كرد:  عنوان  شد، 
النظار(حاوى مطالب متنوع به سبك كشكول شيخ بهايى) 
مائده محمديه، ديوان اشعار، آئين سخنورى و ترجمه ادب 
الكبير ابن مقفع از خود به جاى گذاشته است.وى بر اهميت 
وقف از ديدگاه اين عالم بزرگ اشاره كرد و ادامه داد: آيت 
ا... هادوى از واقفان عصر خويش بود كه در ايجاد وقف 
هاى جديد فعاليت هاى مهمى داشت. وى با بيان اينكه 
مرحوم هادوى با جاهالن و اديان خرافى مبارزه كرد، ادامه 
داد: وى در اشعار خود دو بخش از كتاب مائده محمديه را 

به شعر تبديل كرد و نشان داد معارف انسانى و همه علوم 
به اوليا و انبيا الهى مى رسد. رضايى با تأكيد بر حفظ سرمايه 
هاى ملى و زنده نگه داشتن ياد و خاطره آنان يادآور شد: 
عالمان و روحانيان بزرگ و فرهيخته اى از جمله آيات عظام 
هاى  سرمايه  جزو  شهاب  و  فاضل  آيتى،  عرب،  تهامى، 
استان هستند كه براى بزرگداشت ياد و خاطره آنان بايد 

همايش هاى بزرگداشتى برگزار شود.
در حاشيه اين مراسم از 20 مقاله ارائه شده به دبيرخانه 
و  لوح  اهداى  با  برتر  مقاله  سه  نويسندگان  از  همايش 
ا...  از تنديس آيت  تنديس همايش تجليل شد. رونمايى 
محمد هادى هادوى و رونمايى از سند هويتى اين عالم 
فقيد با حضور حسينى معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى 
استاندارى و جمعى از روحانيان فرهيخته استان از ديگر 

برنامه هاى مراسم بود. 

آيت ا... هادوى در سال 1277هجرى شمسى در بيرجند به 
دنيا آمد در منابع از فضل و دانش و كمال نفسانى و اخالقى 
شيخ هادى ستايش بسيار شده است. وى عالوه بر مراتب 
علمى و فقهى، اديب و شاعر هم بود، ديوان او شامل سه 

هزار بيت، همراه با مقدمه اى مفصل (120ص) در شرح 
احوال خود و ترجمه بخشى از خطبه حضرت زهرا (ع) در 
سال 1314 (ش) به طبع رسيده است. وى سرانجام در سال 

1326 در بيرجند دار فانى را وداع گفت. 

نگاه آگاهانه به اسالم 
از ويژگى هاى بارز آيت  ا... هادوى بود

جاذبه ها گردشگرى استان 
بايد به مقصد گردشگران تبديل شوند

گفت:  ايران  تورگردانان  جامعه  رئيس  نايب  ماليى- 
اما  است  فراوانى  جاذبه هاى  داراى  جنوبى  خراسان 
داشتن جاذبه به تنهايى كافى نيست بلكه اين جاذبه ها 
بايد به مقصد تبديل شود و براى تحقق اين مهم نيز 
بايد زيرساخت ها فراهم باشد. اشرف واقفى،  در نخستين 
جلسه بررسى زمينه هاى همكارى صنعت گردشگرى 
استان در جمع شركت ها و دفاتر گردشگرى  خراسان 
جنوبى از تهيه پكيج تور براى گردشگران خارجى خبر 
برنامه اى  داد و گفت: براى گردشگران خارجى عمدتاً 
توقف  دارد  جا  كه  مى شود  گرفته  نظر  در  روزه  چند 
دوروزه گردشگران خارجى را به خراسان جنوبى در اين 
وزارت  نمايندگى  رئيس  ابراهيمى  پكيج طراحى كرد. 
مى توان  گفت:  جلسه  اين  در  نيز  استان  خارجه  امور 
از سمت  زمينى كه  ترانزيت  از طريق  را  گردشگرانى 
شاهرود به مقصد مشهد مقدس سفر مى كنند از مسير 
برگشت به محور فردوس، طبس و سرايان هدايت كرد. 
شايان ذكر است كه اعضاى جامعه تخصصى تورگردانان 
ايران با استاندار ديدار جداگانه اى داشتند و خدمتگذار در 
اين ديدار گفت: استان با تمام وجود آماده پذيرايي از 

گردشگران خارجي و داخلي است.

طرح حفظ موضوعى قرآن كريم
 در 48 مدرسه  اجرا شد

عترت  و  نماز  قرآن،  امور  اداره  رئيس  شبستان- 
آموزش و پرورش خراسان جنوبى گفت: طرح حفظ 
دستور  در  پيش  سال   2 از  كريم  قرآن  موضوعى 
استان  مدرسه    48 در  طرح  اين  و  گرفت  قرار  كار 
حجت  شد.  اجرا  آموز  دانش   200 حدود  شركت  با 
االسالم حسينى در همايش استانى تجليل از مديران 
و مجريان فعال حفظ موضوعى قرآن كريم با اشاره 
به اينكه اين طرح حفظ موضوعى در سال تحصيلى 
امسال  گفت:  اجرا شد،  منتخب  مدارس  در   94-93

اين طرح در همه  مدارس استان در حال اجراست.

مجمع خيرين سالمت و جوان ياور خراسان 
جنوبى برگزار مى شود

شبستان- برومند دبير مجمع خيرين ورزشى ساز و جوان 
ياور گفت: ورزش و جوانان خراسان جنوبى در حالى 
صبح روز يكشنبه 29 آذر ميزبان مجمع 50 نفره خيرين 
سالمت و جوان ياور، سرمايه گذاران و فعاالن و پيش 
كسوتان بخش خصوصى است كه تمهيدات ويژه اى را 
براى بهره مندى از ظرفيت ها و مشاركت هاى مردمى با 

ارايه طرح هاى متعدد كارى پيش بينى كرده است. 

افتتاح نمايشگاه حمل و نقل ريلى در طبس 

ايرنا - نمايشگاه حمل و نقل ريلى در طبس گشايش 
يافت. در اين نمايشگاه مجموعه اى از عملكرد تمام 
واحدهاى اداره كل راه آهن شرق در قالب آمار و تصوير 
به نمايش گذاشته شد. نمايشگاه مذكور از ساعت 16 تا 

19 در ساختمان سر در باغ گلشن طبس داير است. 

دستگاه هاى فرهنگى، پيشگام فرهنگ باشند
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار ضمن انتقاد از 
عملكرد ضعيف برخى از دستگاه هاى اجرايى در جريان 
برگزارى همايش ملى آموزش ابتدايى گفت: دستگاه هاى 
متولى فرهنگ بايد در مسايل فرهنگى پيشگام باشند. 
حسينى در جلسه تبيين و هماهنگى  همايش ملى آموزش 
ابتدايى بر الگو سازى و معرفى مفاخر علمى و فرهنگى 
استان به نسل آينده ساز تأكيد كرد. وى با بيان اينكه 
در معرفى سرمايه هاى علمى خود به قشر جوان عقب 
هستيم، اضافه كرد: تمامى دستگاه هاى اجرايى براى اثر 

بخشى اين همايش بايد نقشى اساسى ايفا نمايند.

اجرايى  هئيت  اعضاى  بيرجند  فرماندار  گفته  به  ماليى- 
معتمدين انتخابات مجلس خبرگان رهبرى حوزه انتخابيه 
از  متشكل  جنوبى  خراسان 
عضو   5 و  اصلى  عضو   8
ناصرى  هستند.  على البدل 
بيان  خبرى  نشست  در 
دستور  دريافت  با  كرد: 
ماده  اجراى  در  كشور  وزير 
روند  انتخابات  آئين نامه   28
خبرگان  و  اسالمى  شوراى  مجلس  انتخابات  اجرايى 
آغاز شده  بيرجند  در شهرستان  آذر  از جمعه 20  رهبرى 

انتخابات سالم، قانونمند، اخالق مدار  است. وى برگزارى 
و رقابتى با حضور پرشور مردم در پاى صندوق هاى اخذ 
رأى را از اهداف ستاد انتخابات شهرستان بيرجند دانست 
و افزود: قوام و دوام نظام جمهورى اسالمى ايران وابسته 
به حضور مردم در صحنه هاى حمايتى از نظام و اداره امور 
و انتخابات تجلى مشاركت مردم در اداره امور كشور بوده 
و مشاركت مردم در اداره امور عالى ترين نهاد قانون گذارى 
براى  پشتيبانى  و  تأييد  مهر  اسالمى  جمهورى  نظام  در 

خدمتگزاران نظام محسوب مى شود.
اجرايى  ستاد  كميته هاى  به  اشاره  با  بيرجند  فرماندار 
شوراى  مجلس  و  رهبرى  خبرگان  مجلس  انتخابات 

به  جزندرى  على  كرد:  تصريح  شهرستان  اين  اسالمى 
عنوان رئيس هيئت اجرايى، محمدعلى جهانديده به عنوان 
مسئول  زمان زاده  عليرضا  انتخابات شهرستان،  ستاد  دبير 
كميته تداركات و پشتيبانى، مهدى معلمى مسئول كميته 
استعالمات و حفاظت فيزيكى، عباسعلى ماهگلى مسئول 
كميته امنيت ستاد، قائم قيروانى مسئول كميته فن آورى 
ولى اله  آموزش،  كميته  مسئول  بشيرى  على  اطالعات، 
احمدى مسئول كميته حقوقى و سيد محمدرضا اميرآبادى 
انتخابات  ستاد  اطالع رسانى  كميته  مسئول  عنوان  به 
انتخاب  به  ناصرى  شده اند.  انتخاب  بيرجند  شهرستان 
اعضاى هئيت اجرايى معتمدين انتخابات مجلس و خبرگان 

رهبرى حوزه انتخابيه خراسان جنوبى اشاره و تصريح كرد: 
نوربخش،  ابطحى، سيد محمد مهدى  زمانى  سيد محمد 
غالمحسين  فرهادى،  پروين  بشيرى زاده،  حسن  محمد 
كريم پورفرد، غالمحسن چرخى، سيد حسين سجادى نژاد 
وى  هستند.  اصلى  اعضاى  عنوان  به  موهبتى  محمد  و 
نارمنجى،  غالمحسين  سجادى،  محمد  سيد  شد:  يادآور 
امينى زهان و غالمحسين دانشمند  احمد رضايى، حسن 
اعضاى على البدل هيئت اجرايى معتمدين انتخابات مجلس 
خبرگان رهبرى هستند كه در صورت عدم شركت هر يك 
از اعضاى رسمى در دو جلسه متوالى و چهار جلسه متناوبى، 

اين افراد به ترتيب جايگزين اعضاى اصلى مى شوند.

اعضاى هئيت اجرايى معتمدين مردم در انتخابات مجلس وخبرگان رهبرى انتخاب شدند

امور  وزارت  نمايندگى  رئيس  گفته  به  ماليى- 
به  اتريش  تجارى  رايزن  و  سفير  استان،  خارجه 
امور خارجه به  دعوت استاندار و نمايندگى وزارت 

مدت 2 روز از استان ديدن مى كنند. 
غالمحسين ابراهيمى رئيس نمايندگى وزارت امور 
خارجه در استان در گفتگو با آوا افزود: با توجه به 
در  استان  خارجه  امور  وزارت  نمايندگى  سياست 

سفير  سياسى  و  اقتصادى  هاى  فعاليت  پيشرفت 
اتريش و رايزن تجارى در ايران به خراسان جنوبى 
سفر مى كنند. وى با اشاره به اينكه كشور اتريش 
يكى از فعاالن تأسيس بنگاه هاى اقتصادى كوچك 
و متوسط است، افزود: رئيس جمهور اتريش اولين 
رئيس جمهور از كشورهاى اتحاديه اروپاست كه بعد 
از 13 سال در شهريور ماه سال جارى به ايران سفر 

 كرده است. وى افزود: كشور اتريش سوابق ديرينه اى
با  اقتصادى  و  سياسى  هاى  همكارى  زمينه  در 
ايران دارد. ابراهيمى خاطرنشان كرد: سفير و رايزن 
تجارى اتريش به دعوت استاندار و نمايندگى وزارت 
 امور خارجه به مدت 2 روز از استان ديدن مى كنند.
وى با اشاره به اينكه هدف از اين سفر آشنايى با 
است  استان  اقتصادى  و  ظرفيت هاى گردشگرى 

تأكيد كرد: در اين سفر تبادل اطالعات اقتصادى 
و گردشگرى با سرمايه گذاران كوچك و متوسط 
انجام مى شود و اين امر كمك شايانى به خراسان 
از  اتريش  كرد:   اظهار  وى  كند.  مى  جنوبى 
تواند در  توريستى جهان است كه مى  كشورهاى 
زمينه گردشگرى و راه اندازى بنگاه هاى كوچك و 

متوسط اقتصادى كمك فراوانى به استان كند.

 امروز، استان ميزبان سفير كشور اتريش است

بين  و  اقتصادى  امور  هماهنگى  دفتر  كل  مدير  برزجى- 
از  استفاده  بر  تأكيد  با  جنوبى  خراسان  استاندارى  الملل 
عنوان  استان  اقتصادى  امور  در  ظرفيت بخش خصوصى 
كرد: اتاق بازرگانى بايد حرف اول را در تجارت بزند.موهبتى 
در ديدار با هيئت رئيسه اتاق بازرگانى بيرجند با اشاره به 
از ظرفيت بخش  استفاده  اقتصادى در  تالش هاى حوزه 
خصوصى اظهار كرد: بخش خصوصى در راستاى رسيدن 
كشور به توسعه بايد تقويت شود. وى ياد آور شد: شواهد 
تاريخى نشان مى دهد علت اصلى پيشرفت در كشورهاى 
توسعه يافته استفاده از توان بخش خصوصى است. موهبتى 
با  تعامل سازنده  را  از رسالت هاى مهم كارى خود  يكى 
بخش خصوصى و اتاق بازرگانى عنوان واضافه كرد: مقام 

عالى دولت در استان نيز بر اين مهم تأكيد فراوان دارد. وى 
با بيان اينكه اتاق بازرگانى بايد حرف اول را در تجارت بزند، 
تأكيد كرد: ظرفيت هاى استان توسط بخش خصوصى بايد 

براى سرمايه گذاران خارجى تشريح و تبيين شود. 
وظايف  از  را  بازرگانى  امور  تسهيل  ادامه  در  موهبتى 
متمايل  افغانى  تجار  آنجا كه  از  افزود:  و  برشمرد  دولت 
به  براى  ها  تالش  تمام  هستند  ايرانى  كاالى  خريد  به 
شود.  معطوف  صادرات  بازار  و  مرز  در  مشكالت  رفع 
وى در توصيه اى بر ايجاد يك انسجام درونى در اتاق 
براى  بيرون  نيز در  افزود: دولت  و  نمود  تأكيد  بازرگانى 
تقويت فعاليت هاى اقتصادى و تجارى مى كوشد. وى 
از فعال سازى شوراى گفتگوى بخش خصوصى و دولت 

در آينده نزديك خبر داد و افزود: با ايجاد نگاهى مثبت 
به ارتقاى روابط بخش خصوصى و دولتى در استان به 

آينده روشنى در اين زمينه مى توان اميدوار بود. 
از  نيز  بيرجند  بازرگانى  اتاق  دبير  جلسه  اين  ابتداى  در 
اين اتاق با عنوان بازوى مشورتى دولت ياد كرد و گفت: 
تعامل حوزه اقتصادى استاندارى و اتاق بازرگانى مى تواند 
وجود  به  عليزاده  شود.  منجر  خارجى  تجارت  تسهيل  به 
مشكالت عديده اى در مرزها و جاده هاى ترانزيتى اشاره 
با رفع اين مشكالت  انتظار مى رود دولت  افزود:  كرد و 
زيرساخت هاى مناسبى را براى تجارت و صادرات فراهم 
كامل  آمادگى  بازرگانى  اتاق  كرد:  نشان  خاطر  كند. وى 

براى ارائه اطالعات لحظه اى از وضعيت تجارت دارد. 

على اكبر فرامرزى، عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگانى، صنايع 
معادن و كشاورزى بيرجند با بيان اينكه ايران به عنوان كشور 
دوست و همسايه افغانستان مايل به تعميق مناسبات و روابط 
دو كشور است، گفت: بايد از ظرفيت ها و پتانسيل هايى كه 
در دو كشور در بخش هاى مختلف وجود دارد براى توسعه، 
پيشرفت، عمران و آبادانى استفاده كرد تا تعامل در مرزها 

سبب شكوفايى و توسعه رونق اقتصادى  شود. 
عليرضا خامه زر، عضو ديگر هيئت رئيسه اتاق بازرگانى، 
صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند نيز بر توجه به مصوبات 
شوراى گفتگوى بخش خصوصى و دولتى تأكيد كرد و گفت: 
 با ايجاد هم افزايى و همگرايى دولت و بخش خصوصى 

مى توان به رفع دغدغه هاى تجارت استان كمك كرد. 

مدير كل دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى:

اتاق بازرگانى بايد حرف اول را در تجارت بزند

فروشگاه مروج 
بين معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهيد  (فقط 100 روز)
فروش آب شيرين كن /  اقساط 10 ماهه بدون افزايش قيمت
6 مرحله اى/ 7 مرحله اى
تعميرات تخصصى با گارانتى و فيلتر رايگان

با تخفيف ويژه قيرگونى
محالتى - بين توحيد و مدرس
09153619297  

ايزوگـــام
 مصطفى هريوندى

حمــل اثاثيــه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ   مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

توليد و پرورش شترمرغ كسرى
فروش جوجه از يك روز تا 3 ماه

فروش گوشت درجه يك (تحويل درب منزل)
روغن شترمرغ درجه يك (اصلى)

خريد شترمرغ پروارى
كيفيت را با ما تجربه كنيد

تلفن سفارش و مشاوره : 09155619170
آدرس مزرعه: بيرجند - روستاى پسوچ



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام حسن عسکري (ع) : عبادت كردن به زيادي روزه و نماز نيست، 
بلكه [حقيقِت] عبادت، زياد در كار خدا انديشيدن است.

(تحف العقول، ص٤٤٨) 
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نمايشگاه حمل و نقل ريلى در شهر طبس    عكس: ايرناعكس روز 

شوراى امنيت: حمايت از داعش ممنوع    
الزام آورى  قطعنامه   ملل  سازمان  امنيت  شوراى 
كرد  تصويب  داعش  مالى  منابع  قطع  منظور  به  را 
گروه هاى  به  كمك  هرگونه  ارائه  آن  براساس  كه 
و  فرد  هر  يا  داعش  و  القاعده  همچون  تروريستى 

سازمان وابسته به آنها ممنوع مى شود.

  حزب ا... : ائتالف سعودى مشكوك است 
حزب ا... لبنان در بيانيه اى اقدام عربستان سعودى كه 
به تشكيل  است،  تروريست ها معروف  پدرخوانده  به 
براى  نظامى»  اسالمى  «ائتالف  اصطالح  به  گروه 
مبارزه با تروريسم را زير سوال برد و اهداف و نيات 

اين رژيم را در اين اقدام، بسيار مشكوك خواند.

اينها عقده هاى سياسى و بغض هايى است 
كه از زمان فتنه 88 به دل دارند    

سعيد مرتضوى با اشاره به اظهارات اخير يك نماينده 
مجلس مبنى بر اينكه پرونده هاى مرتضوى در زمانى 
كه در ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و زمانى كه 
اظهار  شود،  رسيدگى  بايد  بوده  قاضى  و  دادستان 
كرد: اينها عقده هاى سياسى و بغض هايى است كه 
از زمان فتنه 88 و فتنه روزنامه هاى زنجيره اى به دل 
دارند كه به زبان نمى آوردند اما حاال بيان مى شود.  
مرتضوى اضافه كرد: متأسفانه يك سرى حرف هاى 
بى ربط هم به دادگاه نسبت مى دهند مبنى بر اينكه 
اينها  كه  مى كند  تعيين  رسيدگى  وقت  مرتضوى 

توهين به رئيس دادگاه و دروغ است.

واكنش يك مقام سپاه  به نامزدى 
سيدحسن خمينى در خبرگان  

با  سپاه  در  ولى فقيه  نماينده  عالى  مشاور   ، ذوالنور 
اشاره به تصميم سيدحسن خمينى براى كانديداتورى 
در انتخابات مجلس خبرگان مى گويد: همه آنهايى 
كه ادعا مى كنند واجد شرايط هستند، مى توانند در 
به واسطه  كه  است  طبيعى  كنند.  شركت  انتخابات 
آنهاست،  اطراف  كه  حساسيت هايى  و  شخصيت ها 
سروصداى ورود يك نامزد، متفاوت مى شود. كسى 
نمى تواند مانع حضور افراد شود. در ايران نهادهاى 
را  انتخابات  بر  نظارت  وظيفه  كه  داريم  حكومتى 
بايد  كه  است  نگهبان  شوراى  اين  دارند.  برعهده 

  احراز صالحيت افراد را داشته باشد. 
حرف هاى رئيس جمهور تناقض دارد  

سيداحمد خاتمى با اشاره به اظهارات روحانى درباره 
ممنوعيت نقد برجام، گفت: در يك جامعه آزاد، آزادى 
انتقاد يك اصل اساسى است، اين كه بگوييم ديگر در 
اين عرصه كسى انتقاد نكند در تناقض با فرمايش 

ديگرى است كه مى گويد قدرت بايد نقد شود.

صالحى در ميان 10  چهره برتر 2015  
اتمى  انرژى  سازمان  رئيس  «نيچر»  معتبر  مجله 
كشورمان را جزو 10 چهره برتر سال معرفى كرد. 
سازمان  رئيس  صالحى  اكبر  على  انتخاب  دليل 
انرژى اتمى ايران توسط اين نشريه به سبب تالش 

براى دستيابى به توافق هسته اى ايران است.

اجازه ندهيد 2 مجلس خبرگان و شوراى 
اسالمى به دست مرفهان بى درد بيفتد 

در دومين روز از مجمع عالى بسيج پس از سخنرانى 
برخى از چهره هاى سياسى و نظامى، اين نشست 
با قرائت قطعنامه به كار خود پايان داد. در قطعنامه 
مردم  از  مستضعفين  بسيج  عالى  مجمع  دومين 
ندهند دو سنگر مهم  اجازه  خواسته شده است كه 
مجلس خبرگان و شوراى اسالمى به دست مرفهان 
بانيان  و  آورده  باد  ثروت هاى  صاحبان  و  درد  بى 

اشرافى گرى و دنيا طلبى بيفتد.

سيدحسن خمينى: مستقل وارد شدم   
نوه امام خمينى (ره) در اولين اظهار نظر خود پس 
از ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبرى در 
كشور  انتخابات  ستاد  در  حاضر  خبرنگاران  جمع 
تاكيد كرد: در روز انتخابات در جهان آشفته كنونى 
هيچ چيز به اندازه وحدت ملى و در كنار هم بودن، 
امسال  اساسى  شعار  و  همراهى  و  همدلى  اعتماد، 
كه مقام معظم رهبرى بيان كردند، براى ما مهمتر 
نخواهد بود. سيد حسن خمينى در ادامه تاكيد كرد: 
بنده  همانطور كه آقاى اخوى گفتند به طور مستقل 

وارد انتخابات شده ام. 

 كسى كه عكس تلگرامش پاى فالن برج 
آمريكاست مى خواهد نماينده ملت شود 

از  پيش  سخنرانى  در  دژكام،  االسالم  حجت 
خطبه هاى نماز جمعه تهران در تبيين موضوع نفوذ 
كه  است  كسى  خودى  غير    : گفت  آن  عوامل  و 
به كشورمان مى تپد. وى  آمريكا  آمدن  براى  دلش 
افزود: كسى كه عكس پروفايل تلگرام و واتس آپش 
را پاى فالن برج آمريكا و اروپا مى گذارد، انگار كعبه 
را زيارت كرده حاال مى خواهد قيافه بگيرد و نماينده 
ملت شهيد داده ما شود كه اين ملت اين را نمى خواهد 

و حركت انقالبى ما غير از اين بوده است.
 

رضايى : از ظريف تا سردار سليمانى در 
حال پيشروى در سنگرهاى دشمن هستند 

معظم  مقام  به  اى  نامه  ارسال  با  رضايى  محسن 
ايران  از دستاوردهاى اخير  رهبرى، ضمن استقبال 
و  فرزندان  امروز  كرد:  بيان  اى،  هسته  پرونده  در 
سربازان رهبرى، از ظريف گرفته تا قاسم سليمانى 

در حال پيشروى در سنگرهاى دشمن هستند. 

الريجانى به ائتالف اصولگرايان پيوست

اخير  روزهاى  طى  مجلس  رئيس  الريجانى  على 
به ائتالف حداكثرى اصولگرايان پيوسته است.على 
الريجانى بر همين مبنا، ائتالف هايى كه سابقًا در آن 
حضور داشت را منحل كرده است. گروه 4 نفره اى 
كه با حضور الريجانى، آيت ا... مقتدايى، ناطق نورى 
و واليتى، براى چند نوبت تشكيل جلسه داده بود، 

رسمًا جلسات خود را پايان داد.

امروز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس 
سياسى،  فعاالن  نام نويسى  با  و  آغاز 
جريانات سياسى علنى تر در اين كارزار به 

رقابت با يكديگر خواهند پرداخت.

اصالح طلبان؛ متحد اما نگران

ثبت نام از نامزدهاى انتخابات مجلس در 
حالى آغاز مى شود كه جريان اصالحات 
شايستگى  و  توان  كه  افرادى  تمامى  از 
الزم براى حضور در بهارستان را در خود 
مى بينند دعوت كرده تا در اين انتخابات 
ثبت نام كنند. اين دعوت فراگير از سوى 
شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان 
به اين اميد صورت گرفته كه در صورت 
شده،  شناخته  هاي  چهره  صالحيت  رد 
حضور  با  ليست  ارائه  امكان  همچنان 
ديگر چهره هاي نزديك به اين جريان 
وجود داشته باشد. اين جريان سياسى كه 
خود را در پيروزي حجت االسالم روحاني 
داند،  مي  سهيم   92 سال  انتخابات  در 
تاكتيك  و  شيوه  همان  با  است  درصدد 
در انتخابات مجلس حاضر شود. از همين 
عالى  شوراى  مذكور  جريان  بزرگان  رو، 
اصالح طلبان  انتخاباتى  سياست گذارى 
دبيران  از  متشكل  كه  دادند  تشكيل  را 
هماهنگى  شوراى  عضو  احزاب  كل 
كل  دبيران  همراه  به  اصالحات  جبهه 
چهار حزب اتحاد ملت، مجمع ايثارگران 
انقالب اسالمى، اعتدال و توسعه و نداى 
ايرانيان به رياست محمدرضا عارف است. 
توان  مي  شورا  اين  تصميمات  جمله   از 
تهران  از  كه  كرد  اشاره  موضوع  اين  به 
هيچ دخالتى در ساير حوزه هاى انتخابيه 
نخواهد شد و فعاالن سياسى اصالح طلب 
شوراى  همچون  شورايى  مناطق،  آن 
خود  استان  در  تهران  سياست گذارى 

سياست هاى  تا  داد  خواهند  تشكيل 
اتخاذى را منطقه اى به اجرا گذاشته و آنان 
انتخابات  وارد عرصه  واحد  ليست  با  نيز 
شوند. اگرچه اصالح طلبان اميدوارند كه 
با اين مدل، بتوانند ليستي واحد ارائه دهند 
ادوار  برخي  نيست كه همچون  بعيد  اما 

گذشته، ليست  هاي چندگانه اي از سوي 
ارائه شود. چه آنكه حتي در آستانه  آنها 
انتخابات مجلس هفتم كه ليست اصلي 
آنها با نام «ائتالف براي ايران» ارائه شده 
بود نيز، شاهد ليست هاي موازي ديگري 

در اين جريان بوديم.

اصولگرايان اميدوار به دود سفيد

اين  مصائب  اصولگرايان  اينكه  وجود  با 
ندارند،  پيش رو  را  اصالح طلبان  چنينى 
وحدت  به  رسيدن  براى  همچنان  اما 
مى كنند.  تالش  مشترك  ساختار  و 
در  نيز  باهنر  محمد رضا  كه  مسئله اى 
نشست خبرى خود در خبرآنالين به آن 
اشاره و گله كرد. وى گفت كه «داستان 
وحدت گرايي و وحدت بخشي و تالش 
براي وحدت، در تمامي جريانات سياسي 
است. چون چند حزب شناسنامه  مطرح 

براي گرم  براي همين  نداريم،  دار قوي 
كردن فضاي انتخاباتي، بايد چهار پنجم 

وقتمان را صرف «ايجاد وحدت» كنيم.
چند  خطر  كه  مبارز  روحانيت  جامعه 
جدى  را  اصولگرا  جريان  ميان  دستگى 
مى دانست جمعى از بزرگان اين جريان 

را دعوت كرد تا بر روى اصول مشترك 
مقدمات  و  آمده  هم  گرد  اصولگرايى 
االسالم  حجت  شود.  فراهم  همگرايى 
تقوي از سوي اين تشكل مامور شد تا 
استان به استان و شهر به شهر در ميان 
اصول  اين  و  يافته  حضور  اصولگرايان 
است  گفتني  كند.  تبيين  را  مشترك 
رسيدن  وحدت  به  براى  ديگرى  جلسه 
اصولگرايان ميان الريجانى، ناطق نورى، 
مقتدايى و واليتى برگزار شد. جلسه  اى 
خود  خبرى  نشست  در  الريجانى  كه 
براى  نشستى سنتى  و  كرد  تائيد  را  آن 
برگزار  مجلس  در  كارآمد  افراد  حضور 
بعدي  خبرهاى  حال  اين  با  است.  شده 
درباره تداوم اين نشست ها و تصميمات 
آن منتشر نشد. در كنار اين تالش ها نيز 
كه  عادل  حداد  غالمعلى  پيش  چندى 
كارنامه  در  نيز  را  رياست مجلس هفتم 
خود دارد، از زاكانى، فدايى، بادامچيان، 

باهنر  و  محصولى  آقاتهرانى،  حبيبى، 
دعوت كرد تا در منزل وى جمع شده و 
 براى وحدت اصولگرايى چاره انديشى و 
رسيدن  براى  آنها  كنند.  ريزى  برنامه 
آيت  به  خطاب  نامه اى  مهم،  اين  به 
مصباح  و  كرمانى  موحدى  يزدى،  ا... 
تا  خواستند  آنان  از  و  نوشته  يزدى 
پيش  انتخابات  در  جريان  اين  رهبرى 
در  جلسه اى  بگيرند.  عهده  بر  را  رو 
يكشنبه هفته گذشته به ميزبانى آيت ا... 
روحانيت  جامعه  در  كرمانى  موحدى 
زاكانى،  عادل،  حداد  حضور  با  و  مبارز 
شد  برگزار  تهرانى  آقا  و  فدايى  حسين 
عنوان  به  را  حدادعادل  بعد  روز  دو  و 
بلند  نويد  كه  جلسه اى  برگزيد.  سخنگو 
شدن دود سفيد از جريان اصولگرايى را 
بيش از پيش افزايش داده است. هرچند 
كه  است  آن  از  حاكي  مهمانان  تركيب 
هنوز برخي چهره هاي موثر اصولگرا در 

اين تصميم گيري حضور ندارند.

احمدى نژادى ها ؛چراغ خاموش 

كارزار  اين  در  نيز  احمدى نژاد  جريان 
دفتر  كه  هرچند  است.  ننشسته  ساكت 
كرده  اعالم  دهم  و  نهم  دولت  رئيس 
حضور  براى  برنامه اى  احمدى نژاد  كه 
در انتخابات مجلس ندارد، اما نزديكان و 
وزراى او جريانى با عنوان يكتا؛ « جبهه 
ياران كارآمدى و تحول ايران اسالمى» را 
تشكيل داده و فعاليت هاى انتخاباتى خود 
را آغاز نموده است. آنطور كه حاجى بابايى 
از سوي اين تشكل اعالم كرده از شوراى 
اين  در  و  كرده  حمايت  فقها  جانبه  سه 
مصباح  آيت ا...  و  يزدى  آيت ا...  با  راستا 
يزدى ديدار و گفتگو و با برخى مراجع و 
بزرگان نيز ديدار و تبادل نظر داشته اند. 

آرايش سياسى اصالحات و اصولگرايان در آستانه انتخابات مجلس 
فعاالن سياسى اصالح طلب هر منطقه ، شورايى همچون شوراى سياست گذارى تهران در استان خود تشكيل مى دهند

گروه هاى سياسى براى مجلس چه كردند ؟

مزايده فروش امالك (مرحله دوم) 
شهرداري بيرجند در نظر دارد: با رعايت آيين نامه معامالت شهرداري تهران مصوب 1355 و قانون اصالح 

و تسري آن بر مراكز استان ها و برابر بند 2 مستخرجه از صورتجلسه شماره 109 مورخ 94/7/25 شوراي اسالمي شهر 
و بر اساس نامه شماره 94/1525/ش- 94/7/27 شوراي اسالمي شهر نسبت به فروش 3 قطعه از امالك خود با كاربري 
مسكوني از طريق آگهى مزايده كتبي به منظور توسعه فعاليت هاي شهري و ارائه خدمات به شهروندان اقدام نمايد. لذا از 
كليه متقاضيان دعوت مي شود به منظور كسب اطالعات بيشتر و اخذ فرم مزايده به واحد امالك شهرداري مركز مراجعه 
فرمايند. ضمنا براى تحويل اسناد مزايده حداكثر تا پايان وقت اداري (ساعت 13:30) پنجشنبه مورخ 94/10/10 به دبيرخانه 
حراست شهرداري واقع در ميدان ابوذر - شهرداري مركز اقدام گردد. مهلت پرداخت بهاي زمين توسط برنده مزايده حداكثر 
يك ماه از تاريخ ابالغ به صورت نقدي مي باشد. ضمنا شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار بوده و شرايط 

شهرداري بيرجندشركت در مزايده در فرم مربوطه لحاظ گرديده است. 

مزايده خودرو 
شركت تعاونى مصرف فرهنگيان بيرجند

به استناد مصوبه شماره 10 مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 94/4/22 به هيئت مديره 
 شركت مجوز داده شده كه خودروى باركش زايد قابل شماره گذارى را از طريق مزايده 

با مشخصات ذيل به فروش برساند.

نوع رديف
خودرو

سيستم
 و رنگ

نوع مدل تيپ
سوخت

شماره  انتظامى

كاميونت 1
ون

نيسان
 آبى روغنى
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شرايط شركت در مزايده: پرداخت مبلغ (10/000/000 ريال) حق تضمين شركت در 
مزايده به حساب سيبا به شماره (0105672660001) بانك ملى به نام شركت تعاونى 
مصرف فرهنگيان بيرجند و قيمت پيشنهادى خود را به همراه فيش بانكى داخل پاكت 
گذاشته و بر روى پاكت مشخصات كامل و آدرس و تلفن ثابت و همراه را نوشته و در موعد 
و محل مقرر حضورا تحويل دفتر شركت نمايند. به پيشنهادات ناقص يا بعد از تاريخ تعيين 

شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ضمنا قابل ذكر است هزينه هاى ذيل به عهده برنده مزايده مى باشد:

1- هزينه انتشار آگهى 2- هزينه بيمه بدنه و شخص ثالث خودرو كه جديدا انجام شده است 
3- كليه هزينه هاى قانونى ادارات براى نقل و انتقال سند خودرو به نام فرد برنده مزايده)

مكان بازديد: فروشگاه فرهنگيان حاشيه ميدان طالقانى - مسئول بازديد آقاى اسماعيلى
زمان بازديد: از تاريخ 94/9/28 لغايت 94/10/3  ساعت 9 الى 13

تاريخ تسليم پيشنهادات: از 94/9/28 لغايت پايان وقت ادارى 94/10/5
محل تسليم پيشنهادات: خيابان پاسداران - ميدان قدس - پاسداران 18 دفتر شركت 

تعاونى مصرف فرهنگيان بيرجند
به  تلفنى  بازگشايى  تاريخ  پايان مهلت،  از  در صورت عدم تمديد آگهى بالفاصله پس 

متقاضيان اعالم خواهد شد.
شركت در رد يا قبول پيشنهادها مختار است و خودرو به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار 

خواهد شد.










