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سر سفره آبگوشت
 توسعه خراسان جنوبى ! 
* هرم پور

هم  فرزانه  و  محترم  هاى  رفته  فرنگ  آن  از 
چه  آب،  طرف  آن  آنجا،  بپرسيد:  كه  هم  استانى 
لُنگ  كه  دارند  ما  با  تفاوتى  چه  هست؟  خبرى 
پيشرفت و توسعه را به كمرشان بسته اند و اينقدر 
شنيد؛  خواهيد  جواب  يك  كنند؟  مى  منم»  «منم 
به قانون عمل مى كنند و براى همه كارهايشان 
قانون  نداريم؟  برنامه  ما  مگر  خب!  دارند.  برنامه 
نداريم؟ چرا ما «منم منم» نكنيم و كاسه توسعه و 
پيشرفتمان را بر سرشان خالى نكنيم و نگوييم ما 

هم مى توانيم؟ چرا.
مى شود و ما هم مى توانيم. اما ساز و كار فراهم 
نيست. راستش «ساز» فراهم است، اما «كار» فراهم 
نيست. داد و بيداد و گريبان چاكى براى توسعه اين 
استان زياد است، مصاحبه و ژست و گزارش و خبر و 
موضع و يادداشت و فرياد زياد است، اما عمل نيست. 
از  غبارى  نيست،  مشخصى  راهبرد  نيست.  همتى 
سفره  سر  كه  شده  همان  و  نيست،  پيدا  هم  اينها 
توسعه استان نشسته ايم و آبگوشتى را مى خوريم 

كه فقط آب است و از گوشتش خبرى نيست. 
تازه كاسه توسعه مان را هم كه مى خواهيم بر سر 
فرنگى ها بريزيم كه: القصه بله. ما هم هستيم با اين 
 ظرفيت ها و قابليت ها و خداى ناكرده؛ برنامه ها 
و راهكارها!! بخدا اگر براى طرح هايمان به اندازه 
 نصف زمان اجرايشان، وقتى براى تفكر و برنامه ريزى 
 كنار بگذاريم، به اينجا  نمى رسيم كه نيمى از طرح ها 
بر زمين بماند، يا تازه بعد از اجرا و ميلياردها هزينه، 
به نتيجه مناسب نرسد يا به مثال الك پشتى صد و 
 بيست ساله، خرامان خرامان از بين ميز و صندلى هاى 
هيئت محترم وزيران از دولتى به دولت ديگر كوچ 

كند و آخراالمر هم ...  ( ادامه در صفحه 2 )

يادداشت

در اقدامى خود جوش و مردمى راه اندازى شد

ديوار مهربانى بيرجند
خبر خوش مدير كل ثبت و اسناد : 

تفكيك ثبتى 
اراضى معروف به 
موسوى آغاز شد 

صفحه 3

بزرگترين قلعه استان 
در قاين كشف شد
صفحه 3

با پيگيرى هاى مجدانه دكتر قائمى رئيس 
و هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكى، مجوز 

تأسيس دانشكده داروسازى صادر شد ؛

ارتقاى علمى 
و رونق اقتصادى 
با ايجاد دانشكده 
داروسازى بيرجند

صفحه 7

صفحه 4

عكس : صالحى مقدم

جناب آقاى مهندس يزدان شناس
عضو محترم شوراى اسالمى شهر بيرجند

مصيبت درگذشت  پدرخانم گرامى تان را تسليت عرض نموده ، ما را در غم 
خود شريك بدانيد. از درگاه ايزد منان براى آن مرحوم رحمت الهى 

و براى جناب عالى و خاندان محترم صبر آرزومنديم.

شوراى اسالمى شهر بيرجند

جناب آقاى دكتر طاهرى
عضو محترم شوراى اسالمى شهر بيرجند

مصيبت درگذشت  مادر خانم گرامى تان را تسليت عرض نموده ، ما را در 
غم خود شريك بدانيد. از درگاه ايزد منان براى آن مرحومه رحمت الهى 

و براى جناب عالى و خاندان محترم صبر آرزومنديم.

شوراى اسالمى شهر بيرجند

شركت ايمن حفاظ پاسارگاد به يك نفر منشى خانم مسلط به كامپيوتر و يك نفر خانم حسابدار با 
تجربه ليسانس يا فوق ديپلم با روابط عمومى باال و ضامن معتبر نيازمند است.    32450701-3

مكان: شركت نمايشگاه هاى
 بيـن المللى – بيرجنــد 
ساعت بازديد :  16 الى 21

14 الى 18 دى ماه

خاندان معزز اصغرزاده 
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان 

حاج على اصغر اصغرزاده 
را تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان مغفرت و علو درجات براى آن مرحوم و صبر و شكيبايى براى بازماندگان 

ايشان مسئلت داريم.

هيئت مديره ، مديرعامل و كاركنان اتحاديه مرغداران ماكيان شرق

خدمات بيل مكانيكى  چرخ زنجيرى خّرم 
مجرى پروژه هاى : خاكبردارى ، حفارى، 

چاله كنى، اكتشاف معادن ، پيكور زنى ، حفر قنوات و ...

09157611605 - 09155611605

جناب آقاى مهندس ديمه ور  معاون محترم آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش
جناب آقاى المعى  مدير كل پرتالش آموزش و پرورش خراسان جنوبى

جناب آقاى دكتر آيتى  دبير علمى همايش ملى آموزش ابتدايى
جناب آقاى حسينى  دبير اجرايى همايش ملى آموزش ابتدايى

برگزارى موفق و باشكوه همايش ملى آموزش ابتدايى،ره آوردى نو و شايسته در راستاى توسعه و پويايى 
علمى استان محسوب مى گردد به پاس تدبير مدبرانه و تالش عالمانه شما اساتيد گرانقدر در برگزارى

 اين همايش كمال تقدير و تشكر را مى نماييم.

عباس زاهديان ، محمدرضا قادرى گسك
پژوهشگران برتر آموزش و پرورش استان در سال94 

اساتيد گرانقدر

جناب آقاى مهندس امير سلطانى
پژوهشگر نمونه كشورى

موفقيت شما را در
 كسب رتبه دوم در بين شركت هاى آب و فاضالب كشور

 كه حاصل توكل ، پشتكار و تالش خالصانه شماست
 تبريك مى گوييم. 

خانواده فرازان 

جناب آقاى مهندس مرتضى اصغرزاده 
مديرعامل محترم تعاونى مرغداران وحدت

تسليت  محترم  خانواده  و  شما  خدمت  را  تان  گرامى  پدربزرگ  درگذشت   مصيبت 
عرض نموده، از خداوند منان براى آن عزيز سفر كرده علو درجات و براى بازماندگان محترم 

صبر و شكيبايى آرزومنديم.
هيئت مديره و كاركنان شركت تعاونى مرغداران وحدت سربيشه 

مجموعه رستوران و مكان تفريحى نگين كوهستان با تمام لوازم و امكانات با موقعيت 
عالى و درآمد باال به فروش مى رسد.  بند امير شاه - روبروى هتل سفره خانه نگين كوهستان

09157565660 

فروش ويژه انواع
گازى و نفتى  

باضمانت و تعميرات تخصصىآدرس: نبش سجاد 13

 بخـارى ژاپنـى 

خدمات بيل مكانيكى ، پيكور، چاله كنى  09901520592

جناب آقاى مهندس مرتضى اصغرزاده
درگذشت پدربزرگ ارجمندتان را صميمانه تسليت و تعزيت عرض نموده، از خداوند منان 
براى آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان محترم صبر و بردبارى مسئلت مى نماييم. 

ما را در غم خود شريك بدانيد 

خانواده عسكرى

سپاس و قدردانى 
سعديا مرد نكونام نميرد هرگز 

    مرده آنست كه نامش به نكويى نبرند
بدينوسيله از زحمات بى دريغ و شبانه روزى پرسنل محترم 

بيمارستان ولى عصر (عج) كاركنان بزرگوار و زحمتكش
 بخش هاى ICU و CCU به ويژه 

جناب آقاى دكتر حميدى، سركار خانم نوفرستى و جناب 
آقاى مركى در طول مدت بسترى همسر و پدر عزيزمان

 شادروان احمدرضا شيبانى 
 قدردانى مى نماييم. همچنين از كليه سروران ارجمند، اقوام ، آشنايان، همسايگان و ساير همشهريان گرامى كه با 
حضور در مراسم تشييع و تدفين ، ترحيم و يا از طريق تلفن، درج آگهى، ارسال پيام، اهداى تاج گل و يا با قبول زحمت 
از شهرهاى تهران ، زاهدان ، مشهد، گزيك ، نصرالدين ، آبگرم ابراز همدردى نمودند و نيز از كليه مسئوالن ، كاركنان 
ادارات و سازمان هاى دولتى و غيردولتى على الخصوص راهنمايى و رانندگى استان، پرسنل محترم آتش نشانى ايستگاه 
نجات، علماى اهل سنت مسجد النبى(ص) بيرجند، هيئت محترم مسجد مرتضوى ، ابوالفضلى ، دارااليتام حضرت 
ابوالفضل(ع) ، موسسات خيريه حضرت رسول (ص)، دستان پرتوان ، دانش آموزى امام على (ع)  مركز معلولين حضرت 
على اكبر(ع) كه ما را در اين مصيبت يارى نمودند، كمال تشكر را داريم  و از خداوند منان طول عمرى با عزت و سالمت 

را براى همه سروران معظم خواستاريم.

خانواده هاى: شيبانى، سريع السيرى

 قصـــر نــــور 
 شرح در صفحه 4
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وزير نيرو گفت: در بودجه 1395 مكانيزم هاي خوبي براي ما به التفاوت قيمت تكليفي و قيمت واقعي برق پيش بيني شده كه اميد است به تصويب 
مجلس برسد .  به گزارش جهان، حميد چيت چيان اظهار كرد: در حال حاضر هر كيلووات ساعت برق 88 تومان هزينه در بردارد كه بابت اين 
هزينه 53 تومان از مردم دريافت مي شود و از اين مقدار 10 تومان براي پرداخت يارانه نقدي در اختيار خزانه قرار مي گيرد .

خبر جديد از قيمت برق در بودجه 95 

امروز ١٢ دي ١٣٩٤ مصادف با
 ٢١ ربيع االول ١٤٣٧ و  ٢ ژانويه ٢٠١٦

باقر  «مالمحمد  ا...  آيت   رباني  عالم  رحلت   
فشاركي» (1275ش).

اروميه توسط قواي  تبريز و  تصرف شهرهاي 
 1293) اول  جهاني  جنگ  جريان  در  عثماني 

ش).
رحلت فقيه اصولي آيت  ا... «فياض زنجاني» 

(1320 ش).
آغاز عمليات متوسط محمد رسول  ا... (1360 

ش).
قدرت  با  مشهد  راديو  فرستنده  اولين  افتتاح 

يك كيلووات (1327ش).
مراجع  از  تهرانى  مجتبى  آيت ا...  درگذشت 

عظام تقليد (1391ش).
سلسله ي  فرمانرواي  آخرين  «ُمنتصر»  قتل 

ساماني (395 ق).
تصرف شهر «ايروان» توسط قواي روسي در 
جريان دومين جنگ ايران و روس(1243ق).

تولد «يوهان پِستالوزي» استاد تعليم و تربيت 
و مربي سوئيسي (1744م).

سبك  به  پستي  صندوق  نخستين  نصب 
امروزي در ويِن (1843م).

شاعر  و  فيلسوف  موراي»  «جيلبِْرْت  تولد 
انگليسي (1866م).

آلماني  معروف  نويسنده  تولد «هرمان هسه» 
(1877م).

تولد «پاتريس لومومبا» مبارز بزرگ افريقايي 
و باني استقالل كنگو (1925م).

مستقل  كشور  تشكيل  توافقنامه  امضاي 
فلسطين (1977م).

دانشمند  و  نويسنده  آسيموف،  آيزاك  تولد 
روس(1920م).

نخستين عكس از ماه (1839م).

تقويم مناسبت هاى  روز

يادداشت

سر سفره آبگوشت
 توسعه خراسان جنوبى !

را  مان  توسعه  كاسه  تازه  اول)  صفحه  از  (ادامه 
بريزيم  ها  فرنگى  سر  بر  خواهيم  مى  كه  هم 
ها  ظرفيت  اين  با  هستيم  هم  ما  بله.  القصه  كه: 
و قابليت ها و خداى ناكرده؛ برنامه ها و راهكارها!! 
نصف  اندازه  به  هايمان  طرح  براى  اگر  بخدا 
ريزى  برنامه  و  تفكر  براى  وقتى  اجرايشان،   زمان 
 كنار بگذاريم، به اينجا  نمى رسيم كه نيمى از طرح ها 
بر زمين بماند، يا تازه بعد از اجرا و ميلياردها هزينه، 
به نتيجه مناسب نرسد يا به مثال الك پشتى صد و 
 بيست ساله، خرامان خرامان از بين ميز و صندلى هاى 
هيئت محترم وزيران از دولتى به دولت ديگر كوچ 
و  مردم  نارضايتى  مشتى   ... هم  آخراالمر  و  كند 

خروارى نااميدى روى دست مسئوالن بگذارد. 
بايد  روز  امروزه  اينكه  از  واعجبا  و  العجبا   
(يا  شكرانه  به  و  خورد  قسم  هم  بديهيات  براى 
و  گرفت  دست  به  قلم  استجابتش،  كفاره)  شايد 
دارالفنون  و  شوكتيه  مدرسه  از  نوشت.  طور  اين 
كرديم،  قناعت  پاسداشتى  به  فقط  كه  ايران  دوم 
غافل از اينكه حاال هم دهها و صدها هم استانى 
تحصيل  به  خارج  و  داخل  هاى  دارالفنون  در  ما 
و  ها  ايده  و  ها  طرح  و  مشغولند  تدريس   يا 
براى حضور و  تعارفى  دارند منتظر  سرمايه هايى 

متحول كردن بخشى از استان.
همه  نسق  به  اگر  شد،  تمام  كه  انتخابات   
عوض  يكدست  مديران  و  نوزيد  بادى  باز  ساله، 
همايشى  در  تا  باشد  خوبى  فرصت  شايد  نشدند، 
هر  كرد.  استفاده  دلسوزان  اين  هاى  ظرفيت  از 
اتاق  چند اين حرف ها انگار فعال فقط پشت در 
و  شده  تلنبار  استان  محترم  مسئولين  از  بعضى 
با  هايشان  كردن  بش  و  خوش  از  گيرتر  وقت 
ما  كه  بعد  تا  باشد  اين  است.  رفيق  و  دوست 
و  شكرشكن  عزيزان  آن  و  مردم  و  دانيم  مى 
به  دفاتر  محترم  مسئولين  حداقل  اما  خدايشان. 
دلسوز  پيشرفت؛  و  توسعه  كه  برسانند  آقايان 
مى  راهبردى  تفكر  و  ريزى  برنامه  خواهد،  مى 
خواهد، حضور همه جانبه مديران را مى خواهد، 
را  نظر  وحدت  و  اجتماعى  و  سياسى   اتحاد 
مى خواهد، بحث و جدل هاى شيرين طلبگى را 
براى  آهنين  پاشنه  مى خواهد و دو جفت كفش 

دويدن به دنبال حق مردم. 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرماييد)

افزايش قيمت آب در دستور كار نيست  

برنامه ريزي شده در  افزايش قيمت آب  اينكه  بر  تاكيد  با  نيرو  وزير 
الگوي مصرف آب  اگر  نيست، گفت:  دستور كار 
دارد .   آب وجود  احتمال جيره بندي  نشود،  اصالح 
به گزارش مهر،  حميد چيت چيان با تاكيد بر اينكه 
احتمال جيره بندي آب در سال آينده كمرنگ شد، 
گفت: با توجه به افزايش35 درصدي بارندگي در 
سال جاري نسبت به سال هاي گذشته اميدواريم در سال آينده نيازي به 
جيره بندي آب نباشد  .  وى اظهار كرد: البته اگر الگوي مصرف اصالح 
نيرو گفت:  بندي آب شود. وزير  نشود ممكن است كشور دچار جيره 
درباره افزايش قيمت آب برنامه اي نداشته ايم و افزايش قيمت هاي 

احتمالي را نيز بايد به صورت موردي بررسي و علت يابي كرد .

 خودروسازان جريمه مي شوند

بر اساس اصالحيه آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
خودرو، در صورتي كه خودروهاي قرار داشته در دوره 
گارانتي بيش از دو روز كاري يا زمان استاندارد الزم 
و همچنين خودروهاي قرار داشته در دوره وارانتي، 
تعميرگاه  در  استاندارد،  زمان  يا  روز  هفت  از  بيش 
متوقف شوند، شركت خودروساز يا واردكننده موظف 
به پرداخت جريمه اي به عنوان خسارت خواب خودرو خواهد بود . به گزارش 
ايسنا،  همچنين در صورتي كه حل عيب و تعمير خودرو در شبكه خدمات پس 
از فروش خودروسازان يا واردكنندگان به گونه اي باشد كه منجر به مراجعه 
مجدد مشتري شود، خودروساز يا واردكننده از ابتداي روز پذيرش مجدد 

خودرو تا زمان رفع عيب و ترخيص، موظف به پرداخت خسارت  خواهد بود .

فاني: حقوق فرهنگيان ترميم مي شود

با  بازنشسته  فرهنگيان  حقوق  ترميم  از  پرورش  و  آموزش  وزير 
اين  براي  اعتبار  بيني  پيش  و  دريافتي حداقل 
اصغر  الف،  علي  گزارش  داد.   به  خبر  موضوع 
فرهنگيان  حقوق  ترميم  براي  گفت:  فاني 
حقوق  معمول  حد  از  تر  پايين  كه  بازنشسته 
دريافت مي كنند پيش بيني اعتبار شده كه در 
اليحه بودجه به مجلس ارائه خواهد شد  . به گزارش مهر، وي همچنين 
در پاسخ به خواسته بسياري از فرهنگيان مبني بر دريافت حق مرزي 
نيز بيان كرد: براي اختصاص حق مرزي از ابتداي تيرماه اين موضوع 
را براي كل مناطق مرزي كشور اجرايي كرديم ولي منطقه مرزي را 

وزارت كشور تعيين مي كند و ما احكام آن را صادر مي كنيم  . 

معاون وزير نفت با تشريح جزئيات طرح عرضه كالس 
بنزين  واردات  آزادسازي  از  كشور،  در  بنزين  شده  بندي 
پيشنهاد  بزودي  داد و گفت:  توسط بخش خصوصي خبر 
جديد بنزيني وزارت نفت به دولت مي رود . به گزارش  مهر، 
اجراي طرح كالس  با  است  قرار  گفت:  كاظمي،  عباس 
بندي، كيفيت عرضه خدمات انجام شود  . معاون وزير نفت 
با اعالم اينكه با اجراي اين طرح هيچ گونه تغييري در 
كيفيت و مشخصات بنزين داده نخواهد شد، تصريح كرد: 
اما بنزين در جايگاه ها در سه كالس كيفيت تقسيم بندي 
شده عرضه مي شود و جايگاه داران مجاز هستند كيفيت 
شركت  بگيرند  . مديرعامل  كننده  مصرف  از  را  خدمات 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي با تاكيد بر اينكه 
جزئيات بيشتر اين طرح پس از تصويب و ابالغ آن اطالع 

رساني خواهد شد، اظهار كرد: با اجراي اين طرح، مصرف 
كننده مجاز است از هر جايگاهي بنزين خريداري كند و 
تاكيد مي كنيم كه با اجراي اين طرح جديد، كيفيت بنزين 
ثابت بوده اما كيفيت ارائه خدمات در جايگاه هاي سوخت 
در  اينكه  بيان  با  مسئول  مقام  بود  . اين  خواهد  متفاوت 
صورت عرضه كالس بندي شده بنزين، قيمت اين فرآورده 
نفتي به صورت تكليفي توسط دولت انجام مي شود، تبيين 
كرد: قيمت گذاري توسط دولت تعيين خواهد شد كه به 
عنوان مثال كالس يك تا چه سقف قيمتي مشخصي مي 
تواند بنزين را حداكثر در حد سقف يا كمتر از سقف بفروشد 
ملزم  كند،  نزولي  دليلي  هر  به  بنا  جايگاه  اگر كالس  و 
خواهد بود قيمت بنزين در سطح كالس پايين تر بفروشد.  
 كاظمي با يادآوري اينكه در حال حاضر اين موضوع يك 

طرح است و بايد در دولت تصويب شود، بيان كرد  : بنابراين 
پيشنهاد وزارت نفت اين بوده كه سه رده بندي كيفيت 
عرضه خدمات در سطح جايگاه هاي سوخت انجام شود . 
وى در خصوص آزادسازي كامل واردات بنزين در صورت 
اجراي طرح عرضه كالس بندي شده اين فرآورده نفتي در 
جايگاه ها، توضيح داد: مجوز واردات بنزين توسط بخش 
خصوصي در اليحه بودجه سال 93 و 94 گنجانده شده 
كه اگر بخش خصوصي بتوانند فرآورده نفتي را وارد كنند 
با نرخي كه توسط دولت تعيين مي شود، مي تواند توزيع 
كند. وي درباره احتمال حذف و توقف عرضه كارتي بنزين 
در صورت اجراي طرح جديد كالس بندي هم خاطرنشان 
كرد  : فعال درباره كارت سوخت تصميم جديدي گرفته نشده 

و عرضه كارتي بنزين در جايگاه هاي سوخت ادامه دارد .

 جزئيات كامل عرضه  كالس بندي بنزين؛ واردات بنزين آزاد شد  

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با بيان 
اينكه صندوق تامين اجتماعي يك ريال از 
بودجه عمومي كشور را دريافت نمي كند، اظهار 
كرد: هم اكنون دولت به اين سازمان 100 هزار 
ميليارد بدهي دارد   . به گزارش ايسنا، نوربخش 
اجتماعي كشور حدود  تامين  گفت: سازمان 
ميليون   40) كشور  جمعيت  از   50,8   درصد 

نفر) را زير پوشش خدمات خود قرار داده است، 
ضمن آنكه حدود 5 ميليون نفر مستمري بگير 
و حدود 35 ميليون نفر (13 ميليون بيمه شده 
هستند.    سازمان  اين  شده  بيمه  نيز  اصلي) 
از سوي  ارائه شده  خدمات  به  اشاره  با   وي 
مستمري،  پرداختي  گفت:  نيز  سازمان  اين 
پرداخت هزينه هاي درماني و همچنين ارائه 

16 مزيت ديگر از خدمات ارائه شده از سوي 
اين سازمان به بيمه شدگان است ضمن آنكه 
براي بيمه شدگان اين سازمان تنها به حوزه 
درمان نمي پردازيم بلكه در حدود 18 مزيت 
بيمه اي ديگري از جمله هزينه ازدواج، هزينه 
كفن و دفن و ... را نيز به بيمه شدگان ارائه مي 
كنيم  . وي به بحث بخشودگي جرايم سازمان 

تامين اجتماعي اشاره كرد و افزود: جرايم و 
در  تنها  اجتماعي  تامين  جرايم  بخشودگي 
اختيار مجلس است.وي با اشاره به بخشودگي 
جرايم در سال هاي 91 و  92   اظهار كرد: در 
سال جاري هيچگونه حق بخشودگي جرايم 
را نداريم مگر اينكه در قانون سال آينده اين 

موضوع به تصويب مجلس برسد .

 مديرعامل تامين اجتماعي: بخشودگي جرايم نداريم  

 وعده فانى براي پرداخت معوقات
 فرهنگيان و بازنشستگان 

افضلي فرد نماينده مجلس در گفتگو با فارس، اظهار 
كرد: در نشست با وزير آموزش و پرورش عالوه بر 
پيگيري معوقات پاداش فرهنگيان و بازنشستگان كه 
از مهر ماه سال 93 تاكنون پرداخت نشده، مقرر شد 
با ابالغ خزانه و دريافت مبلغ تعيين شده به سرعت 

پاداش بازنشستگان پرداخت شود .

آگهى مزايده
به استناد مواد 121 و 122 – آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى ششدانگ يك باب منزل به شماره پالك ثبتى 1961 – اصلى 

بخش يك بيرجند به آدرس بيرجند خيابان جمهورى اسالمى ، پشت بازار گلشنى، كوچه شهيد خائف پالك 3 كه در دفاتر 61 و 12 صفحات 
34 و 256 مشاعا و بالمناصفه به نام آقايان سيد مهدى گلشنى فرزند سيد حسن به شناسنامه شماره  199 صادره بيرجند و سيد حسين گلشنى 
فرزند سيد حسن به شناسنامه شماره 1036 صادره مشهد ثبت و اسناد مالكيت آن صادر و تسليم شده است با حدود اربعه به شرح پرونده و 
جوابيه ثبتى : شماال 1- در سه قسمت به ديوار اشتراكى با گاراژ 2575 دوم در سه قسمت به ديوار اشتراكى با منزل 2581 شرقا اول به ديوار 
اشتراكى با دكان 2582 دوم به منزل 1960 ديوار فاصل مشترك است جنوبا درب و ديواريست به كوچه عام غربا به ديوار اشتراكى با گاراژ نامبرده 
(حقوق ارتفاقى ندارد) كه اصل ملك برابر سند رهنى شماره 18420- 89/8/20 و مازاد آن به موجب سند رهنى شماره 22675 مورخ 91/4/5 
نزد دفترخانه 7 بيرجند به ترتيب در قبال مبلغ 600/000/000 ريال و مبلغ 200/000/000 ريال به انضمام سود متعلقه و خسارت تاخير تاديه 
موضوع بدهى آقاى سيد حسين گلشنى (وام گيرنده) در رهن بانك كشاورزى شعبه قهستان قرار گرفته است. چون متعهدين ظرف مدت مندرج 
در اسناد فوق به تعهدات خود عمل ننموده اند بنابراين بانك از دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست صدور اجرائيه نموده كه پرونده هايى تحت 
كالسه 9300344 و 9300345 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 با عرصه اى به مساحت 461 مترمربع و اعيان قديمى ساز و غيرقابل استفاده بيش از 45 سال قدمت ساخت دارد و 
برابر پاسخ استعالم شهردارى منطقه يك بيرجند داراى كاربرى مجاز تجارى و در حريم آثار ميراث فرهنگى قرار دارد و همچنين داراى امتيازات 
آب و برق مى باشد به مبلغ سه ميليارد و دويست و بيست و هفت ميليون ريال ( 3/227/000/000) ارزيابى و پس از رسيدگى به اعتراض 
واصله قطعيت يافته است و حسب تقاضاى مرتهن در روز سه شنبه مورخ 94/10/22 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل اداره اجراى اسناد رسمى 
بيرجند واقع در ميدان شهدا از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ ارزيابى شده فوق شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته 
مى شود. الزم به ذكر است بانك مرتهن برابر تقاضانامه هاى مربوطه طلب خويش راجع به سند 18420 مبلغ 600/000/000 ريال  اصل و 
مبلغ 404/958/904 ريال سود و خسارت تاخير جمعا مبلغ 1/004/958/904 تا روز درخواست مورخ 93/9/19 به انضمام جريمه ديركرد تا 
روز وصول و طلب خويش راجع به سند 22675 – 91/4/5 مبلغ  200/000/000 ريال اصل و مبلغ 134/986/301 ريال سود و خسارت تاخير 
جمعا مبلغ 334/986/301 ريال تا روز درخواست مورخ 93/9/19 به انضمام جريمه ديركرد تا روز وصول درخواست نموده و به استناد تبصره 
ذيل ماده 4- آيين نامه اجرا خسارت تاخير از روز درخواست تا روز وصول توسط اداره اجراى اسناد رسمى محاسبه خواهد شد. 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 اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود 
مازاد وجوه مذكور از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل 

رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
غالمرضا دادى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بيرجند

  اصالحيه آگهي  مزايده
اداره كل آموزش فني وحرفه اي خراسان جنوبي در نظر دارد: تعدادي از اموال اسقاطي واز رده خارج خود را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا از عموم خريداران 
محترم دعوت مى شود .جهت بازديداز ساعت 9 الي 12 به اداره كل آموزش فنى وحرفه اى دفتر امين اموال وشهرستانهاى (فردوس- طبس- قاين) مراجعه نمايند.  

نام كاالمحل فروش كاالرديف
 

 قيمت پايه به
صورت گروهى ريال

 مبلغ تضمين
ريال

نوع تضمين

ضمانت نامه بانكي ويا چك تضمين شده19/630/0002/000/000 111بيرجند( اداره كل)1

*40/380/0004/000/000 50بيرجند2
*11/850/0001/200/000  46بيرجند( مركز خواهران)3
*19425/790/0002/600/000فردوس4
*11620/130/0002/000/000قاين5
*11/980/0001/200/000 47طبس6
 بيرجند  (اموال نهبندان-7

سرايان-  درميان- بشريه)
4617/340/0001/700/000*

 كانكس چرخ دار داراى اتاق خوابطبس8
وسرويس واتاق انبارى با لوازم جانبى

13/000/0001/300/000*

1-كاالها اسقاطى واز رده خارج مى باشد.    2-كاالها وسايل ادارى وآموزشى از قبيل از قبيل ( كيس-تلفن-ميز- فايل-مانيتور -دستگاه هاى برش وفرز -تلفن همراه  
ميز نقشه كشى-  دوربين - بخارى- و..... مطابق ليست پيوست اسناد مزايده )  تاريخ بازديد وخريد اسناد مزايده : از 94/10/10 لغايت 94/10/17  نشاني محل  
دريافت اسناد مزايده:  1-بيرجند- شهرك شهيد مفتح –حاشيه بلوار شهداي عبادي- اداره كل آموزش فني وحرفه اي- دفتر حقوقي 2- مركز آموزش فنى وحرفه 
اى طبس – بلوار حرم –جنب صداو سيما 3- مركز آموزش فنى وحرفه اى فردوس – بلوار امام رضا (ع) - نرسيده به اسالميه 4- مركز آموزش فنى وحرفه اى قاين   
شاهيك - ابتداى جاده قاين به بيرجند عودت اسناد مزايده : تا ساعت 14/30 روز 94/10/28 محل عودت اسناد مزايده :دبير خانه - اداره كل آموزش فني وحرفه 

اي خراسان جنوبىمحل و زمان گشايش پيشنهادها : دفتر مدير كل - ساعت 9 صبح  94/10/30
روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان جنوبي

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

   2- 20 43 42 32    66 66 44 32     صاِف صاف      لوِل لول      تخِت تخت
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

توجه        توجه
فروشگاه كودك  اميـر 

پوشاك زمستانه خود را با 20 درصد تخفيف
 عرضه  مى نمايد.

سجادشهر، امامت 2      32412973

         شركت تعاونى حسابداران و مشاوران
     خبره محاسب خراسان جنوبى 

زير نظر انجمن حسابداران فعاليت خود را آغاز نمود. 
انجام كليه امور مالى ، مشاوره اى ، حسابدارى ، كارپردازى و تامين نيروى 

حسابدار با حضور با تجربه ترين حسابداران
آدرس : بيرجند - چهارراه دوم توحيد -  خيابان امام موسى صدر 

 پالك 40    تلفن تماس : 05632431910 - 09155610601

 درشهرستان هاى قاين - نهبندان - طبس - فردوس - بشرويه 
و سرايان براى اخذ آزمون هاى آزمايشى خود 

نماينده فعال مى پذيرد. 
تلفن تماس : 09155610601 – 05632431910

moasese_omrane_sharif@yahoo.com : ارسال رزومه كارى به ايميل

موسســه تخصصـى 
چتــردانـش

 

 

 12/10/94تاريخ:             » يك مرحله اي مناقصه عمومي آگهي«                       

 11280شماره
عمليات اجرائي آبرساني به مجتمع هاي مسكن مهر،دادگستري ،بهزيستي شركت آب و فاضالب استان خراسان جنوبي در نظردارد   
 صات زير از طريق مناقصه واگذار نمايد.را با مشخ ساير تعاوني هاي مسكن مهر در شهر بيرجند و

اوليه برآورد براساس  مبلغ دستگاه نظارت محل اجرا مشخصات پروژه ديفر
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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  

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



با سالم
نويسيها  ديوار  و  تبليغات  اين  با  داريم  تقاضا  عاجزانه  شهردارى  از 
خصوصا تاكسى تلفنى ها كه در و ديوارهاى مردم رو به كثافت كشيدن 
بايد  به كجا  باشيم  اين خصوص شاكى  از كسى در  اگه  برخورد كنن 

شكايت كنيم 
شهردار محترم خواهشا پاسخگو باشيد

915…684

سالم آواجان تورابه خدا به گوش مسولين برسون ديگه ازبيكارى وفقهر 
بدجورى احوال ما جوانها خرابه شما رابه خدا يك كارى شغلى براى 
جوانها فراهم كنيد نميدونم ديگه چيكار كنم تنها راه حلى كه به نظرم 

ميرسه براى فر

915…265
كار تضمينى ساخت  آموزش  آگهى  فريب  گرامى  با سالم.همشهريان 
تاج عروس و جعبه كادو با خريد تضمينى +بيمه را نخوريد براى يك 
اوليه  مواد  تومان  هزار  هفتاد  حدود  و  تومان  هزار  سى  آموزش  ربع 
خريدارى شده ازآنان براى آموزش؛از حدود دويست نفر آموزش ديده 
بيست ميليون درآمد كسب شده وفقط كار يك نفر مورد تاييد بوده!!لطفا 

مطبوعات در درج آگهى ها بيشتر دقت نمايند.

915…307
سالم كاش بانك مركزى همانطوركه باتدبيرواميد سودسپردهاى ميزان 
همان  به  را  گذاران  سپرده  سودوامهاى  كردباتدبيرواميد  را5درصدكم 
نسبت كم ميكرد.اخر يك سال هم پول دستشان بوده .خدا خيرشان 

بدهد اگراطالع رسانى كنند 5 درصد پولها كجا ميرود.اجركم عنداهللا.

915…349
سالم،سخنان خالف واقع جناب استاندار به سرمايه گذارباعث ناراحتى 
وتدابيراقتصادى  مسوليت  احساس  گرديد،فكرميكرديم  بسيارى 
استاندارى موجب بازگشت اميدو سرمايه به كارخانجات تعطيل شده يا 

روبه ورشكستگى خواهدشد.چگونه از رسانه ها انتظارداريد(اخبارى كه 
نشاط و اميددرجامعه را براى حضورسرمايه گذاران دراستان منتشركنند)

درحالى كه بارفتاروسخن نابجاى خودموجب دلخور شدن صدهاوهزاران 
نفرمى شويد؟

915…891
سالم آواجان تورابه خدا به گوش مسولين برسون ديگه ازبيكارى وفقهر 
بدجورى احوال ما جوانها خرابه شما رابه خدا يك كارى شغلى براى 
جوانها فراهم كنيد نميدونم ديگه چيكار كنم تنها راه حلى كه به نظرم 
خودكشى  اونم  داره  راه  يك  فقط  بدبختى  فقهر  از  فرار  براى  ميرسه 

است.

915…265
سالم سازمان تامين اجتماعى و اداره امور مالياتى يكى از عوامل مهم 
رشد بيكارى و كا هش سرمايه گذارى و انگيزه كسب وكار در استان 

ميباشد و متاسفانه هيچ مسؤلى پيگير اين زنگ خطر نيست

930…552

اقايانى كه درهرمورد از مسؤلين معترضيد مگرفرمايش فرمانده محترم 
سپاه انصاررا در روزنامه نخوانديد كافيه ايشان رادرجريان بگذاريدديگه 

كارتون نباشه
915…714

خواهش ميكنم يك مسئولى پيدا شود و پروژه فاضالب شهرك گلها در 
خيابان غفارى را پيگيرى نمايد.

ساكنين اين شهرك از اينهمه رفت و آمد ماشينهاى تخليه چاه خسته 
شدند.

935…146
تكليف  وتعيين  اب  و سنگينى  خانه  تسفيه  به هزينه  راجع  اقايانى كه 

مسكن  بنياد  زمينهاى  گرانى  بيمارستان  مشكالت  موسوى  زمينهاى 
نداره  گناهى  استانداركه  دارنداقاى  بازاراعتراض  گرانى  ه  وجانبازان 
چاقودست ايشانه و دسته دست ديگران  استاندارهم استاندار هاى قديم 

مگرظهور امام مشكلى راحل كنه

915…714
ازپاداش  ادارات تمام ويامقدارى  راه چراهمه اى  اقاى مديركل  اسالم 
بازنشتگى راپرداخت كرده اند ولى شما هنوزازسال گذشته هيچ مبلغى 

پرداخت نكرده ايد

915…860
باسالم. آقايان مسئول آيا حق فرزند من نيست كه مسير رفت و آمدش 

آسفالت باشد?  وليعصر 18 مهرشهر. 

915…933
سالم آوا 0چى بگم ازدل مردم كه داد صدايشان به دل هيچ مسؤلى 
تأثير ندارد 0مردم بعداز چند سال بااين پروژء مسكن مهر صاحب خانه 
بابت  كرده  نشست  حياط  نشسته  @3ماه  ساختى  چه  هم  آن  شدند 
بايد به فاضالب  نداشتن چاه به متراژ مناسب مدير شركت مى گويد 
نسب شود 0اهالى بامراجعه كردن به اداره مربوط از رئس باجواب نبود 
منتظر نشست  پروژها ودست روى دست گذاشتن  براى  بودجه  ريالى 
وتخريب خانها وشايد حادثه جانى براى اين قشر ازمردم باشد 0دولت 
(تدبير واميد) معنى آن رابه ما فهماندى $0آوا لطفأ خواهشأ تقاضا مى 

كنم چاپ كن0

915…449
سالم آوا

اميدوارم چاپ بشه
شش ماهه كه از حقوق ما سرباز معلما اعزامى تير 94 خبرى نيستش.ن 
دفترچه بيمه داريم و ن پولى ديگر در جيب...جواب مسوالن ما هم چند 

روز آينده واريز ميشه ايشاال!!!ولى....... 

915…850
ازاينكه  قافل  ميگيرن  نمازاجالس  براى  كه  مسؤلينى  به  باسالم 
درمساجدروستاهاچه مى گذردآياازدوستانتان سؤال كرديدچرابايددرشب 
رحلت حضرت رسول وحسن مجتبى چراغ حسينه ومساجدروستامرك 
بودواقعأبراى  نمونه  يك  ؟؟!فقط  است  اين  به  باشدواقعأمسلمانى  قفل 
مسؤلينى كه براى يك عده انسان بيسواد كه كلمه شلغم رااز بخارى 
واقعأ  امناامضاميكنند  راازكليدتشخيص نمى دهد حكم هيأت  وكبريت 
جاى تأسف داردبه قول ريس هيت امناماخط شكنانان 4نفربيشترنيستيم   
براى مسؤلينى كه اين قدربه فكر مردم هستند متأسفيم ماجوانها كه 
پدرهايمان...؟؟!واقعأ  چون  دهيم  راادامه  پدرانمان  راه  خواهيم  نمى 
ازشمامسؤلين بى مسؤل درخواست داريم يك فكرى به حال جوانهاى 
روستا برداريد كه ازپدرانمان اميدى نيست (منتظرجواب درستى ازطرف 

مسؤلين (نه خط شكنهايى كه...) خراسان جنوبى ميمانيم) 
903…947

هواشناسى  سازمان  به  نباشيد  خسته  يك  ميخواستم  جان  آوا  م  سال 
استان بدم اينقدر دقيق كارشناسشون وضعيت هوا را  اعالم ميكنندكه 
هوا بارانى است مخصوصا مركز  استان ولى دقيقا برعكس مى شه و 

برنامه ريزى سفراى مردم را برهم مى ريزن

938..119
باسالم مسولين عزيز روزنامه وزين ومردمى اوايخراسان جنوبى ترابه 
خداقسم گزارشى از بدقولى هامسسولين در رابطه باموسسه ميزان واين 
بى عدالتى اخر بانك صادرات كه سود يك سال مارانداده است بماند 
سود سال گذشته ماراهم چند درصد دارد كم مى كند نماينده محترم 
امان متالشى  وعزيز شهرمان پيگير باشيد به خداماگناه داريم زندگى 
شده است به حق وحقومان برسيد تاكى بايد صبركرداقانماينده عدالت 

خواه وفريادرس شهرمان ماراتنهانگذاريد

915…115
سالم در عكس مراسم كلنگ زنى وزير آموزش و پرورش خيلى جالب 
بود همه با پالتو و لباس زمستانى يك نفر با آستين كوتا , ظاهرا خيرين 

بخارى سر خودند .

پيام شما
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سامانه پيام كوتاه : 3000272424
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بزرگترين قلعه خراسان جنوبى كشف شد

خواهش  رانندگى  و  راهنمايى  از  سالم  عرض   با 
مى كنم ساعت هاى اول شب از خيابان مصطفى خمينى 
 سر بزند به خدا با وجود بنگاه ها و تعمير گاه ها 

رفت آمد در خيابان و پياده رو سخت است. 
915…067

امام  فرماندار،  استاندار،  شهر،  نماينده  به  آوا  سالم 
جمعه و... بگو ما مردم عادى هم خدايى داريم. دنيا 

دار مكافاته. حق همه يك كفنه و بس.
935…5790

راهنمايى  و  شهردارى  مسئوالن  چرا  آوا.  سالم 
موسى  امام  خيابان  حال  به  فكرى  رانندگى 
صدرغربى حدفاصل چهار راه استقالل وتمناى 
باران نمى كنند. انگار بعضى راننده ها اينجا را با 
پيست اتومبيلرانى اشتباه گرفتند. خيابان كم عرض و 
مسكونى است، خسته شديم از بس پيگيرى كرديم 
كسى جواب نداد مگه چقدر بايد تصادف بشه. گناه 

ماچيه اينجا ساكنيم. به خدا آسايش نداريم.
915...001

سالم. مى خواستم خسته نباشى به دولت و مسئوالن 
خبر  بابت  كنم  تشكر  و  مردم  حال  زبان  از  بگم 
قشرهاى  به   95 سال  از  ها  يارانه  نكردن  پرداخت 
مختلف. حذف يارانه ثروتمندان مساوى با تمام اقشار.

اميد وعدالت تفسيرهاى مختلف دارد. آواحرف مردم 
روچاپ كن. از خوانندگان هميشه ات هستيم.

915…449
سالم آواجان. تو را به خدا به گوش مسئوالن برسون 
ما  احوال  جورى  بد  فقر  و  بيكارى  از   ديگه 
 جوان ها خرابه، كارى و شغلى براى جوان ها فراهم كنيد 

نمى دونم ديگه چيكار كنم...
915…265

به  منجر  قاين  در شهرستان  باستان شناسى  بررسى هاى 
به  كه  شد  در شهرستان  جديد  تاريخى  قلعه  يك  كشف 
طور حتم يكى از بزرگترين قلعه هاى كوهستانى خراسان 
جنوبى خواهد بود. پيشينيان ما در طول هزاران سال زندگى 
بر روى سياره خاكى آثارى از حيات و زندگى خود را برجاى 
با  تا  است  باستان شناسان  وظيفه  اين  حال  و  گذاشته اند 
ابزارها،  گلى ،  لوح هاى  استخوان ها ،  چون  بقايايى  بررسى 
بناها و ديگر موارد به حقايقى درباره روزگاران كهن دست 
يابند،  اكتشافاتى كه گاه آنقدر تكان دهنده هستند كه نحوه 

نگرش انسان امروزى به خود را دچار دگرگونى مى كنند. 
شهر باستانى قاين به عنوان بزرگترين شهر خراسان جنوبى 

پس از مركز استان داراى قدمت 30 هزار ساله است.
اين شهر كه در گذشته داراى برج و بارو، خندق، ارگ و 
كهندژ بوده به همراه تون يا فردوس امروزى از شهرهاى 

مهم ايالت قهستان محسوب مى شده است. 
آخرين يافته هاى باستان شناسى سابقه سكونت در شهر 
قاين را به دوران پارينه سنگى يعنى حدود 30 هزار سال 
هيئت  يك  كه  هايى  حفارى  در  مى دهد.  نسبت  قبل 
آمريكايى در غار خونيك واقع در جنوب شهر قاين انجام 
مربوط  كه  شد  شناسايى  سنگى  افزار  دست  تعدادى  داد، 
به دوران پارينه سنگى ميانى هستند.همچنين وجود تعداد 
زيادى تپه هاى باستانى در اطراف شهر قاين از دوران پيش 
از تاريخ داراى آثار و نشانه هايى بوده كه قدمت طوالنى 

سكونت در اين منطقه از كشور ايران را اثبات كرده  است.

شناسايى 170 اثر تاريخى در قاين

اثر تاريخى در شهر قاين شناسايى  بالغ بر 170  تاكنون 
شده كه قلعه چهل دختر، مسجد جامع، غار خونيك، قلعه 
كوه قاين، دژ زيرزمينى نيك از جمله مهمترين اين آثار 
هستند. بيشترين تراكم آثار مربوط به قرون ميانه اسالمى 
قرن هشتم  تا  (اواخر سلجوقى)  پنجم  قرن  به خصوص 
(تيموريان) است به شكلى كه اكثر تپه ها و محوطه هاى 

داراى  از غارها  بسيارى  و  قلعه هاى كوهستانى  باستانى، 
به  بررسى ها  اين  همچنين  است.  دوران  اين  از  آثارى 
كه  شده  منجر  شهر  اين  در  تاريخى  قلعه   40 شناسايى 
سال  هزار  (يك  اسماعيليان  زمان  در  قلعه ها  اين  بيشتر 

پيش) ساخته شده و كاربرد نظامى داشته اند.

توقف چند ساله 
كار باستان شناسى در قاين

با وجود سبقه باستانى شهر قاين چند سالى است كه كار 

و  متوقف شده  منطقه  اين  در  شناسى  باستان  و  بررسى 
باستان  كاوش هاى  دوباره  توقف  سال  چند  از  بعد  حاال 
شناسى در اين شهر آغاز شده است كه اين اقدام در همان 
مرحله نخست منجر به شناسايى يك قلعه باستانى جديد 

در اطراف شهر قاين شده است.

يافته هاى  قلعه و همچنين  اين  از  مانده  باقى  ديوارهاى 
سفالى قدمت اين اثر را به دوران تاريخى تا متأخر اسالمى 
منسوب مى كند. مجموعه دفاعى امام جعفرى از بخش هاى 
انبارها،  مختلفى شامل ديوارهاى دفاعى، برج ها، حوض 
آبگيرها(بندها)، كوره آجرپزى، فضاهاى مسكونى، سيستم 

هاى آبرسانى، خربند و .. تشكيل شده است.
ميراث  كل  اداره  مطالعات  و  پژوهش  حوزه  مسئول 
فرهنگى خراسان جنوبى در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 
كرد: شهرستان قاين جزء شهرستان هايى است كه اخيراً 

كارهاى باستان شناسى در آن آغاز شده است. 

سيد احمد برآبادى با بيان اينكه چند سالى است كه كار 
بررسى و باستان شناسى در اين شهرستان متوقف شده 
حتم  طور  به  كار  اين  دوباره  شروع  با  كرد:  بيان  است، 
تاريخى  هاى  محوطه  و  بناها  شناسايى  شاهد  آينده  در 

بيشترى در اين منطقه خواهيم بود.

شناسايى قلعه اى جديد در قاين

وى به كشف قلعه تاريخى جديد طى انجام كارهاى باستان 
شناسى در شهرستان قاين اشاره كرد و گفت: اين قلعه در 
ارتفاعات جنوبى شهر قاين واقع شده كه به قلعه امام جعفرى 
مشهور است. مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره كل 
ميراث فرهنگى خراسان جنوبى با بيان اينكه اين قلعه در 
ارتفاعات صعب العبورى واقع شده كه به همين دليل تاكنون 
اين قلعه ناشناخته باقى مانده بود، ادامه داد: بعد از اطالع 
مطلعين محلى و پياده رويى ها و كوهپيمايى طوالنى باستان 

شناسان ما موفق به كشف اين قلعه شده اند.
برآبادى، برج ها، حوض انبارها، فضاهاى مسكونى، سيستم 
آبرسانى و خربند را از جمله قسمت هاى تشكيل دهنده اين 
قلعه عنوان كرد و افزود: قلعه ياد شده يك مجموعه دفاعى 
با ساختارها و سازه هاى مختلف است كه از دوران تاريخى 

تا متأخر اسالمى مورد استفاده قرار گرفته است.
وى اضافه كرد: بخش زيادى از اين قلعه تخريب شده اما 
آثار به جا مانده و همچنين يافته هاى سفالى در اين قلعه 

قدمت آن را به دوران تاريخى نسبت مى دهد.
مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره كل ميراث فرهنگى 
خراسان جنوبى با بيان اينكه مشخص كردن قدمت دقيق 
اين قلعه نياز به پژوهش و تحقيقات بيشترى دارد، عنوان 
قالع  بزرگترين  از  يكى  را  قلعه  اين  حتم  به طور  داشت: 

كوهستانى در خراسان جنوبى مى توان دانست.
تيمورى مركز قهستان  اواخر دوره  تا  قاين كه  شهرستان 
بود تاكنون يك فصل گمانه زنى و دو فصل كاوش در آن 
انجام شده است و عالوه برآن اين كاوش ها فقط در بخش 
كوچكى از شهر انجام شده است و بخش هاى ديگرى از 
اين شهر شامل محله هاى مختلف، ديوار شهر، شارستان، 
كهندژ، داراالماره و... هنوز شناسايى نشده است و حكايت 
كمبود اعتبار مانعى بر سر راه اين كاوش هاى باستان شناسى 

شده تا تاريخ اين منطقه كهن زير خاك پنهان بماند.
منبع: خبرگزارى مهر

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

1- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/9/14 درباره «باز نمودن چهارراه غفارى 
به سمت دشت على آباد» به استحضار مى رساند: اجراى 

معابر و ميادين بر اساس طرح تفصيلى شهر مى باشد.
2- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
هاى  پله  كردن  «جمع  درباره   94/9/14 مورخ   شما 
خودپرداز سجادشهر» به استحضار مى رساند: شهردارى 
جهت رفاه و حفظ سالمت شهروندان تمامى پله هاى 
داخل معابر كه خالف ضوابط شهرسازى اجرا شده را 
جمع آورى مى نمايد. متأسفانه بانك ها قبل از نصب 
از شهردارى  استعالمى  يا  مجوز  هيچگونه  خودپرداز 
نگرفته و بدون رعايت ضوابط اقدام به نصب خودپرداز 
نموده اند كه صرفاً جهت عموم نبوده و همه شهروندان 
عزيز  جانبازان  و  معلولين  و  سالخورده  افراد  از   اعم 

نمى توانند از آن استفاده نمايند.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

برگى از تاريخ 30 هزار ساله قاين

تفكيك ثبتى اراضى معروف به موسوى آغاز شد 
ماليى- مدير كل ثبت و اسناد استان گفت: رأى هيئت نظارت براى شروع عمليات ثبتى به واحد ثبتى بيرجند ابالغ شده است. حاجى پور اظهار كرد: پالك246 بيش از چند دهه است كه دچار 
مشكل ثبتى شده است. وى با اشاره به اينكه اين اراضى بسيار مرتفع است و نيمى از اين زمين ها در گرو سازمان بنياد مستضعفان بوده، افزود: خوشبختانه با پيگيرى هاى مدير عامل بنياد و 
اداره ثبت مشكل زمين هاى معروف به موسوى بر طرف شده است. وى با اشاره به رأى هيئت نظارت كه براى عمليات ثبتى به واحد ثبتى بيرجند ابالغ شده است، خاطرنشان كرد: واحد ثبتى 

تا پايان سال جارى عمليات افراط و تفكيك اين زمين ها را انجام خواهد داد. حاجى پور يادآور شد: با عمليات افراطى و تفكيكى سندها تاپايان سالجارى به نام مالكان صادر خواهد شد. 

مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: امالك مازاد مشروحه ذيل را از طريق 
برگزاري مزايده عمومي به شرح مندرج در جدول ذيل به فروش برساند . متقاضيان مي توانند از تاريخ اولين 
انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل از ساعت 7صبح لغايت 14/30 براى كسب اطالعات 
بيشتر و اخذ اوراق شركت در مزايده به نشاني بيرجند ، ميدان شهدا، ساختمان مديريت بانك كشاورزي 
استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم ، واحد حقوقى مراجعه نمايند، حداكثر مهلت شركت در مزايده 10 روز 

از تاريخ انتشار آخرين آگهي تا پايان وقت ادارى 1394/10/29 مي باشد
 تلفن جهت پاسخگويى :   32213000  داخلى 304  - 32213312

توضيحات و شرايط :  1- اين آگهي در دو نوبت به فاصله 7 روز چاپ مي شود . 
تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 94/10/12 ( انتشار در روزنامه هاي خراسانـ  آواى خراسان جنوبي -خراسان 
جنوبى امروز)  تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم94/10/19 ( انتشار در روزنامه هاي خراسان ـ آواى خراسان 
جنوبي -خراسان جنوبى امروز)  2- كليه هزينه هاى درج آگهي مزايده در روزنامه ها و هزينه كارشناسى 
هر ملك بر مبناى دستمزد كارشناسى رسمى دادگسترى به عهده  برنده مزايده مي باشد .  3-  بانك 
در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .  4- اوراق شركت در مزايده  به آدرس فوق الذكر موجود 

و پيشنهاد دهندگان مى بايست يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به پيشنهاد 
خود ضميمه ونسبت به واريز فيش نقدى به ميزان 5 درصد قيمت پايه كارشناسى هر ملك نزد بانك 
كشاورزي ( كليه شعب حكم واحد دارد )  به حساب دايره مالي مديريت استان خراسان جنوبي با كد 
( 4962 ) يا ارائه چك تضمينى بانكى به ميزان 5 درصد قيمت پايه كارشناسى به عنوان سپرده شركت 
در مزايده ، در پاكت الك و مهر شده ( با قيد مربوط به ملك رديف ((       ))  آگهي شماره ع/94/4 به 
مسئولين مزايده تسليم و رسيد دريافت نمايند .  5- به پيشنهادهاي مبهم ، مشروط و بدون سپرده 
شركت در مزايده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتيب اثر داده نمي 
شود .  6- در شرايط مساوي اولويت با مالك قبلى ملك خواهد بود و وجوه واريزي نفرات دوم و سوم تا 
تعيين تكليف نهايي برنده مزايده مسترد نخواهد شد .   7-در خصوص امالك با كاربرى صنعتى كه داراى 
ماشين آالت منصوبه مى باشند تحويل ملك به برنده مزايده بر اساس گزارش كارشناس رسمى دادگسترى 
 خواهد بود . 8- بازديد از امالك از تاريخ اولين آگهى براى كليه شركت كنندگان در مزايده الزامى است .

9- در پيشنهادات نقد و اقساط حداقل مبلغ پيش پرداخت نقدى بر اساس ميزان مندرج درفهرست 
امالك و الباقى ثمن در قالب عقد اجاره به شرط تمليك با سود بخش مربوطه ( مطابق نرخ مصوب 

شوراى پول و اعتبار) و به مدت حداكثر 60 ماهه خواهد بود كه متقاضى بايد 
در برگه پيشنهادات بصورت صريح و شفاف اعالم نمايد.  10- كليه امالك با 
وضعيت موجود و طبق مفاد اسناد مالكيت و اسناد اجرايي صادر شده واگذار 
باشد  مي  خريدار  عهده  بر  تخليه   ، متصرف  وجود  صورت  در  و  گردند  مي 

 . بود  مزايده خواهد  برنده  به عهده  اسناد رسمي  دفترخانه  در  قرارداد  ثبت  كليه هزينه هاى   -11 . 
12- هر گاه نفرات اول ، دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمايند، سپرده شركت در مزايده آنها ضبط خواهد 
شد .  13- پاكتهاي دريافتي از شركت كنندگان در مزايده رأس ساعت 10صبح مورخ 1394/10/30 در 
محل مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني ، ميدان شهدا ساختمان مديريت بانك 
كشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم سالن ويدئو كنفرانس بازگشايي خواهد شد . 14-شركت 
كنندگان در مزايده مي توانند در موعد ياد شده ، با ارائه كارت شناسايي معتبر و ارائه رسيد تحويل پاكت 
مزايده در جلسه شركت نمايند .  تبصره :بديهي است عدم حضور شركت كنندگان در جلسه مزايده ، تحت 
 هر شرايط و به هر دليل اعم از موجه و غير موجه مانع از انجام جلسه مزايده و بازگشايي پاكت ها نخواهد بود . 
مديريت شعب بانك دراستان خراسان جنوبي  

آگهي مزايده عمومي امالك مازاد بانك كشاورزى   شماره  ع/94/4    (نوبت اول)

فهرست امــالك مازاد بانك كشاورزى براى مزايده شماره (( ع/4/94))

ف
كاربرىمشخصات ثبتي ملكآدرس ملكردي
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 آدرس  بيرجند - خوسف - شهرك صنعتى  1
كارخانه توليدى پنبه پاك كنى سپيد وش

ششدانگ ازپالك ثبتى شماره 18 فرعي از 3 فرعي از 928 
اصلي بخش 3 ثبتى بيرجند

  صنعتى (كارخانه 
1 - اولويت به صورت نقدى   2-نقد و اقساط 90922146/289,563,000,000ششدانگ*  *پنبه پاك كنى)

( 30درصد نقد ، 70 درصد اقساطى 60 ماهه ) 

 آدرس نهبندان- كوى بسيج - ميالن اول سمت 2
چپ -پالك 7

ششدانگ ازپالك ثبتي شماره 937فرعي از 778فرعي از 646 
1 - اولويت به صورت نقدى  2-نقد و اقساط 348200825,000,000ششدانگ*  *منزل مسكونىو645 فرعي از يك اصلي بخش 5 نهبندان 

( 50 درصد نقد، 50 درصد اقساطى 60 ماهه ) 

   آدرس بيرجند - سجادشهر- بلوار امامت  3
خيابان سلمان فارسى 12 - پالك 11

873/6 سهم مشاع از 2016 سهم ششدانگ  ازپالك ثبتي  
873/6 سهم مشاع از 2016 سهم  ** منزل مسكونى2664فرعي از 245اصلى بخش 2 بيرجند

1 - اولويت به صورت نقدى    2-نقد و اقساط 201/60210962,000,000ششدانگ
( 30درصدنقد، 70 درصد اقساطى 60 ماهه ) 

 آدرس طبس گلشن - شهرك صنعتى 4
 شركت تعاونى توليدى مژان طبس 

5000سهم از 8000سهم مشاع عرصه و 616/11 سهم از 985/40 سهم 
مشاع اعيان از كل ششدانگ پالك ثبتي شماره  2 فرعى از 1 فرعى 

از 387 اصلى واقع در فيروزاباد بخش 2 طبس گلشن

صنعتى (كارخانه 
توليدى ترشى و 

مربا)
 ** 

5000سهم از 8000سهم مشاع 
عرصه و 616/11 سهم از 985/40 

سهم مشاع اعيان از كل 
ششدانگ

1 - اولويت به صورت نقدى   2- نقد و اقساط 8000985,43,330,000,000
( 30درصد نقد، 70 درصد اقساطى 60 ماهه ) 

ششدانگ از پالك ثبتي  شماره  487 فرعي از  1891  اصلي  قاين به آدرس قاين - شهرك سيمان 5
1 - اولويت به صورت نقدى   2-نقد و اقساط 358/801,076,400,000ششدانگ*  *زمين مسكونىبخش 11 ثبتى

( 50 درصد نقد، 50 درصد اقساطى 60 ماهه ) 

 آدرس شهرستان درميان - روستاى اره فورگ6
40سهم مشاع از 120 سهم مشاع از كل 1440 سهم مزرعه و قناتين 

اره فورگ و عباس آباد  از پالك ثبتي شماره  66 اصلى بخش 7 
بيرجند

 * *باغى و زراعى
40سهم مشاع از 120 سهم مشاع 
از كل 1440 سهم مزرعه و قناتين 

اره فورگ و عباس آباد
1 - اولويت به صورت نقدى  2-نقد و اقساط 402601,201,000,000

( 30درصدنقد، 70 درصد اقساطى 60 ماهه ) 

  آدرس  بيرجند - شهرك شهيد مفتح - حاشيه 7
بيست مترى شهيد گازارى - پالك 79

سه و يك چهارم دانگ مشاع از ششدانگ پالك   ثبتي شماره  
سه و يك چهارم دانگ مشاع  **  مسكونى و تجارى175 فرعى از 247 اصلى بخش 2 بيرجند

 1- اولويت به صورت نقدى  2-نقد و اقساط 3603472,288,541,700از ششدانگ
( 30 درصد نقد، 70 درصد اقساطى 60 ماهه ) 

آدرس بيرجند - بلوار توحيد - بين توحيد8
 13و 15

10سهم مشاع از سى و شش سهم عرصه و اعيان شش دانگ يك 
باب ساختمان پالك ثبتي شماره 7444 فرعي از 2070 فرعي از 249 

اصلي بخش 2 ثبتى بيرجند 
 ** تجارى و مسكونى

10سهم مشاع از سى و شش 
سهم عرصه و اعيان شش دانگ 

يك باب ساختمان
1 - اولويت به صورت نقدى    2-نقد و اقساط 1003172,208,333,333

( 30 درصد نقد، 70 درصد اقساطى 60 ماهه ) 

آدرس بيرجند - كيلومتر 15 جاده (بيرجند -خوسف) 9
حاشيه جاده  - مقابل كارخانه كوير تاير 

ششدانگ پالك ثبتي شماره5 فرعي از 1592 اصلي بخش 2 ثبتى 
1 - اولويت به صورت نقدى 2- نقد و اقساط 1161801,219,890,000ششدانگ*  *مزروعىبيرجند ، دهستان شهاباد  

( 30 درصد نقد، 70 درصد اقساطى 60 ماهه ) 

مديريت استان خراسان جنوبى
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به گزارش دفتر سرشمارى نفوس امريكا، جمعيت دنيا در اول ژانويه 2016 تقريبا 7,3 ميليارد نفر خواهد بود. پيش بينى مى شود جمعيت 
دنيا در اول ژانويه 2016 به 7 ميليارد و 295 ميليون و 889 هزار و 256 نفر رسيده و طى يك سال به ميزان 78 ميليون نفر يا 1,08 
افزايش يابد. چين با 1,367 ميليارد نفر و هند با 1,252 ميليارد نفر پر جمعيت ترين كشور هاى دنيا هستند.

جمعيت دنيا به 7,3 ميليارد نفر مى رسد

4 17 تخلف رانندگي كه منجر
 به ضبط و توقيف گواهينامه مي شود

رئيس پليس راهنمائي و رانندگي استان گفت:گواهينامه 
همه رانندگان متخلفي كه با رعايت نكردن يكي از موارد 
17 گانه،موجب بروز تصادف جرحي شوند با توجه به 
سوابق رانندگي آنان از يك تا سه ماه توقيف مي شود. 

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس،سرهنگ عليرضا 
رضايي به ماده 5 قانون بيمه اشاره كرد و افزود:در اين 
ماده قانوني به صراحت عنوان شده است در صورتي كه 
علت اصلي وقوع تصادف با نظر كارشناسان پليس راهور، 
يكي از تخلفات حادثه ساز باشد؛گواهينامه فرد مقصر از 
يك تا سه ماه توقيف مي شود و رانندگي فرد در اين 

مدت حكم رانندگي بدون گواهينامه را دارد. 
وي تصريح كرد: از اين پس گواهينامه همه رانندگان 
متخلفي كه با رعايت نكردن يكي از موارد 17 گانه، 
به سوابق  توجه  با  تصادف جرحي شوند  بروز  موجب 
رانندگي آنان از يك تا سه ماه توقيف مي شود، پس 
از وقوع تصادف ميزان جريمه ها، ارتكاب تخلفات حادثه 
ساز قبلي، تعداد تصادفات و ... مورد بررسي كارشناسان 
راهنمايي و رانندگي قرار مي گيرد و مدت زمان توقيف 
گواهينامه راننده متخلف بر اين اساس و به طور دقيق 
ارزيابي مي شود. سرهنگ رضاييدر پايان عناوين تخلفات 
حادثه ساز را كه به ضبط گواهينامه از سوي پليس منجر 

ميشود به شرح زير اعالم كرد:
*هر گونه حركات نمايشي مانند دور زدن درجا، حركت 
بر روي يك چرخ و يا حركت آكروباتيك در سطح راهها 

و خيابانها
* دور زدن در محل ممنوع.

* عبور وسايل نقليه از پياده¬رو.
*ن قص سيستم روشنايي وسايل نقليه هنگام شب. 

* عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع).
* سبقت غير مجاز.

* تجاوز از سرعت مجاز.
* عبور از چراغ قرمز راهنمايي.
* عدم رعايت حق تقدم عبور.

* ركت به طور مارپيچ در راهها.
*تجاوز يا انحراف به سمت چپ معابر.

*عدم رعايت فاصله مناسب با وسيله نقليه و يا عدم 
توجه به جلو. 

*گردش به چپ يا به راست در محل ممنوع.
و شب  هنگام  در  جلو  چراغ  نكردن   *روشن 

در موقع لزوم.
*رانندگي با وسيله نقليه داراي عيب و نقض فني موثر 
زنجير  و  پاككن  برف  ترمز،  فرمان،  (چراغ، الستيك، 

چرخ). 
*عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده 

از سمعك، عينك يا تجهيزات خاص. 
*مصرف مواد روان گردان و مشروبات الكلي. 

قانون، ترافيك، ايمنى

روانشناسى

چشم رنگى ها چه شخصيتى دارند؟ 

رنگ  روى  از  افراد   شناخت شخصيت   - ايران  عصر 
چشم، گزينه جد يد ى است كه د ر روابط انسانى بى تاثير 
نبود ه و چنانچه د رست به كار رود ، مشكالت زياد ى را 
حل خواهد  كرد . مطلب زير به بررسى انواع رنگ چشم و 

شخصيت د ارند گان آن مى پرد ازد .
- رنگ چشم سبز

رنگ چشم سبز، نشان د هند ه آن است كه صاحبان آن، 
شخصيتى قوى و اراد ه اى باال د ارند . د ر تصميم گيرى ها، 
خيلى محكم عمل مى كنند  و تا حد ى خود  راى و مغرور 
نيز هستند . اين افراد ، اعتماد  به نفس بااليى د ارند  و تا 

آخرين توان خود  به د يگران كمك مى كنند .
- رنگ چشم آبى

د ارند گان چشم هاى آبى، د اراى نگاهى عميق هستند  و 
شخصيتى حساس د ارند . اين افراد  به راحتى فكر و نظر 

خود  را به د يگران تحميل مى كنند .
- رنگ چشم مشكى

صاحبان چشمان مشكى، انسان هايى رويايى هستند  كه 
د ر فضاى شاعرانه اى زند گى مى كنند  و همچنين د ست 
و د ل باز هستند . بسيار سعى مى كنند  با هر چه د ارند  به 
د يگران كمك كنند . اين افراد  همچنين د اراى خلق و 

خوى اجتماعى و احساسات ظريف هستند .
- رنگ چشم قهوه اى

چشم قهوه اى، سمبل مهربانى و محبت است و هر چه 
تيره تر باشد  مهر و محبت صاحبش بيشتر است. چشم 
قهوه اى ها، بسيار خونسرد ند  و هرچه را كه مى خواهند  به 

راحتى تصاحب مى كنند .
-  رنگ چشم خاكسترى

صاحبان چشم هاى خاكسترى، د و د سته هستند . يا از 
و  عصبى  شخصيتى  يا  و  برخورد ارند   آرام  شخصيتى 

انقالبى د ارند ، ولى انسان هايى سرسخت هستند .

نقاشى مفهومى

نقاشي هاي ترکيبي و طنز با اشيا

اين  اما  هستند  فاصله ها  يادآور  هميشه  ديوارها   - كارى 
ابوذر بيرجند به چشم مى خورد.  روزها ديوارى در ميدان 

كه اسمش را «ديوار مهرباني» گذاشته اند.
مي خواهند  كه  است  مردمي  ميعادگاه  آجري  ديوار  اين 
مهرباني را تمرين كنند. حاال در كمتر از  2 روز جالباسي روي 
ديوار پر شده از لباس هاي كوچك و بزرگ. به گيره هايش 
همه جور پوشاكي آويزان كرده اند؛ از شلوار گرفته تا ژاكت و 
تي شرت و كاپشن و پيراهن و كاله. مستمندان زيادي چشم 

انتظار پوشاكي هستند كه قرار است از راه برسد. 

نياز ندارى بذار، نياز دارى بردار

ابوذر پشت كانكس  ميدان  در  ديوار مهربانى كه  بر روى 
اهداى خون  با رنگ آبى خودنمايى مى كند، نوشته شده 

است: ”نياز ندارى بذار، نياز دارى بردار“.
اشاره اين پيام به لباس ها و كفش و عروسك هايى است 
كه بر روى اين ديوار نصب شده است و افرادى كه نيازى 
ندارند بر روى اين چوب لباسى مى گذارند تا بى آنكه با 
نيازمندان چشم در چشم و رو در رو شوند، به دست آنها 

برسانند.
اعضاى اين كمپين كه ديوار مهربانى را به عنوان حركتى 
براى  خود  برنامه  از  كرده  خلق  خيرانديشانه  و  فرهنگى 

اجرايى كردن اين ايده سخن گفته اند.
«نسرين كارى» يكى از اعضاى اجرايى اين كمپين گفت: 
«ديوار مهربانى» يكى از انسان دوستانه ترين خالقيت هاى 

بردار،  دارى  «نياز  ديوار  اين  شعار  كه   است  ايران  مردم 
لباس هاى  دادن  قرار  با  مردم  و  است  بگذار»  ندارى  نياز 
گرمشان در اين زمستان سرد براى نيازمندان به آن ها كمك 

مى كنند.

ديوار مهربانى حركتى مردمى و خودجوش

و  مردمى  طرحى  مهربانى»  «ديوار  كرد:  اضافه  وى 
زمستان  سرماى  در  نيازمندان  به  كمك  براى  خودجوش 
است، كه در آن مردم لباس هايى كه مورد نيازشان نيست 
ديوارهاى  به  نيازمندانشان  همشهريان  به  كمك  براى  را 

مهربانى مى آويزند.
وى  ياد آورى كرد: فعاليت هاى انسان دوستانه در ايران از 
سنت هايى است كه ريشه در فرهنگ اين كشور دارد، اما 
نسل جوان ايران با استفاده از  شبكه هاى اجتماعى جنبه هاى 

جديدى به اين فرهنگ داده است.
ديوار  بر  رايگان  صورت  به  مردم  اينكه  بيان  با  كارى 
اين  لباس و كفش مى گذارند، خاطر نشان كرد:  مهربانى 
مهربانى مى خواهند  كه  مى شود  مردمى  ميعادگاه   ديوار 

 را تمرين كنند.وى با تاكيد بر اينكه اجراى اين طرح به 
عنوان ديوار مهربانى صرفاً حركتى فرهنگى براى گسترش 
همدلى و همراهى با نيازمندان است و بهره سياسى از اين 
كار نداريم، گفت: اينجا فقط پاى حركت خودش مردمى در 
ميان است و اميدواريم مردم فرهنگى بيرجند براى اين امر 

مهم ما را يارى كنند.

لباسهاى تميز و قابل استفاده 
را بر روى ديوار بگذاريد

كارى از مردم فرهنگ دوست بيرجند درخواست كرد لباسهاى 
تميز و قابل استفاده را براى ديوار بياورند. 

وى تصريح كرد:  قصد داريم  با دوستان براى خشكشويى 
اميدوارى  ابراز  كنيم.  وى  ها  هماهنگى  لباس  ترميم  و 
كرد: بتوانيم در آينده مجوز كتاب را هم براى ديوار مهربانى 
بگيريم و اين فرهنگسازى براى كتابخوانى را داشته باشيم. 

 ديوار مهربانى براى مبادله عشق و محبت است

هاشم هامونى يكى ديگر از بانيان ديوار مهربانى  با بيان 
اينكه  ديوار مهربانى اولين بار در شهر مشهد شروع شد و 
به عنوان يك حركت خودجوش در شهرهاى مختلف ادامه 
يافت افزود: اين ديوار براى مبادله عشق و محبت و آنچه كه 
بيش از همه درباره اين طرح توجه را جلب مى كند مردمى 

بودن و سرعت انتشار و استقبال از آن در كشور است.
وى با اشاره به اينكه ديوارى با همكارى تعدادى از 

مشهريان پايه ريزى شد ادامه داد: اميدواريم بتوانيم با 
همدلى بيشتر آن را گسترش بدهيم و برنامه اى آينده را 

هم با يارى مسئوالن و همدلى مردم  به سرانجام برسانيم.  
وى  با بيان اينكه خيلى خوشحال است با اين كمپين آشنا 
شده است ادامه داد: يارى به نيازمندان در فصل سرما به 
اند  كرده  كمك  كمپين  اندازى  راه  در  كه  افرادى  همت 

فعاليت خود را آغاز و ادامه خواهد داد. هامونى  گفت: اين 
واقعى است  نيازمندان  به  يارى رساندن  كمپين در جهت 
اين ديوار مهربانى  و كسانى كه مى خواهند كمك كنند 
پذيراى آنان است. وى تعداد اعضاى كمپين ديوار مهربانى  
بيرجند را زياد اعالم و گفت: بى شك به تعداد اين گروه 
افزوده خواهد شد. وى ياد آور شد: كار ما با ديوار مهربانى 
هاى  برنامه  دوستان  همكارى  و  همدلى  با  و  نشده  تمام 
بيشترى را در نظر داريم كه اميدواريم با همكارى مسئوالن 
براى  موثرى  هاى  قدم  بتوانيم  همشهريان  همفكرى  و 

فرهنگسازى برداريم. 

مهربانى و كمك كردن 
از توصيه هاى دين ماست

دختر جوانى كه  كيفى كه مورد نيازش نيست را روى اين 
ديوار آويزان مى كند مى گويد: مهربانى و كمك كردن به 
نيازمندان توصيه هاى دين ماست و با اين اقدام خيلى ها كه 
نياز مند هستند خوشحال مى شوند. «محمدى» مى افزايد: 
وسايل و لباس هاى اضافه كه در خانه هايمان داريم و هيچ 
استفاده اى از آن نمى شود نياز خيلى ها را رفع مى كند و 

اين اقدام بسيار زيباست و سبب اعتماد افراد مى شود.
نكته جالب ماجرا زمانى است كه در روز پنجشنبه و افتتاحيه 
نمايش  به  بيرجند  دوست  فرهنگ  مردم  ملى  طرح  اين 
يكى ديگر از صحنه هاى زيبايى عشق پرداختند و يكى از 

همشهريان با اهداى گل نرگس فضا را عطرآگين كرد. 

خشت هايى از محبت؛  ديوار مهربانى ميعادگاه همدلى

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

09153623627 - 05632211244-32232039

در صورت مشاهده نشانه هاى اوليه گازگرفتگى، فرد مسموم را در جريان هواى آزاد قرار دهيد 
و وسايل گازسوز را خاموش نماييد.

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها يك بار امتحان كنيد

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: 051-33690847-8

بيرجند: 09304008603

برنج سفيد دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شاليزارها
تأييد شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

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

  3 2236030  - 09151605216

ايزوگـام سليمانــى 

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  

ران
ه اي

 بيم
ت و

ضمان
ال 

1 س
0

خدمات: بليت هواپيما رفت و برگشت از كرمان
 صبحانه - نهار- ترانسفر فرودگاهى- گشت جزيره رايگان

«تورهاى گروهى، با تخفيفات ويژه و اقساط»

آدرس: چهارراه معلم و 15 خرداد - جنب هايپرماركت وليعصر
 32450088 - 09159634115

تــور قشــم 5 روزه زمينــى

«تورهاى خارجى، تمام قسط»

تـور كيـش 3 شـب و 4 روز
هتل شباويز

 630/000 تومان
هتل قائم جديد 
740/000 تومان

هتل قائم قديم 
620/000 تومان

350 هزار تومان خدمات: صبحانه ، نهار، گشت هاى متنوع، بازار، اقامت در هتل

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

ايزوگام  شفيعى
آسفالت  و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

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

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت
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خانم ها! شما فرشته نجات
 شوهرتان نيستيد

آيا از اينكه مدام استعدادهاى مرد زندگى تان را شكوفا 
مى كنيد به خود مى نازيد؟  آيا هميشه احساس مى كنيد 
همسرتان تنها به اين دليل در كارهايش موفق نبوده كه 
تا به حال كسى پيدا نشده او را واقعا دوست داشته باشد و 

حاال شما از راه رسيده ايد و مى  توانيد اين كار را بكنيد؟
ما حتى شوهرهايى را انتخاب مى كنيم كه دوست مان 
ندارند يا با ما خوش رفتار نيستند اما همچنان به رابطه با 
آنها ادامه مى دهيم و به خود مى گوييم اگر به او عشق 
بيشترى بورزم، حتما تغيير خواهد كرد. همين تالش براى 
نجات مردهاى شكست خورده، مى تواند خيلى زود ما را 
به زن هاى خسته و نااميدى تبديل كند كه به هيچ يك 
از اهداف شان نرسيده اند. اگر شما هم يكى از اين زن هاى 

ناجى هستيد، اين مطلب حتما به دردتان مى خورد.
تمام فكر و ذكر زن هاى نجات دهنده، به فراهم كردن 
نامزد  از  آنها  مى شود.  محدود  مرد شان  رشد  مقدمات 
سرزنش  را  مرد  اين  مربيان  حتى  و  والدين  تا  سابق 
مى كنند و حامى نبودن آنها را دليل درجا زن همسرشان 
و ناكامى هايش مى دانند. البته گاهى هم اين مردها با 
همسرشان هم صدا مى شوند و با مظلوم نمايى مى گويند 
داشتند،  حتما موفق تر  قرار  مناسب  در شرايط  اگر  كه 
مى شدند.حقيقت اين است كه اگر مردى به قدر كافى 
كرد.  خواهد  تغيير  حتما  باشد،   داشته  دوست  را  خود 
زن هايى كه عاشق پتانسيل هاى يك مرد مى شوند و 
خود را فرشته نجات او مى دانند،  اغلب اعتماد به نفس 
چندانى ندارند و احساس خوبى نسبت به خود نمى كنند. 
آنها فكر مى كنند براى اينكه دوست داشته شوند، بايد 
سخت تالش كند. آنها مردهايى را انتخاب مى كنند كه 
از لحاظ عاطفى و احساسى چالش انگيز باشند و سپس 

باوجود آنچه به راستى هستند، به آنان عشق مى ورزند

راه رفتن سگ روى آب

شكارچى و دوستش شكار را شروع كردند و چند مرغابي 
شكار كردند. بعد به سگش دستور داد كه مرغابي هاي 
شكار شده را جمع كند. در تمام مدت چند ساعت شكار، 
سگ روي آب مي دويد و مرغابي ها را جمع مي كرد. 
شكارچى پرنده سگ جديدى خريده بود، سگى كه ويژگى 
منحصر به فردى داشت. اين سگ مى توانست روى آب 
راه برود. شكارچى وقتى اين را ديد نمى توانست باور كند 
و خيلى مشتاق بود كه اين را به دوستانش بگويد. براى 
همين يكى از دوستانش را به شكار مرغابى در بركه اى 
آن اطراف دعوت كرد.او و دوستش شكار را شروع كردند 
و چند مرغابي شكار كردند. بعد به سگش دستور داد 
كه مرغابي هاي شكار شده را جمع كند. در تمام مدت 
چند ساعت شكار، سگ روي آب مي دويد و مرغابي ها 
را جمع مي كرد. صاحب سگ انتظار داشت دوستش 
اظهار  يا  بدهد  نظري  انگيز  شگفت  اين سگ  درباره 
تعجب كند، اما دوستش چيزي نگفت.در راه برگشت، او 
از دوستش پرسيد آيا متوجه چيز عجيبي در مورد سگش 
شده است؟دوستش پاسخ داد: آره، در واقع، متوجه چيز 

غيرمعمولي شدم. سگ تو نمي تواند شنا كند.!!!
بعضي از افراد هميشه به ابعاد و نكات منفي توجه دارند. 
با  نشويد.  متمركز  كاري  هاي  تيم  منفي  وجوه  روي 
نقاط قوت، در كاركنان و  به جنبه هاي مثبت   توجه 

 و تيم هاي كاري ايجاد انگيزه كنيد.

انسان هاى پاك و ساده را احمق فرض نكنيد
 باور كنيد خودشان خواستند 

كه هفت خط نباشند

ميدوني اگه صخره و سنگ تو 
مسير رودخانه زندگيت نباشه 
صداي آب قشنگ نيست . 

اى شب شادى هميشه بادى شادا
عمرت به درازى قيامت بادا

در ياد من آتشى از صورت دوست
اى غصه اگر تو زهره دارى يادا

هدف از آفرينش بعضى ها فقط اينه 
كه با بودنشون به ما ثابت مى كنند

 كه تنهايى چه نعمت بزرگيه !

بيچاره گل فروش تنها كسى است 
كه وقتى با گل وارد خانه مى شود

 همه غمگين مى شوند

را عادت   روانشناسى  چالشى  مقاالت  مردم  از   بسيارى 
مى خوانند و به جاى آنكه الهام بگيرند احساس شكست 
و سرافكندگى  مى كنند و مدام با خود مى گويند «من 

هيچوقت نمى توانم مثل آنها باشم.
گويند  مى  اين  به  من هستند».  از  تر  متعهد  خيلى  آنها 
گفتگوى درونى منفى نگرانه. همه ى ما هر از گاهى چنين 

گفتگوهايى با خودمان داريم.
ما حد اقل مى توانيم چهار نمونه گفتگوى درونى شناسايى 
كنيم: گفتگوهاى درونى فيلتر كننده، شخصى ساز، فاجعه 
ساز، و قطبى ساز. چند نمونه از برخى چيزهايى كه ممكن 
است با خودمان تكرار كنيم را مى توانيد در ادامه بخوانيد. 
توجه داشته باشيد كه اين مكالمات درونى، ما را از مسير 

موفقيت دور مى كنند.

 «او هميشه همين بال را سر من مى آورد …»
نمونه ى باال نشان دهنده ى دو نوع گفتگوى درونى در يك 
جمله است. از طرفى هر نكته ى مثبتى را فيلتر مى كند و 
تنها نكات منفى را بزرگ مى كند، از طرف ديگر قطبى ساز 
است، چرا كه شخص گوينده همه چيز را يا خوب مى بيند 
يا بد (در اين مورد، بد). هيچ موضع ميان دارانه اى در اين 

جمله وجود ندارد.

«بهتر از اين نمى شود. روزم خراب شد …»
فاجعه سازى يعنى بزرگ كردن اثرات يك موقعيت منفى 
 بر روى تصوير بزرگ تر. اين اتفاق منفى مى تواند چيز
ساده اى مثل ثبت اشتباه سفارش يك غذا باشد .با اين 
حال فرد آنقدر خود را تحت تأثير آن قرار مى دهد كه اين 
جمله برايش تبديل به يك پيش بينى ناگزيرساز مى شود. 
اين نوع احساس استقبال از اتفاقات منفى، چون روى نتيجه 

تأثيرگذار هستند در نهايت درست از آب در مى آيند.

«او فقط براى اينكه من را ناراحت 
كند اين كار را كرد …»

اين است كه  اين جمله شخصى سازى است. معنى آن 
با شخص  ارتباطى  موضوع  وقتى  حتى  گوينده،  شخص 
خاصى ندارد، آن را تماماً به خود يا شخص ديگرى مرتبط 
مى كند.  به ياد داشته باشيد، اغلب افرادى كه با آنها مواجه 
مى شويد تمايل و زمان الزم براى خارج شدن از مسير خود 
با هدف ضربه زدن به شما و خراب كردن روزتان را ندارند.

 «اصالً استعداد اين كار را ندارم …»
درست است كه ممكن است در مواجهه با موقعيتى خاص با 
دشوارى روبرو شويد، اما با بى استعداد دانستن خود در يك 

يا چند زمينه هيچ لطفى در حق خودتان نكرده ايد. اين تفكر 
به شما اجازه ى عملكرد بهتر را نخواهد داد.

 «من هميشه بدشانسى مى آورم …»
هيچكس «هميشه» بدشانسى نمى آورد، اما اگر اينطور فكر 
كنيد، با مشكالت و سختى هاى بيشترى مواجه خواهيد 
شد و با تبديل شدن به آهنرباى مشكالت، ديگران كمتر 
به حضور شما در اطراف خود تمايل نشان خواهند داد. اما 

خودتان مى توانيد اين حالت را تغيير دهيد.

 «به هيچ وجه نتيجه نخواهد داد …»
يك بار ديگر، چنين طرز تفكرى فضا را تنها براى منفى 
نگرى باز مى كند. اگر فكر مى كنيد كارى نتيجه نمى 
دهد، چرا اصًال زحمتش را به خودتان مى دهيد؟ در دام اين 
ذهنيت گرفتار نشويد و تالش خود را انجام دهيد. نتيجه 

ممكن است شما را غافلگير كند.

 «هيچ كس به خودش زحمت
 نمى دهد به من كمك كند …»

شما وقتى خودتان را در ميانه ى مسائلى قرار دهيد كه 
فكر مى كنيد اشتباه هستند، خود را با موقعيت هاى منفى 

به ديگران مى شناسانيد. از آن بدتر اينكه، اهميت خود را 
در جريانات دور و بر خود پايين مى آوريد. به جاى اين كار، 
به دنبال راه هايى بگرديد كه بتوانيد سهمى در راه حل 

موضوعات داشته باشيد.

«اين كار غير ممكن است …»
همه ى ما اين جمله را به كار برده ايم. اما چيزهاى كمى 
هستند كه واقعاً غير ممكن باشند؛ مگر آنكه خودتان را به 
غير ممكن بودن آن مجاب كرده باشيد، و اين دقيقاً همان 
كارى است كه اين جمله انجام مى دهد. به جاى اين طرز 
تفكر، به اين فكر كنيد كه مسئله ى مورد نظر چطور ممكن 

و محتمل خواهد شد.

«من هيچ وقت به درد 
هيچ كارى نخواهم خورد …»

احتمال اينكه اغلب ما اين حالت را در برهه اى از زندگى 
خود تجربه كرده باشيم كم نيست. با اين طرز فكر، احتمال 
وقوع اتفاقات مثبت به حداقل ممكن خواهد رسيد.واقعيت 
اين است كه همه ى ما در انجام كار يا كارهايى استعداد 
داريم. گفتگوى درونى منفى نگرانه ما را از تمركز روى اين 

كارها باز مى دارد. شما نبايد اجازه بدهيد اين اتفاق بيفتد.
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عمودي: 1- لقبى كه به جنگاوران 
گوته  از  اثري   - دادند  مى  رومى 
آلماني 2- جنس مقابل نر - تكان 

و جنبش  رايزن 3- چين و چروك 
پوست - سرپرست جامعه اسالمي-  
پادشاه فرانسه 4- واحد اندازه گيري 
شدت زمين لرزه - پايان نامه  - رها 
- سدى در ايران 5 – اساس- رسم 
كننده – پاك كردن  6- بزرگوارتر 
- ايشان  تنگي نفس  7- رود مرزي 
- پادشاه - پرهيزگار  8- الستيك 
رويي چرخ - مالقات كردن - زمين 
خشك و باير 9-  لقب امام دهم(ع)   

- زره جنگاوران قديم - درخت آزاد 
10- نوعي خواهر و برادر-  نتيجه  
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شالوده   - شركتي  اوراق   - تندرو 
12- عود - پول كره جنوبي - من 
روي  از  قيماق 13-   - جنابعالي  و 
قصد-  نام عمومي سبزي ها و ميوه 
هاي خوراكي - غربال 14- كتاب 
مقدس زرتشتيان - جمله دستوري-  
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جدول شماره 2306 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

خريد گل نرگس به صورت  كلى
09158872006

به يك نفر كارگر ساده براى كار 
در كارگاه mdf نيازمنديم.

09155626909

به يك خانم (ترجيحا جوان) براى 
نگهدارى بچه در منزل نيازمنديم.
32237291 - 09364651698

كليه اجناس يك مغازه كابينت سازى 
فلز زير قيمت بازار به فروش مى رسد.

09360763627

فروش سوله و زمين آماده 
براى طرح هاى صنعتى

 و كشاورزى - قهستان 
09196301902

فروش ملك تخريبى واقع در 
مدرس 13 اول ميالن – متراژ 
280 متر – قيمت مقطوع مترى 
1/350/000 تومان – زمين 

شمالى   09157565900

اگر به دنبال خريد آپارتمان با شرايط 
فوق العاده و سرمايه گذارى مطمئن هستيد 

اين فرصت استثنايى را از دست ندهيد 

با پرداختى كامال توافقى
ضمنا واگذارى تعداد محدودى از 

واحدها با شرط تهاتر مى باشد 
محل پروژه : حاشيه بلوار بقيه ا... (عج)
براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 

09014817275 تماس بگيريد.

فروش منزل وياليى جنوبى  273 متر مربع 
زمين ،  240 زيربنا  فى: 360 تومان   
 معلم 7- پالك 34      09155620967

مغازه تجارى به مساحت 60 متر واقع در 
ميدان امام خمينى كوچه بانك صادرات 

مركزى اجاره داده مى شود. فى: 600 تومان 
 09155620967 - 32226351

به دليل تعدد شعب كافه ديدار 
با سه سال سابقه كار واقع در 
خيابان غفارى - انتهاى ياس 

پالك 20 با كليه امكانات 
واگذار مى گردد. ضمنا آموزش كار 
در كافه به مدت يك هفته رايگان 

به متقاضى داده مى شود.
09353837093- باغبانى

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز

مغازه پوشاك فروشى واقع در بازار به دليل 
تغيير شغل به فروش مى رسد.

32226266 - 09151636733

به يك استاد كار نان باگت نيازمنديم.
32323290 - 09151635616

فروش مغازه كفش فروشى 
واقع در راسته بازار با اجاره عالى 
mdf دو طبقه ، دكوراسيون تمام 

 و اجناس جديد
 نقد و اقساط يا معاوضه با خودرو

09156671251

فروش ملك تجارى به متراژ 
حدود 45 متر بين مدرس 

57 و 55 به قيمت كارشناسى
 يا معاوضه با آپارتمان

09151600811

يك شركت تبليغاتى 
براى تكميل كادر خود نياز به 
طراح گرافيك و بازارياب 

با روابط عمومى باال دارد.
  09155628902

متقاضيان مسكن فقط 2 واحد ديگر 
از مجتمع 17 واحدى پيروزى باقى مانده

واريزى اوليه 20 ميليون + 50 ميليون 
وام مسكن + مابقى در حين ساخت
متراژ 90 متر مفيد (زمين ملكى ) 

 با كليه امكانات
شركت تعاونى مسكن تقاطع گستر كوير

09155614208-09155612431

فروش نهال عناب ، زرشك و انار  
 09011251205

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

09153613243- شريفى

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى  با باالترين 

قيمت     09159632924- اميرآبادى

فروش انواع درب هاى 
اتوماتيك ، بازوئى 

 كركره اى ، ريلى ، شيشه اى
اقساط 5 ماهه  
با ضمانت كيفيت

نبش پاسداران 17
09153613074
09153634767

32436882

اجراى  پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900 

استــاپ
شلوار كتان ، بافت ، كاپشن
خيابان معلم – نبش فردوسى 1

 ايوبى

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

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

09156633230 - برگى

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

نمايندگى ايزوگام دوست على
انواع ايزوگام دليجان شرق و تهران  

قيرگونى   نبش بهشتى 14
09156636045 -09156666675

شركت پخش مواد غذايى براى 
تكميل كادر فروش خود به تعدادى 
ويزيتور مجرب و باسابقه ، با حقوق 

ثابت و پورسانت عالى نيازمند است. 
پخش كننده محصوالت: پارميدا ، هوم 

كر، بارلى ، عطايا ، زغال قالب و ...

09379862642
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حوادث

قهرماني نجمه خدمتي در رقابت هاي 
زمستاني سالح هاي بادي    

سالح هاي  زمستاني  مسابقات  دوم  مرحله   : ايسنا 
بادي با قهرماني نجمه خدمتي در فينال تفنگ بانوان 
رقابت  شد.   پيگيري 
فينال تفنگ بانوان در 
مسابقات  دوم  مرحله 
هاي  زمستاني سالح 
و  شد  برگزار  بادي 
رقابت  اين  پايان  در 
حساس نجمه خدمتي 
به  نيز  نژاد  قلي  امام  به مقام قهرماني رسيد. نرجس 
نايب قهرماني دست يافت تا خاطره فينال بازي هاي 
آسيايي اينچئون تكرار شود  .  اما نفر سوم مسابقات رويا 
صبح خيز كه تا تيرهاي پاياني در مكان نخست قرار 
داشت، در پايان مغلوب تجربه دو تيرانداز ديگر شد و به 

مقام سوم و نشان برنز بسنده كرد  . 

مسابقات فوتسال كارمندان دولت 
خراسان جنوبي ادامه يافت

فارس : رئيس هيئت ورزش هاي همگاني بيرجند گفت: 
در مسابقات فوتسال كارمندان دولت خراسان جنوبي 
تيم آموزش و پرورش بر شركت مخابرات غلبه كرد 
و تيم فوتسال تيپ انصارالرضا (ع) خراسان جنوبي از 
سد شركت ارتباطات زيرساخت گذشت .   عرفي اظهار 
كرد: در دسته يك اين دوره از مسابقات 20 تيم و در 
دسته دو، 21 تيم فوتسال از ادارات و نهادهاي دولتي 
شهرستان بيرجند در سالن هاي ورزشي 2 هزار و 500 
هم  مصاف  به  دادگستري  و  قاسمي  شهيدان  نفري 
مي روند . وى تصريح كرد: در نخستين بازي از نهمين 
دو  و  يك  دسته  قهرماني  فوتسال  مسابقات  شب 
كارمندان دولت خراسان جنوبي تيم شركت ارتباطات 
زيرساخت دو بر چهار در مقابل تيپ انصارالرضا (ع) 
مغلوب شد و سپس بانك ملت 4 بر 2 شركت پست 
را از پيش رو برداشت .  عرفي يادآور شد: در سومين 
بر يك در مقابل مركز  بانك صادرات دو  تيم  بازي 
آموزش محمد رسول ا... (ص) بيرجند شكست خورد و 
در ادامه تيم بانك توسعه تعاون خراسان جنوبي 2 بر 
صفر تيم همياري شهرداري ها را زمين گير كرد .  وي 
خاطرنشان كرد: در پنجمين بازي تيم شركت گاز دو 
بر دو با فرمانداري بيرجند به تساوي رضايت داد و در 
آخرين رقابت، تيم آموزش و پرورش هفت بر صفر 

شركت مخابرات را گل باران كرد .  

مربي پرسپوليس از اين تيم جدا شد  

تيم  سرمربي  توافق  با  پرسپوليس  فوتبال  تيم  مربي 
از  موقت  طور  به  پرسپوليس  باشگاه  سرپرست  و 
پرسپوليس جدا شد .  به گزارش مشرق، آندره پاناديچ به 
دليل مشكالت خانوادگي ناشي از بيماري صعب العالج 

پدرش ناچار از ترك پرسپوليس شده است. 

نقش گياهان در جلوگيري و درمان سرطان ها

 4    روش براي جلوگيري از 
افتادگي پوست هنگام كاهش وزن

وزن  كاهش  تدريجي  طور  نيوز:  به  سالمت 

داشته باشيد :  بيشتر متخصصان توصيه مي كنند 
تنها 453 گرم تا 2 كيلوگرم در طول يك هفته 
كاهش وزن داشته باشيد. كاهش وزن سريع با 
استفاده از رژيم غذايي و پاك كننده هاي سخت، 

مي تواند مشكالت زيادي براي شما ايجاد كند 
و سالمت پوست شما را تحت تاثير خود قرار 
خورشيد  نور  برابر  در  بيشتري  دهد.  محافظت 
منزل  از  بيرون  داريد  قصد  اگر  باشيد :   داشته 
زياد در معرض  بهتر است  بپردازيد،  به ورزش 
بنفش  ماوراء  اشعه  نگيريد.  قرار  خورشيد  نور 

تخريب  را  پوست  كالژن  مي تواند  خورشيد 
را صبح  دويدن خود  و  پياده روي  بنابراين  كند 
زود انجام دهيد.  از مواد غذايي سالم و مغذي 
استفاده كنيد :  بشقاب غذايي خود را از سبزيجات 

اين موادغذايي  پر كنيد.  رنگارنگ  و ميوه هاي 
سالمت  براي  كه  هستند  مغذي  مواد  حاوي 
پوست بسيار مناسب است. وجود ويتامين  A  و 
يا ليكوپن در سبزيجات و ميوه ها مي تواند براي 
سالمت پوست مفيد باشد. تحقيقات انجام شده 
نشان مي دهد كه آنتي اكسيدان هاي موجود در 
سبزيجات و ميوه ها مي تواند از پوست انسان در 
برابر اشعه  مضر ماوراء بنفش محافظت نمايد. 
شما مي توانيد اين آنتي اكسيدان ها را در گوجه 
فرنگي، فلفل قرمز و ساير سبزيجات پيدا كنيد. 
در اين ميان، سبزيجاتي با برگ سبز و مركبات 
داراي ويتامين  C  فراواني هستند كه به ساخت 
بيشتري  آب  مي كند   .   فراواني  كمك  كالژن 
جوانسازي  براي  گزينه  بهترين  آب  بنوشيد :  
بدن مي تواند  رفتن آب  از دست  است.  پوست 
به سلول هاي آن نيز آسيب برساند. بهتر است 

روزانه مقدار مناسب و كافي آب بنوشيد .  

نقش گياهان در جلوگيري
 و درمان سرطان ها

شهرخبر: مصرف برگ و تخم گياه تاج خروس 
اضافه  به صورت  و چه  دمنوش  به صورت  چه 
كردن به خورش ها، تاثير بسزايي در جلوگيري از 

سرطان دارد  . مصرف هفتگي تمشك، شاه توت، 
زغال اخته، سيب، گيالس، آلبالو و پودر ليموي 
ميخك  دمكرده  از  باشد .   مي  تاكيد  مورد  سبز، 
ايكس  اشعه  در معرض  از  بعد  يا  قبل  خصوصا 
قرار گرفتن، ميل گردد. (در حالت عادي، بيش 
از يك مرتبه در هفته مصرف نشود).   دمكرده 

سرطان  و  خون  سرطان  ضد  بهار  هميشه  گل 
روده بزرگ مي باشد   . خوردن خرما با پوست و 
اي در كاهش  اثبات شده  اثر  همچنين خارك، 
روز  دارد  . مصرف يك  به سرطان  ابتال  ريسك 

گيري  شكل  از  خام،  پياز  و  خام  سير  ميان  در 
تومورهاي مغزي جلوگيري و حتي آن تومورها 
را به مرور كوچك و كوچكتر مي كند   . گنجاندن 
(گل  كلم  خانواده  رنگارنگ خصوصا  سبزيجات 
كلم، كلم بروكلي و كلم بنفش و...) در سبد خانوار 

تاثير بسزايي در پيشگيري از سرطان ها دارد .

چطور پياده روي كنيم كه
 الغر شويم؟

به  شدن،  براي الغر  روي  پياده  براي  سالمانه: 

ميزان كافي آب بنوشيد: در طول پياده روي هر 
20 دقيقه يك بار يك فنجان يا بيشتر آب بنوشيد. 
بعد از پياده روي يك يا دو ليوان آب بنوشيد. در 
زياد  مدت  به  اگر  نكنيد:  روي  زياده   روي  پياده 
نمي توانيد ورزش كنيد و با كمي ورزش طي روز 
احساس خستگي زيادي مي كنيد، با خودتان لج 
نكنيد؛ تمرينات مناسب نوع بدن تان را انجام دهيد 
تا بدن تان قوي شود. سراغ ورزش يوگا برويد و 
روي  پياده  براي  دهيد   انجام  كششي  تمرينات 
انتخاب نكنيد:  براي الغر شدن، هر كفشي را  
دچار  است  ممكن  نامناسب  كفش  پوشيدن  با 
التهاب و درد در بدن شويد و ممكن است پادرد 
بگيريد. كفشي مناسب است كه سبك باشد و در 
عين حال پاشنه قرص و محكم، با ارتفاع مناسب 
داشته باشد.بازوها را رها كنيد: به گونه اي موثر و 
طبيعي از بازوهاي خود استفاده كنيد و آنها را خم 
اما  بايستيد  بگذاريد تاب بخورند. راست  كنيد و 
شانه هاي تان را رها كنيد. چانه را باال نگه داريد و 
آن  را به موازات زمين قرار دهيد. كامال شق و رق 
راه برويد، كمرتان بايد قوس و انحناي طبيعي خود 
را حفظ كند. براي درست راه رفتن، ماهيچه هاي 
شكمي خود را تقويت كنيد. دراز ونشست و ديگر 
تمرين ها براي تقويت شكم را انجام دهيد تا بتوانيد 

قامت تان را راست و مستقيم نگه داريد.

شهرخبر: نتايج پژوهش هاي علمي نشان مي دهد پسته روي واكنش هاي شديد مربوط به استرس تأثير مثبت دارد .  چون حاوي
 آنتي اكسيدان هايي قوي مانند رسوراترول، لوتئين، كرستين يا نارنژنين است. اين تركيبات با اثرات منفي استرس مقابله 
مي كنند. به همين دليل مصرف روزانه چند عدد پسته باعث كاهش اثرات استرس روي فشار خون مي شود .

درمان استرس با پسته ! 

كشف 50 كيلوگرم ترياك 
با طعم روغن در فردوس

كيلو   50 كشف  از  فردوس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
گفت:  واعظي  سرهنگ  داد.  خبر  ترياك  گرم  و750 
كنترل  هنگام  فردوس  گلشن  بازرسي  ايستگاه  مأموران 
بنز  به يك دستگاه خودروي كاميون  محورهاي عبوري 
بازرسي  الين  به  را  آن  و  شدند  مشكوك  رنگ  نارنجي 
اين  از  بازرسي  در  مأموران  افزود:  وي  كردند.  هدايت 
كاميون كه از كرمان به سمت مشهد حركت مي كرد و 
حامل بار روغن مايع بود مقدار50 كيلو و750 گرم ترياك 
متهم  دو  خصوص  اين  در   . كردند  كشف  بسته   49 در 

دستگير و با تشكيل پرونده روانه دادسرا شدند.

نوه اي كه جيب پدربزرگ را خالي كرد  

تابناك: فرمانده انتظامي شهرستان زابل از دستگيري فردي 
كه با سوء استفاده از اطالعات بانكي پدربزرگش، مبلغ 77 
ميليون و 200 هزار ريال را به صورت غير مجاز از حساب 
وي برداشت كرده بود، خبر داد . سرهنگ نوربخش گفت: 
با توجه به دريافت شكايتي مبني بر برداشت غير مجاز از 
حساب بانكي يكي از شهروندان بررسي موضوع در دستور 
كار قرار گرفت . وي از شناسايي عامل برداشت غير مجاز خبر 
داد و گفت: اين فرد نوه شاكي بوده و با توجه به اينكه رمز 
عابر بانك پدربزرگ وي در كنار كارت بانكي او بوده ، با 
برداشتن آن اقدام به برداشت غير مجاز به مبلغ 77 ميليون 

و 200 هزار ريال كرده است . 

دستگيري زن كالهبردار با 11 ميليون 
ريال چك پول قالبي

 ايرنا: فرمانده نيروي انتظامي املش از دستگيري يك زن 35 
ساله كالهبردار غيربومي با بيش از 11 ميليون ريال چك پول 
قالبي در اين شهرستان خبر داد .  سرهنگ سيد نژاد بيان كرد: 
اين زن كالهبردار با استفاده از يك دستگاه خودروي سواري و 
استفاده از چك پول هاي تقلبي پانصد هزار ريالي، به مغازه هاي 
مختلف براي خريد مراجعه كرده و با دريافت مابقي وجه، صحنه 
را سريعا ترك مي كرد . وي ادامه داد: با اطالع و گزارش بموقع 
منابع مردمي و گشت زني پليس، خودروي مورد نظر شناسايي و 
توقيف و از اين زن كالهبردار تعداد 23 فقره چك پول تقلبي به 

ارزش 11 ميليون و 500 هزار ريال كشف شد .

دستگيري هكر اينترنتي در خراسان جنوبي

هاي  مودم  هكر  دستگيري  از  جنوبي  خراسان  اطالعات  تبادل  و  توليد  فضاي  پليس   رئيس 
واي فاي در اين استان خبر داد . سرهنگ سيد غالمرضا حسيني گفت : با شكايت شهروندي 
مبني بر استفاده فردي ناشناس از مودم واي فاي موضوع در دستور كار كارآگاهان پليس فتا 
با استفاده از اقدامات پليسي  قرار گرفت. وي در ادامه افزود: مأموران و كارشناسان پليس فتا 
متهم را شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي متهم به پليس فتا احضار شد و در تحقيقات فني 
اطالعات  تبادل  و  توليد  فضاي  پليس  رئيس  كرد.  اعتراف  شاكي  اينترنت  از  استفاده  به  متهم 
خراسان جنوبي گفت : متهم اظهار كرد اينترنت مذكور توسط يكي از دوستانم هك شده و رمز 
آن در اختيار من قرار گرفته است و در ادامه طي هماهنگي با مقام قضايي فرد دوم نيز دستگير 
شد. سرهنگ حسيني تصريح كرد: متهمان پس از تشكيل پرونده براي سير مراحل قانوني به 
از  تركيبي  از  براي پسوردتان،  داد:  كاربران فضاي مجازي هشدار  به  اعزام شدند. وي  دادسرا 

حروف بزرگ و كوچك و يا اعداد و عالمت هاي خاص استفاده كنيد.

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 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

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 

و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران را 

گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 

مودى صوتى - تصويرى - مخابراتى 

انصارى فرد و پسران
LED- پالسما - سينما خانگى و ميز 

آدرس: ميدان امام - كوچه اول بازار 
ايـزوگام رهبـردار تلفن تماس: 32224852

فروش قير - چتايى(قيرگونى)
32317903-09153638047

بلوار شعبانيه حدفاصل خيابان كارگران 

و چهارراه دولت 

به همه خبر بدين كه:

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل كار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

سط
 و ق

قد
/  ن

شتر
ش بي

فرو
ر ،  

كمت
ود 

س

كركره برقى -  جك پاركينگى 

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه
 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 

به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)
09159658659

نصــب و  تعميــر   
لباسشويى در منزل      

  09151643778 - 32315776   شهر يارى
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دشمن به دنبال به راه انداختن فتنه اى سامانه بارشى از جنوب غرب ايران در حال نفوذ به خراسان جنوبى است
ديگر در جامعه اسالمى است

مهر-  امام جمعه بيرجند با بيان اينكه دشمن به دنبال 
به راه انداختن فتنه اى ديگر در جامعه اسالمى است، 
گفت: امروز بعضى ها به راحتى ثروت واليت را حراج 
نماز  خطبه هاى  در  رضايى  حجت االسالم   مى كنند. 
ايرانى  جامعه  معظم  رهبر  امروز  اينكه  بابيان  جمعه 
به حق  دعوت  را  غربى  جوانان  متعدد  نامه هاى  با 
بايد پايگاهى را فراهم  مى كند، افزود: امت اسالمى 
كنند كه همه بشريت به سمت وسوى اسالم كشيده 
شوند. وى بيان كرد: بعضى ها از سر بغض با اسالم و 
قرآن اعمال كسانى را كه جز بدبختى و فساد براى 
جامعه اسالمى نداشتند، تطهير مى كنند. وى با اشاره 
به انتخابات پيش رو، اظهار كرد: دشمن به دنبال به 
راه انداختن فتنه اى ديگر در جامعه اسالمى است اما 
حركات مستكبرين براى امت اسالمى روشن است. 

قطع برق، سرمايه گذاران خارجى
در فردوس را فرارى داد

فارس- رئيس اداره آموزش و پرورش فردوس گفت: 
اداره توسط برق منطقه اى،  اين  با پلمپ كنتور برق 
كردند.  ترك  را  فردوس  نااميد  خارجى  سرمايه گذاران 
ابراهيمى اظهار كرد: آموزش و پرورش فردوس داراى 
98 اشتراك برق در مدارس است كه از اين تعداد 18 
مشترك به اداره برق بدهكار هستند. وى بدهى مدارس 
به اداره برق را 18 ميليون تومان اعالم و تصريح كرد: 
مدارس اين مبلغ را تقسيط كرده و مقرر شده بود كه به 
طور مرتب پرداخت شود ولى در يك اقدام كامًال غير 
منتظره، برق اداره آموزش و پرورش قطع و كنتور برق 
پلمپ شد. ابراهيمى تصريح كرد: سرمايه گذاران خارجى 
كه پس از پيگيرى هاى بسيار، براى بازديد از هنرستان 
كشاورزى و سرمايه گذارى به شهرستان فردوس آمده 
بودند با مشاهده اين صحنه و قطعى برق اداره بسيار 
متعجب و متأسف شدند و با نااميدى فردوس را ترك 
كردند. الزم به ذكر است سرمايه گذاران مبلغ سه ميليون 
تومان براى قبوض برق مدارس به حساب آموزش و 

پرورش اين شهرستان واريز كردند.

نفوذ و اختالف سم مهلكى 
براى انقالب اسالمى ايران است

كرد:  تصريح  سياسى  مسايل  كارشناس  شبستان- 
انقالب  براى  مهلك  سمى  مانند  اختالف  و  نفوذ 
نشست  در  نژاد  مزگى  آيد.  مى  شمار  به  اسالمى 
بصيرتى اصحاب رسانه به مناسبت 9 دى ماه، با بيان 
منطقه  و  داخلى  سطح  دو  در  را  نفوذ  دشمن  اينكه 
اى در پيش گرفته است، گفت: دشمن در سه حوزه 
دنبال  را  نفوذ  پروژه  فرهنگى  و  اقتصادى  سياسى، 
مى كنند اما مهمترين نفوذ دشمن در حوزه فرهنگى 
به  براى رسيدن  امروز دشمن  بيان كرد:  است. وى 
اهداف شوم خود نفوذ در جوانان نا آگاه، غرب گراها و 

استوانه هاى انقالب را مدنظر قرار داده است.

ايرنا- رئيس گروه پيش بينى و صدور پيش آگاهى هاى جوى اداره كل هوا شناسى خراسان جنوبى گفت: بر اساس تحليل خروجى مدل هاى هواشناسى سامانه بارشى از سمت جنوب 
غرب كشور در حال نفوذ و گسترش به استان است. برهانى افزود: اين سامانه بارشى از اواخر وقت جمعه تا روز دوشنبه هفته جارى به تناوب سبب وزش تند باد، افزايش ابر و وقوع رگبار و 
رعد و برق در استان خواهد شد. وى اضافه كرد: اوج فعاليت بارشى سامانه مذكور روز شنبه در نواحى شمالى و روز يكشنبه در نيمه جنوبى استان خواهد بود كه در برخى نقاط سبب جارى 
شدن رواناب و آبگرفتگى معابر عمومى نيز خواهد شد. وى يادآو رشد: از عصر روز يكشنبه عالوه بر روند كاهشى دماى هوا، بارش برف و تشكيل مه در ارتفاعات استان قابل انتظار است.

سينما انقالب اسالمى در بيرجند افتتاح شد  
پوستر نمايشگاه  و  اسالمى  انقالب  سينما   ايسنا- 
9 دى در بيرجند، كنار سينما بهمن با حضور مهدى 
حوزه  در  استان ها  كل  فرهنگى  معاون  حبيبى، 
هنرى كشور و جمعى از اكران كنندگان افتتاح شد. 
در  جنوبى،  خراسان  هنرى  حوزه  رئيس  كريميان، 
آيين افتتاح سينما انقالب در سالروز حماسه 9 دى 
جشنواره  ششمين  در  فيلم   146 اكران  آغاز  از  ماه 
اين  افزود:  و  داد  خبر  استان  اين  در  عمار  مردمى 
فيلم ها از 10 دى ماه به مدت يك هفته در سينما 

انقالب اسالمى اكران مى شود.

براى تكميل باند امداد و نجات فردوس 
40ميليارد ريال بودجه نياز است

ايرنا- فرماندار فردوس پيشرفت فيزيكى باند امداد و 
نجات اين شهرستان را 70 درصد ذكر كرد و گفت: 
پروژه  اجراى  اعتبار صرف  ريال  ميليارد  تاكنون 30 
شده و براى تكميل آن به 40 ميليارد ريال اعتبار نياز 
است. رجبى مقدم افزود: در سال جارى هنوز اعتبارى 

به پروژه اختصاص نيافته است.

يادواره شهداى «ادوات و ضد زره» 
در خراسان جنوبى برگزار مى شود

ارزش هاى  نشر  و  آثار  حفظ  بنياد  مديركل  تسنيم- 
دفاع مقدس خراسان جنوبى با بيان اينكه 95 درصد 
از برنامه هاى سپاه و بسيج فرهنگى است، گفت: 17 
با حضور  زره  ادوات و ضد  يادواره شهداى  ماه  دى 
خانواده هاى  و  كشور  ضدزره  و  ادوات  فرماندهان 

شهدا در بيرجند برگزار مى شود.

كسب رتبه اول استان در برگزارى بازارچه 
موقت فروش صنايع دستى در كشور

گروه خبر- معاون صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى 
لحاظ  از  جنوبى  خراسان  اول  رتبه  كسب  از  استان 
 باالترين درصد تغييرات تعداد غرفه هاى بازارچه هاى
صنايع دستى نسبت به سال 93، در كشور خبر داد. 
درخصوص  تغييرات  درصد  اين  افزود:  زاده  عباس 
ايام  در  دستى  صنايع  موقت  هاى  بازارچه  برگزارى 
افزود:  وى  است.  مختلف  هاى  مناسبت  و  تابستان 
تعداد غرفه هاى بازارچه هاى صنايع دستى در 6 ماهه 
به سال 93  نسبت  كه  است  غرفه  امسال 143  اول 
رشد چشمگيرى داشته است. به گفته وى در ضمن 
برگزارى بازارچه هاى موقت صنايع دستى در استان، 
در نظر است در تمامى شهرستان هاى استان نسبت به 

ايجاد بازارچه دائمى صنايع دستى اقدام شود.

گروه خبر- رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند در گفتگو 
با آوا ايجاد دانشكده داروسازى را زمينه ساز ارتقاى علمى 
و رونق اقتصادى استان دانست. دكتر قائمى با بيان اينكه 
بيمارانى  اميد  داروسازى، چشم  رشته  در عرصه سالمت 
است كه به داروهاى كم ضرر و پر اثر نياز دارند، عنوان 
كرد: فارغ التحصيالن و متخصصان داروسازى با همكارى 
ساير اعضاى خانواده بزرگ علوم پزشكى مى توانند نقش 
و  پژوهشى  آموزشى  هاى  پيشرفت  در  كارآمدى  و  مؤثر 
داشته  جامعه  درمانى  بهداشتى  نيازهاى  به  پاسخگويى 
به  داروسازى  دانشكده  ايجاد  اينكه  عنوان  با  باشند. وى 
مهمي  بسيار  نقش  فناوري  زنجيره  انتهايي  حلقه  عنوان 
داد:  ادامه  دارد،  استان  اقتصادي  ارتقاء علمي و رونق  در 
شوراي  جلسه  پنجاهمين  و  دويست  مصوبه  براساس 
بهداشت  وزير  پزشكي،  علوم  هاي  دانشگاه  گسترش 
درمان، ابالغ موافقت اصولى تأسيس دانشكده داروسازي 

با مشاركت بخش غير دولتي را صادر نمود.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى از فراهم شدن بعضى پيش 

شرط هاى الزم براى شروع به كار اين دانشكده خبر داد و 

افزود: دانشگاه علوم پزشكى بيرجند قديمى ترين دانشگاه 
 علوم پزشكى شرق كشور است كه با  فراهم كردن حداقل هاى

براى  گرفته  صورت  هاى  رايزنى  امكاناتى،  تجهيزاتى، 
دانشكده،  آموزشى  هاى  گروه  نياز  مورد  اساتيد  جذب 
تربيت نيروى متخصص در رشته هاى مرتبط با داروسازى 
قابليت  مانند شيمى، طب سنتى و... در دانشگاه بيرجند، 
از  استان،  در  كاربردى  و  بومى  دارويى  گياهان  پرورش 
ظرفيت هاى مناسب براى راه اندازى دانشكده برخوردار 
مى باشد. وى با بيان اينكه توسعه و پيشرفت استان در 
به  آموزش عالي  انساني، در گرو گسترش  نيروي  بخش 
ويژه در حوزه پزشكي است راه اندازى دانشكده داروسازى 
را زمينه ساز راه اندازى كارخانجات توليد دارو و به ويژه 
تأمين  داد: خودكفايي در  ادامه  و  دانست  با منشأ گياهى 
نيروي انساني و داروساز عمومي و متخصص داروسازي 
و رونق اقتصادي در بخش دارويي و داروخانه ها از ديگر 

منافع ايجاد اين دانشكده است. 
باعث  تواند  مى  دانشكده  اين  افتتاح  كرد:  اضافه  وى 
گسترش فناوري در حوزه نانو تكنولوژي و بيوتكنولوژي 

دانش  هاي  شركت  ايجاد  زمينه  شدن  فراهم  و  دارويي 
هاي  حوزه  در  استان  در  فناوري  و  رشد  مراكز  و  بنيان 
و  استان  در  دار  سرمايه  جذب  بر  عالوه  و  شده  دارويي 
سرمايه گذاري در امور دارويي به تربيت نيروي متخصص، 
متعهد و كارآمد بومي بر حسب نياز شهرستان هاي استان 
بينجامد. وى ارتقاى علمى فرزندان منطقه و صرفه جويي 
از  ويژه  به  خارجي  دانشجوي  پذيرش  هاي  هزينه  در 
كشورهاي همسايه، اياب و ذهاب، مسكن و تحصيل آنها 
اين  كار  به  فوايد شروع  ديگر  از  را  ها  دانشگاه  ساير  در 
دانشكده دانست. به گفته وى پذيرش دانشجوى خارجى 
به ويژه از كشورهاى همسايه و خودكفايي و ايجاد گردش 
سرمايه در استان با رويكرد اقتصاد مقاومتي از ديگر آثار 

مثبت فعاليت اين دانشكده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى از سياستمداران، انديشمندان 
اعتبار  تأمين  براى  خواست  استان  سياستگذاران   و 
داد:  ادامه  وى  نمايند.  مساعدت  دانشكده  اين  اندازى  راه 
براى پذيرش دانشجو در اين دانشكده نيازمند به همراهى، 
همفكرى و مساعدت هاى مسئوالن ارشد استانى و مجموعه 

مديران دانشگاه و همراهى و پيگيرى همكاران هستيم.
 دكتر قائمى با بيان اينكه حال كه با تالش ها و پيگيرى هاى

دانشكده  اصولى  موافقت  دانشگاه  رئيسه  هيئت  مستمر 
داروسازى به ثمر رسيده است، افزود: وظيفه خود مى دانم 
ايشان  معاونان  و  بهداشت  وزارت  عالى  مقام  مساعدت  از 
به ويژه دكتر على اكبر سيارى معاون بهداشت و مهندس 
طاهر موهبتى معاون برنامه ريزى، هماهنگى و امور حقوقى 
و مهندس خدمتگزار استاندار كه در تسريع روند اخذ مجوزها 
همكارى هاى صميمانه اى داشته اند قدردانى و تشكر نمايم. 
و همزبانى مسئوالن  با همدلى  كرد:  اميدوارى  اظهار  وى 
و  دانشگاه  كاركنان  و  اساتيد  مديران،  مجموعه  و  استانى 
همراهى مردم روز به روز شاهد توسعه روز افزون بهداشت 
و درمان و گام هاى مؤثر براى ارتقاء كمى و كيفى آموزش و 

پژوهش علوم پزشكى در منطقه باشيم.

با پيگيرى هاى مجدانه دكتر قائمى، رئيس و هئيت رئيسه دانشگاه علوم پزشكى، مجوز تأسيس دانشكده داروسازى صادر شد؛

ارتقاء علمى و رونق اقتصادى با ايجاد دانشكده داروسازى بيرجند

كشور  صنعتى  مديريت  سازمان  مديرعامل  ماليى- 
مديرانى  نيازمند  توسعه  براى  جنوبى  خراسان  گفت: 
از اين فرصت ها  است كه جسور و داراى جرأت باشند و 
بهره بردارى كند. در جشن فارغ التحصيلى اولين دوره دانش 
آموختگان كارشناسى ارشد EMBA كه در سازمان مديريت 
و برنامه ريزى نمايندگى استان با حضور خدمتگزار مشاور 
بيرجند،  شهردار  مديح  بيرجند،  فرماندار  ناصرى  استاندار، 
محمدى مدير عامل سازمان مديريت صنعتى كشور، فياض 
دبير كل انجمن كسب و كار ايران و پروفسور بيژن خرم از 

بنيانگذاران سازمان مديريت صنعتى كشور برگزار شد. 
مديرعامل سازمان مديريت صنعتى كشور گفت: اگر استان 
هاى انسان  بايد  است  توسعه  دنبال  به  جنوبى   خراسان 
بزرگ و توسعه يافته داشته باشد. وى افزود: براى تحول 
در اين استان بايد مديران  هم توسعه يافته باشند و دانش 
داد:  ادامه  محمدى  كنند.  بيشتر  را  كارشان  از  آگاهى  و 
كسانى كه در اين دوره مديريت اجرايى پيشرفته شركت 

كرده اند نسبت به ديگران متمايز و جسور هستند. 

وى افزود: اين سازمان در رسالت خود قصد دارد تا نگرش 
مديران را تغيير دهند و نگاه سنتى مديران را به پيشترفته 

داراى  جنوبى  خراسان  يادآورشد:  وى  دهد.  تغيير  مدرن  و 
اينها داشتن  البته  است  زيادى  قابليت هاى هاى  و   جاذبه 

استان  توسعه  راه   در  ظرفيت  اين  ازآن  بايد  نيست  كافى 
كشور  صنعتى  مديريت  سازمان  مديرعامل  برداشت.  قدم 
خاطرنشان كرد: خراسان جنوبى براى پيشرفت و توسعه نيازمند 
 مديرانى جسور و داراى جرأت است كه از اين فرصت ها 

 بهره بردارى كنند. محمدى تأكيد كرد: اگر مديران فرصت ها و 
آنها  از  پتانسيل هاى استان به درستى تشخيص ندهند و 

استفاده نكنند كفر نعمت كرده اند.

علم و دانش وسيله است، نه هدف

بنيانگذاران سازمان  از  بيژن خرم  اين مراسم پروفسور  در 
مديريت صنعتى كشور در جمع دانش آموختگان كارشناسى 
از  صنعتى  مديريت  سازمان  گفت:  نيز   EMBA ارشد 

ابتداى تأسيس هدفى بزرگ و متمايز داشته است. اين استاد 
را  دانش  و  علم  راه  كه  كسانى  كرد:  خاطرنشان  دانشگاه 
ادامه مى دهند هيچ وقت به انتهاى آن نخواهند رسيد و 
هر روز نسبت به گذشته شان، جهان و اطراف زندگى خود 
كنجكاوتر خواهند بود. پروفسور خرم ادامه داد: كسى كه 
علم، آگاهى و دانش دارد مسئوليتش در دنيا زياد است و 
كند. وى  اصالح  را  اطرافش  جامعه  و  دنيا  تا  دارد  وظيفه 
با بيان اينكه علم و دانش هدف نيست، تأكيد كرد: علم و 
دانش وسيله اى براى رسيدن به اهداف فرد و اصالح جامعه 
است. وى تأكيد كرد: كسى كه خرد و راستى نداشته باشد 

دانش و آگاهى او  مى تواند در دنيا جهنم به پا كند.

نسل سوم دانشگاه ها، كارآفرين هستند

فياض دبير كل انجمن مراكز كسب و كار ايران نيز اين 
و  دانست  استان  مديران  براى  فرصت خوبى  را  ها  دوره 
افزود:  كسانى كه اين دوره ها را مى گذارند يك سر و 

گردن از بقيه مديران باالتر هستند.

اولين دوره دانش آموختگان كارشناسى ارشد EMBA در خراسان جنوبى برگزار شد

خراسان جنوبى براى توسعه، مديرانى جسور مى خواهد

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

فروش گوشت درجه يك (تحويل درب منزل)
Tفروش دل، جگر و گردن شتر مرغ

روغن شترمرغ درجه يك (اصلى)
خريد و فروش شترمرغ پروارى و مولد

كيفيت را با ما تجربه كنيد
تلفن سفارش و مشاوره : 09155619170

آدرس مزرعه: بيرجند - روستاى پسوچ

ا

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.
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داربست مهـدى  
نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - وسيله كار

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
به استناد مواد 121 و 122 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى ششدانگ پالك ثبتى 399 فرعى از 17 فرعى از 249- اصلى 

بخش 2 بيرجند واقع در بيرجند، فلكه سوم مدرس- خيابان سيد جمال الدين اسدآبادى پالك 15 ملكى آقاى سيد محمد حائرى فرزند سيد 
على دارنده شناسنامه شماره 247 صادره بيرجند با شماره ملى 0651593402 كه سند مالكيت آن ذيل ثبت 15020 صفحه 388 دفتر جلد 
112 – امالك بيرجند به نام مالك اوليه صادر و تسليم شده است و محدود به حدود اربعه ذيل مى باشد: شماال به طول 12 متر به پالك مجاور 
شرقا به طول 30 متر به پالك مجاور جنوبا به طول 12 متر به خيابان (بيست مترى سوم غربى مدرس) غربا به طول 12 متر به پالك مجاور 
(فاقد حقوق ارتفاقى) ؛ برابر سند رهنى شماره 80105- 1391/12/28 و سند متمم شماره 86104- 91/12/28 تنظيمى در دفتر اسناد رسمى 
شماره 6 بيرجند در قبال مبلغ يك ميليارد و پانصد و هشتاد و نه ميليون ريال (1/589/000/000) به انضمام خسارت تاخير تاديه تا روز وصول 
موضوع تعهدات شركت صدف بيرجند ثبت شده به شماره 2058 ثبت شركتهاى بيرجند با مديريت و امضاى آقاى سيد امير على حائرى و محمد 
ابراهيم دادرس مقدم در رهن بانك تجارت شعبه بيرجند قرار گرفته است. چون نامبردگان ظرف مدت مندرج در اسناد فوق به تعهدات خود 
عمل ننموده اند بنابراين بانك تجارت به عنوان مرتهن مستند به ماده 34 اصالحى قانون ثبت از دفترخانه تنظيم كننده سند راجع به وصول مبلغ 
1/589/000/000 ريال اصل و مبلغ 1/010/516/931 ريال سود و خسارت تاخير تا روز درخواست (93/2/11) تقاضاى صدور اجرائيه برعليه 
مديون و راهن مذكور را نموده كه پرونده اى تحت كالسه 9300126 در اين خصوص نزد واحد اجراى اسناد رسمى بيرجند تشكيل شده است. 
پس از ابالغ اجرائيه و انقضاى مهلت مقرر به دليل اينكه متعهدين بدهى خويش را پرداخت يا نزد صندوق ثبت توديع ننموده اند، لذا به تقاضاى 
بانك بستانكار و پس از رسيدگى به اعتراضات واصله به موجب صورتجلسه وارده به شماره 94001132- 94/6/31 هيئت سه نفره كارشناسان 
رسمى دادگسترى ، مستند به راى وحدت رويه صادره از شوراى عالى ثبت ، ششدانگ پالك ثبتى فوق با مساحت 360 متر مربع و اعيان زيرزمين 
به مساحت 143/25 متر مربع و اعيان همكف 189 متر مربع و امتياز آب و گاز و برق تك فاز و فاضالب و تلفن جمعا با توجه به جميع جهات به 
مبلغ نه ميليارد و هشتاد ميليون ريال (9/080/000/000) ارزيابى و قطعيت يافته است در قبال طلب بانك تجارت راجع به اسناد فوق بر طبق 
تقاضانامه صدور اجرائيه و مستند به تبصره ذيل ماده 4 – آيين نامه اجرا به انضمام خسارت تاخير تا روز مزايده به مبلغ سه ميليارد و سيصد و 
هفتاد ميليون و هفتصد و يازده هزار و پانصد و نود و هفت ريال (3/370/711/597) محاسبه شده و حقوق دولتى متعلقه و همچنين طلب بانك 
راجع به قرارداد شماره 902500073 مشمول قانون عمليات بانكى بدون ربا (سند ذمه) موضوع پرونده اجرايى كالسه 9300138 كه در قبال 
مبلغ 4/212/048/324 ريال تا روز درخواست اجرائيه به انضمام خسارت تاخير تاديه تا روز وصول و حقوق دولتى متعلقه بدهى شركت مذكور 
به ضمانت آقاى سيد محمد حائرى و غيره ذيل رديف 3669- امالك بازداشتى ثبت بيرجند توقيف شده است در روز دوشنبه مورخ 94/11/5 
از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل واحد اجراى اسناد رسمى بيرجند به نشانى ميدان شهدا از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. مزايده 
حضورى و نقدى از مبلغ ارزيابى شده مذكور (نه ميليارد و هشتاد ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار مى شود. هزينه هاى 
مربوط به نقل و انتقال و ساير هزينه هاى احتمالى از قبيل آب و برق و گاز اعم از مصرف و انشعاب و بدهى هاى مربوط به دارايى و شهردارى و 
غيره كه مبلغ آن فعال مشخص نگرديده بر عهده برنده مزايده مى باشد كه در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. هزينه هاى دولتى به شرح 
ماده 40- آيين نامه اجرا وصول مى گردد ضمنا بر طبق گواهى نماينده بستانكار ، مورد مزايده فاقد بيمه نامه رسمى است. چنانچه متعهدين تا 
قبل از امضاى صورتجلسه مزايده بدهى خويش را به بانك پرداخت و يا نزد صندوق ثبت توديع نمايند از تشكيل جلسه مزايده خوددارى خواهد 

شد و هرگاه به هر دليل روز مزايده مصادف با روز تعطيل اعالم گردد مزايده روز بعد در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار: 94/10/12       مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بيرجند

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

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى
خدمات بيل مكانيكى زنجيــرى و پيكــور

معدنى- حفارى- ترانشه زنى قنات و غيره    09151613389 - بنى اسدى

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

15 سال سابقه كار در مشهد
09158994086 - 09151104086  آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 - رسولى100 درصد تضمينى

عقد قرارداد با كارخانه ها و شركت ها/ تشخيص تركيدگى و رفع بوى نامطبوع
 ترميم كف آشپزخانه و سرويس / لوله كشى و پيمانكارى ساختمان       با مطالح و بدون مطالح

لوله باز كنى با فنر برقى و مواد شوينده با تجربه تضمينى 

به صورت شبانه روزى سرويس دهى به سراسر استان



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 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام علي (ع) : خوشا به حال آن که هميشه خدا را در نظر داشته
 و از گناه خويش بيمناک باشد.

(منبع : غرر الحکم ج ٢)

11 : 37
16 : 59
22 : 53
5 : 09
6 : 37

ناطق : در انتخابات با هيچ جريان سياسى همكارى ندارم

دفتر رئيس بازرسى دفتر رهبرى با صدور بيانيه اى اعالم 
كرد: حجت االسالم و المسلمين ناطق نورى ضمن تاكيد 
بر حضور همه گروه ها در انتخابات با هيچ جريان سياسى 
در  است:  افزوده  خود  بيانه  در  دفتر  اين  ندارد.  همكارى 
با  اميدوارند  ايشان  نمايد  مى  يادآورى  خصوص  همين 

حضور حداكثرى ملت بار ديگر شاهد نمايش اقتدار و عظمت نظام باشيم.

نظر مطهرى در مورد الريجانى و ائتالف اصولگرايان 
 

على مطهرى گفت: بنده معتقدم الريجانى و افراد همفكر 
ايشان در جريان اصولگرايى، بايد راه خودشان را از بخش 
ديگر اصولگرا جدا مى كردند، چرا كه ائتالف بايد براساس 
مبانى فكرى واحد باشد در حالى كه مبانى اين دو گروه با 
هم تفاوت دارد و نمى توان افرادى مثل الريجانى و جاللى  

را در كنار افرادى مانند رسايى، كوچك زاده و حسينيان و ترقى قرار داد.

آيت ا... جوادى آملى : دولتمردان در برابر هجمه ها صبور باشند؛ مردم قدردان زحمات دولت هستند 
آيت ا... جوادى آملى در ديدار رئيس دفتر رئيس جمهورى گفت:  مطمئنا جريان ها و افرادى كه از موفقيت هاى دولت خرسند نيستند، ممكن است با 
هجمه ها و اقدامات تخريبى موجبات دلسردى و ناراحتى مسئوالن را فراهم كنند اما آنچه اهميت دارد اين است كه مردم قدردان زحمات دولت 
هستند. وى با تقدير از تالش هاى ديپلماتيك مسئوالن، موفقيت به دست آمده در مذاكرات را نعمت الهى برشمرد و خاطرنشان كرد: ما توانستيم در 

بزرگداشت حماسه 9 دى در بيرجند      عكس روز مذاكره با قدرت هاى بزرگ دنيا كه همواره به دنبال قدرت طلبى هستند، در شرايطى سخت از حقوق و منافع ملت ايران دفاع كنيم و به اهداف خود برسيم .

 تعويق تحريم هاى تازه ايران درآمريكا 

تحريم هاى  اعمال  آمريكا،  متحده  اياالت  دولت 
را  ايران  اسالمى  جمهورى  عليه  جديد  اقتصادى 
انداخت. اين خبر را روزنامه وال استريت  به تعويق 
و  كرد  منتشر  آمريكايى  مقامات  از  نقل  به  ژورنال 
نوشت : دولت اين كشور همچنان به مقابله با برنامه 
موشكى ايران متعهد است و تحريم هايى كه در وزارت 
خزانه دارى آمريكا آماده شده بود، همچنان روى ميز 

است و مفاد توافق هسته اى را نقض نمى كند.

نامه محسن رضايى به روحانى

به  نامه اى  در  نظام  دبير مجمع تشخيص مصلحت 
رئيس جمهور تاكيد كرد: تجربه تاريخى ملت ايران 
نشان داده است كه بايد سيلى را با سيلى جواب داد، 
در غير اين صورت دوباره تاريخ ننگين دوره قاجار و 
پهلوى در كشور ما تكرار خواهد شد. در اين نامه آمده 
از توجه جنابعالى به گسترش و تقويت توان  است: 
كلى  سياست هاى  در  كه  مسلح  نيروهاى  موشكى 
برنامه ششم ديده شده است و در پاسخ به تحريم ها و 
تحركات جديد آمريكا صورت گرفت، از سوى خود و 

پيشكسوتان دفاع مقدس تشكر مى كنم.

احتمال تغيير جنسيت وزير خارجه سعودى 

 «تاى پست» نوشت: عادل الجبير مراحل هورمون 
درمانى را آغاز كرده است. وزير بهداشت تايلند اعالم 
كرد: وزير خارجه عربستان، در نظر دارد تعيين گرايش 

جنسى خود را در اين كشور به انجام برساند.

دستور ويژه رئيس جمهور به وزير دفاع : 
توليد موشك ، سرعت گيرد

رئيس جمهور با اشاره به تداوم سياست هاى خصمانه 
و دخالت نامشروع و غيرقانونى آمريكا در زمينه حق 
به  ايران،  اسالمى  جمهورى  دفاعى  قدرت  تقويت 
داد  دستور  مسلح  نيروهاى  پشتيبانى  و  دفاع  وزير 
كه در چارچوب سياست هاى دفاعى مصوب، برنامه 
توليد انواع موشك هاى مورد نياز نيروهاى مسلح با 

سرعت و جديت بيشترى ادامه يابد.

پاسخ وزير دفاع به دستور رئيس جمهور

وزير دفاع در پاسخ به دستور رئيس جمهور مبنى بر 
ادامه سريع و جدى برنامه توليد انواع موشك  تاكيد 
ادامه  با قدرت  توان موشكى كشور  توسعه  كرد كه 
خواهد يافت. سردار دهقان افزود: توان موشكى ايران 
هيچگاه به عنوان موضوع مذاكره با طرف آمريكايى 
نبوده و نخواهد بود و هيچ توقفى در برنامه طراحى و 

توليد موشك هاى بالستيك بوجود نيامده است.

بازتاب جهانى نامه روحانى به وزير دفاع

رهبر  و  روحانى  قطعى  تصميم  از  پاليسى  فارن 
برنامه هاى موشكى  و  آزمايش  در گسترش  ايران 
ايران خبر داد و نوشت: به نظر مى رسد اين اقدام 
هاى  زورگويى  برابر  در  واكنش  به  را  ايران  غرب 
آنها واداشته است. سايت تحليلى هيل هم نوشت :  
آمريكا با اقدام خود عليه ايران بايد منتظر تحركات 

و واكنش هاى بيشترى از سوى ايران باشد.

سردار سالمى: تونل هاى سپاه مملو از موشك هاى آماده پرواز است

 توسعه پرشتاب قدرت موشكى را ادامه مى دهيم 

بيان  با  سپاه  كل  فرمانده  جانشين 
دادن  جاى  براى  امروز  كه  مطلب  اين 
فضا  كمبود  با  انبارها  در  موشك ها 
قدرت  توسعه  در  كرد:  اظهار  مواجهيم، 
توقف  هرگز  خود  بازدارنده  و  دفاعى 
مسلمان  خواسته  اين  و  كرد  نخواهيم 
تاريخ  از  ما  كه  چرا  است  ايران  ملت 
كه  اسالمى  كشور  هر  كه  آموخته ايم 
اسرائيل  و  انگليس  آمريكا،  شد  ضعيف 
يا به آنها حمله و اشغال كردند و يا آنها 
را بمباران كرد و به ذلت كشانده  اند؛ ما 
شأن  عزت  و  بمانيم  عزيز  مى خواهيم 

ملت ايران است. 
ايران  امروز  كرد:  اضافه  سالمى  سردار 
مسلمان  ملت هاى  مستحكم  تكيه گاه 
دنياست و هرگز نوشته هاى روى كاغذ 
ديكته  بزرگ  قدرت هاى  توسط  كه  را 
شده را نمى خوانيم بلكه ما انشاى قدرت 
زياده خواهى هاى  برابر  در  و  مى كنيم 

دشمنان مى ايستيم.

به  اشاره  با  سپاه  كل  فرمانده  جانشين 
ادعاى اخير آمريكايى ها مبنى بر شليك 
موشك توسط سپاه در تنگه هرمز اظهار 

كرد: آمريكايى ها مى گويند كه قايق ها و 
شناورهاى رزمى سپاه عليه آنها موشك 
شليك كرده است. ما به آنها مى گوييم 
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كنيم،  شليك  موشكى  اگر  كه  هستيم 
كرد.  خواهيم  اعالم  را  آن  آشكارا 
ما  تاكتيك هاى  بدانند  آمريكايى ها 

به  دست  و  است  استراتژى هايمان  تابع 
رفتارهاى كور نخواهيم زد و اينكه آنها 
ندارد  ربطى  ما  به  و مى ترسند  مرعوبند 
بالفاصله  كنيم  شليك  موشكى  اگر  و 

اعالم  هراس  بدون  را  آن  آشكارا 
در  فرمانده كل سپاه  جانشين  مى كنيم. 
بخش ديگرى از سخنانش درباره سالروز 
9 دى تصريح كرد: 9 دى واقعه اى بود 
كه در طول يك روز براى نخستين بار 
يك  آفرينش  با  توانستند  ايران  ملت 
دنياى  سياست هاى  جاودانه  حماسه 

استكبار را قلع و قمع و دفن كند.
دى   9 كرد:  اضافه  سالمى  سردار 
و  بود  ايران  ملت  انقالب  شكوه  اوج 
نشان دهنده بيدارى وصل ناپذير، آگاهى، 
خردورزى و عمل به موقع و تمام كننده 

ملت ايران بود.
جانشين فرمانده كل سپاه تصريح كرد: 
فتنه 88 با شرارت ها و نمك نشناسى ها 
گرفت  شكل  اى  عده  بى تقوايى هاى  و 
حركت  آن  در  ايران  مسلمان  ملت  اما 
توفانى 9 دى كاخ آرزوهاى دشمنان را 
ويران كرد و ياس و نااميدى را به جبهه 

دشمنان اسالم سوق داد.

به ما ربطى ندارد آمريكا مى ترسد ، سپاه اگر موشكى شليك كند بالفاصله آشكارا آن را بدون هراس اعالم مى كند

صديقى : كسانى را انتخاب كنيد كه قطب 
جديدى در مقابل واليت ايجاد نشود 

موقت  جمعه  امام  صديقى،  كاظم  حجت االسالم 
تهران به مردم توصيه كرد:در انتخابات پيش روى 
در  رهبرى  خبرگان  و  اسالمى  شوراى  مجالس 
انتخابشان دقت كنند تا خللى به امنيت كشور وارد 

نشود و قطب جديدى مقابل واليت ايجاد نشود.

پاسخ واليتى به نگرانى جنتى : نمى توان 
 براى ثبت نام مردم را محدود كرد 

على اكبر واليتى رئيس مركز تحقيقات استراتژيك 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در واكنش به تعدد 
شوراى  مجلس  انتخابات  در  ثبت نام  داوطلبان 
اسالمى و مجلس خبرگان و اظهارات آيت ا... جنتى 
كه  كرد  محدود  را  مردم  نمى توان  كه  كرد  تاكيد 
به نظرم   : افزود  نام مراجعه نكنند. وى  براى ثبت 
شوراى  چراكه  شود؛  زياد  تعداد  كه  ندارد  عيبى 
نگهبان حضور دارد و صالحيت نمايندگان خبرگان 

و مجلس را براساس معيارها بررسى مى كند.

اگر اين حرف ها را يك جوان يا نوجوان 
مى زد، فرياد وا اسفا بلند مى شد اما... 

اشاره  با  اعتدال  پيشگامان  دبير كل جبهه  كاسبان 
شجونى  جعفر  شيخ  با  رشيدپور  اخير  گفتگوى  به 
استهزاى  داد:  ادامه  روحانى،  اين  كالم  محتواى  و 
علماى بزرگ دينى كه اگر به واسطه چند نوجوان و 
جوان بى اطالع رخ بدهد، فرياد وا اسفا و محكوميت 
هاى قطعى در پى دارد، به راحتى از زبان اين فرد در 
جامعه بازپخش مى شود كه كمترين اثر آن تخريب 
و  انقالب  نامدار  مبارزان  و  كشور  مسئولين  شأن 

جامعه وعاظ دينى است.

پيشنهادى براى رد صالحيت كانديداها

 حجت االسالم تقوى گفت: بنده مدتى پيش به آيت ا... 
هاى  وعده  كه  كانديداهايى  دادم،  پيشنهاد   جتنى 
را مطرح مى كنند، رد صالحيت شوند.  بى اساس 
وى افزود: گاهى اگر تمامى نمايندگان نيز اشتراك 
بايد  كه  دارد  امكاناتى  كشور  باشند،  داشته  نظر 

متناسب با آن وعده هاى كانديداها مطرح شود.

درافتادن هاشمى رفسنجانى با 
اساسى ترين بنياد نظام جمهورى اسالمى

نشريه ميدل ايست آى در مقاله اى به بررسى پيشنهاد 
هاشمى  آيت ا...  سوى  از  رهبرى  شوراى  تشكيل 
كار  اين  با  رفسنجانى  نوشت  و  پرداخت  رفسنجانى 
رفته  از دست  نفوذ سياسى  آوردن  به دست  پى  در 
هاشمى  «على اكبر  مى افزايد:  ميدل  ايست آى  است. 
رفسنجانى با ارائه پيشنهاد تعيين شوراى رهبرى از 
به  نفر  يك  تعيين  جاى  به  خبرگان  مجلس  سوى 
عنوان رهبر، در عمل اساسى ترين بنياد نظام سياسى 

ايران را به چالش كشيده است.» 

طرح تامين آتيـه زنـان خانه دار

جناب آقاى مهندس

 حاج مرتضى يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف و عضو شوراى شهر بيرجند 

ضمن عرض تسليت ، اندوه ما را در غم از دست دادن  پدر خانم گرامى تان پذيرا باشيد.
هر مصيبتى ، شكيبايى و صبرى مى طلبد كه اعطاى آن را براى جناب عالى و بازماندگان 
محترم از خداوند متعال مسئلت داريم. بى شك همه ما حزن آلود و صميمانه شريك 

سوگوارى تان هستيم.

اتحاديه صنف فروشندگان پوشاك 
 اتحاديه صنف فروشندگان لوازم بهداشتى و آرايشى

قابل توجه موديان محترم ماليات بر ارزش افزوده:

مهلت ارائه الكترونيكى اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده 
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