
حقوق زیر ۱.۵ میلیون؛ شرط
 اعطای کارت خرید کاال 

دولتی  دستگاه های  پيمانی  و  رسمی  کارمندان  مهر: 
و بازنشستگان و مستمری بگيران تحت پوشش بيمه 
صندوق بازنشستگی کشوری که دريافتی ماهانه آنها 
کمتر از ۱۵ ميليون ريال است می توانند برای دريافت 

کارت اعتباری ثبت نام کنند. 

 وام ۱۰ میلیونی خرید کاال 
۴ میلیون آب رفت!؟ 

مهر: ديروز بانک مرکزی شرايط جديد دريافت کارت 
اعتباری کاال را به صورت رسمی اعالم کرد. سقف 
مبلغ وام خريد کاالی ايرانی با تصميم ناگهانی بانک 

مرکزی از ۱۰ به ۶ ميليون تومان کاهش يافت. 

برنامه دولت برای اجباری شدن 
سی.ان.جی

مدير عامل شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده های 
نفتی در گفتگو با الف، با تاکيد بر لزوم گازسوز شدن 
تمامی تاکسی های درون شهری گفت: در حال حاضر 
و  است  سی.ان.جی  خودرو ها  سوخت  از  درصد   ۲۱
تاکسی های  و  بدهد  مجوز  بايد  دولت  اينکه  ضمن 
درون شهر را اجبار کند که از اين سوخت مصرف کنند. 
کاظمی افزود: سوخت مايع حتی اگر بهترين سوخت 

يورو ۵ هم باشد آاليندگی دارد. 

میزان افزایش حقوق معلمان 
پس از اجرای طرح رتبه بندی

پشتيبانی  و  مديريت  توسعه  معاون  بطحايی  ايسنا: 
وزارت آموزش و پرورش، درباره ميزان افزايش حقوق 
معلمان پس از اجرای طرح رتبه بندی گفت: ميزان 
افزايش حقوق معلمان به طور ميانگين پس از اجرای 

طرح رتبه بندی 3۰۰ هزارتومان بوده است. 
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کسانی که نظام 
را قبول ندارند

 هم در انتخابات
شرکت کنند

رهبر معظم انقالب :

مردم  از  نفر  هزاران  در جمع  انقالب  معظم  رهبر 
کنند،  شرکت  انتخابات  در  همه  فرمودند:  قم، 
حفظ  برای  ندارند  قبول  را  نظام  کسانيکه  حتی 
ا... آيت  حضرت  کنند.  شرکت  کشور  اعتبار  و 

خامنه ای تأکيد کردند: در شرايط کنونی نيز نظام 
جمهوری اسالمی ايران با جبهه گسترده دشمنان 
اعم از آمريکا و رژيم صهيونيستی، ايادی و عوامل 
استکبار و عوامل تکفيری و داعش مواجه است که 
اگر به لوازم سنت الهی يعنی »ايستادگی، بصيرت 

همانند  نياز«، عمل کنيم قطعاً  و عمِل در لحظه 
جبهه  اين  بر  توان  می  اسالمی  انقالب  پيروزی 
گسترده غلبه کرد. رهبر انقالب اسالمی با تأکيد 
انديشه  و  فکر  مراکز  ترين هدف  اصلی  اينکه  بر 
در دنيای استکبار، از بين بردن عناصر ماندگاری 
در  دشمنان  تالش  تمام  افزودند:  است،  انقالب 
تحميلی،  جنگ  از  اعم  گذشته  سالهای  طول 
محاصره اقتصادی و تحريم های گسترده اخير، با 
هدف از بين بردن ماندگاری انقالب اسالمی بوده 

است که البته در هر دوره، ابتکارات جديد هم انجام 
می دهند. حضرت آيت ا... خامنه ای، خاطرنشان 
کردند: آمريکايی ها در سال 88 به دنبال آن بودند 
بهانه  به  را  کشور  چند  در  خود  موفق  تجربه  که 
انتخابات در ايران نيز اجرا کنند و با برجسته سازی 
و  مالی  حمايت  با  و  بود  نياورده  رأی  که  اقليتی 
سياسی از آنها نتيجه انتخابات را به هم بزنند اما 
حضور  با  ايران  در  آنها  رنگی  کودتای  و  انقالب 

مردم، شکست خورد. ) ادامه در صفحه 8 (

تاکید رهبر انقالب بر »اصل شرکت در انتخابات« و »انتخاب نامزد اصلح«
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افزایش 2 برابری 
سرمایه گذاری خارجی

 در خراسان جنوبی
مردان فوالدین استان عناوین قهرمانی

تک پرس شرق کشور را درو کردند

صفحه 7

صفحه 4

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

جناب آقای مهندس هاشمی مقدم 
مدیر عامل محترم آب و فاضالب خراسان جنوبی 

 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از لیاقت، شخصیت 
و درایت شما می باشد، تبریک عرض نموده 

 موفقیت روزافزون تان را از خداوند منان خواهانیم. 

هیئت مدیره تعاونی مسکن پادگان 04 بیرجند

اطالعیه
شهرداری بیرجند قصد دارد: در صورت پرداخت نقدی شهروندان بابت هزینه های 
ساختمانی )اعم از صدور پروانه ، پایان کار، عدم خالف و ... به جز جرایم کمیسیون ماده 
صد و عوارض پذیره و آماده سازی( نسبت به  اعمال تخفیفات به شرح ذیل تا 15 اسفند 

ماه سال جاری اقدام نماید.
1- از تاریخ 15 دی ماه لغایت پایان دی ماه سال جاری 30 درصد تخفیف

2- از تاریخ اول بهمن ماه لغایت پایان بهمن ماه سال جاری 25 درصد تخفیف
3- از تاریخ اول اسفند ماه لغایت 15 اسفند ماه سال جاری 20 درصد تخفیف

چک های تقسیطی نیز در صورت پرداخت نقدی در بازه زمانی فوق مشمول بخشودگی 
هزینه نگهداری چک و تخفیفات فوق می گردد. 

این تخفیفات شامل دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی و غیردولتی نیز می باشد. 
اطالعات در سایت شهرداری به نشانی www.birjand.ir موجود می باشد.

شورای اسالمی شهر و شهرداری بیرجند

جناب  سرگرد 
عباس سرچاهی

 انتصاب جناب عالی را به سمت فرماندهی کالنتری 13 جوادیه که نشان از تجربه 
و لیاقت شما برای خدمت به مردم محروم می باشد، تبریک عرض می نماییم.

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل مسافر خراسان جنوبی

از شمار دو چشم، یک تن کم              از شمار خرد، هزاران بیش

خاله عزیزم ، شراره جان و امین عزیز

درگذشت ناباورانه  مرحوم محسن خان شیبانی

 را خدمت شما تسلیت عرض نموده ، ما را در غم خود شریک بدانید.

دکتر منیره مختاری ، دکتر شهرام صدر

همکار محترم جناب آقای مهندس علی ناد علی 
 با نهایت تأسف و تألم درگذشت پدر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض 

نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

مدیریت و پرسنل شرکت بازرسی فنی ژرف آزما

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(

شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
تاریخ انتشار: 94/10/20    شناسه ملی: 10360056276     شماره ثبت: 4183

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت 
اول( چهارشنبه 94/11/21 ساعت 14:30 در محل نمازخانه اداره کل آموزش و پرورش واقع در 
بلوار معلم برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید برای اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا 
حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار حداکثر 48 ساعت قبل از برگزاری جلسه به 
دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم نماید. )حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه/3 رای 
و هر غیر عضو یک رای می باشد( افرادی که متقاضی عضویت در بازرسی می باشند برای دریافت 
فرم ثبت نام و تحویل مدارک حداکثر ظرف مدت 7/ هفت روز از تاریخ انتشار این آگهی به دفتر 

شرکت مراجعه فرمایند.

دستور کار جلسه:
لغایت   93/7/1( مالی سال 94  های  تصویب صورت  بازرس-  و  مدیره  هیئت  گزارش  استماع 
94/6/31(- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال مالی- تصویب بودجه پیشنهادی 

سال 95- تصمیم گیری در خصوص اعضای مستعفی و پذیرش عضو جدید
تصمیم گیری  در خصوص افزایش سرمایه تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی

جناب آقای مهندس محمد مودی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف 

تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.
همکاران شما در مدیریت صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی

شرکت پخش اطلس دنیا ) چی توز( برای تکمیل کادر فروش خود به افراد ذیل نیازمند است:
۱- ویزیتور   حداقل دیپلم ، داشتن یک سال سابقه کار

2- سرپرست فروش   حداقل دیپلم ، داشتن 2 سال سابقه کار 
آدرس: بلوار خلیج فارس- نرسیده به پمپ بنزین شعله - پالک ۴۴

۰9۱۵792296۴-32228۰۰2

شرکت عمران و مسکن سازان 
خراسان جنوبی برای تکمیل کادر 

فروش خود به تعدادی نیروی مجرب 
با شرایط ویژه نیازمند است. 

 آدرس: خیابان مدرس - بیست متری 
دوم )شرقی( - پالک ۵6

تلفن تماس: 32۴۴8۰67- 32۴۴8۰87

به یک مدرک مهندسی عمران

 با بیش از 36 ماه سابقه بیمه 

مرتبط در 4 سال اخیر نیازمندیم .

09153619929

به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان 
جنوبی می رساند:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده سازمان شنبه  مورخ  ۱39۴/۱۰/26 راس ساعت 
۱7:۰۰ در محل  سالن غدیر سپاه واقع در ابتدای خیابان پاسداران برگزار می گردد. 
لذا از تمامی اعضای محترم سازمان دعوت به عمل می آید راس موعد مقرر در  

جلسه مذکور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: ۱- انتخاب بازرسین سازمان         2- سایر موارد   

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  

www.nezam-kj.ir 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(

سازمان نظام مهندسی ساختمان
 استان خراسان جنوبی



 برداشت 650 هزار میلیارد ریالی از 
صندوق توسعه ملی تکذیب شد

حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی، در گفتگو با 
رسانه  یک  ادعای  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  ایرنا 
مبنی بر برداشت 650 هزار میلیارد ریالی از جیب ملت 
صندوق  از  برداشت  افزود:  ملی،  توسعه  صندوق  در 
مراجع  سایر  یا  و  مجلس  مجوز  با  فقط  ملی  توسعه 
قانونی انجام می شود و تاکنون هیچ برداشت بدون 

مجوزی از این صندوق انجام نشده است.

  سکه 13 هزار تومان گران شد 
دالر آمریکا با ادامه روند افزایشی در بازار روز گذشته 
با  3724 تومان عرضه  شد و سکه تمام طرح جدید 
افزایش 13 هزار تومانی نسبت به آخرین روز هفته 
گزارش  به  فروخته  شد.  تومان  هزار   958 گذشته 
ایسنا، هر گرم طالی 18 عیار بیش از 97 هزار تومان 
قیمت داشت. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب 

483 و 264 هزار تومان عرضه  شد. 

فشار بر فراریان مالیاتی در دستورکار

ایرنا: تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
با تاکید بر اینکه نباید فشار نظام مالیاتی بر کسانی 
باشد که حساب و کتاب شفاف دارند، گفت: سیاست 
جدید نظام مالیاتی، برداشتن فشار از روی این گروه از 
مودیان مالیاتی و تمرکز بر کسانی است که فرارهای 
مالیاتی بزرگ دارند و جرم مالیاتی مرتکب می شوند. 

جایگاه آب در برنامه ششم توسعه 

شده  آب  به  تری  ویژه  نگاه  یازدهم  دولت  در  ایسنا: 
که در همین زمینه نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده 
گذاران  افزایش جذب سرمایه  به  توان  می  که  است 
و پیشرفت پروژه های عقب مانده اشاره کرد. گفته می 
شود که در برنامه ششم توسعه به دالیل زیادی، آب در 
کانون توجه دولت قرار گرفته است. چیت چیان وزیر 
نیرو معتقد است که سایر نهادها در این زمینه نقش 
مهمی ایفا می کنند به همین دلیل نیز آب کانون مورد 

توجه دولت در برنامه ششم توسعه قرار گرفته است. 

تعهد خدمت دانش آموختگان 
دندانپزشکی کاهش می یابد

از  بهداشت،  وزیر  آموزشی  معاون  الریجانی   : ایرنا 
بازنگری و تعدیل میزان تعهد خدمت تخصصی همه 
رشته های دندانپزشکی خبر داد و افزود: میزان تعهدات 
گروه تخصصی دندانپزشکی به میزانی که در سال 92 

مالک عمل بوده است محاسبه و اعمال می شود. 

  تعیین دو اولویت جدید اشتغال

سمت  به  باید  اشتغال زایی  جدید  اولویت های  گفت:  کار  وزیر  معاون   
توسعه گردشگری و »آی سی تی« پیش برود. به 
روند  اینکه  بیان  با  منصوری  عیسی  مهر،  گزارش 
ابتدا در پروژه های  تحول و ایجاد اشتغال را باید 
عمرانی سپس پروژه های ساخت و در حال حاضر 
از  بعد  ماهیتا  گفت:  دانست،  خدماتی  پروژه های 
این، ظرفیت باالیی برای اشتغال در حوزه ساخت پیش بینی نمی شود 
و در حوزه  خدمات، 23 درصد اشتغال مربوط به خدماتی توزیعی است. 
معاون وزیر کار بیان کرد: در زمینه ایجاد اشتغال اولویت اول برای ایجاد 
است.  تی«  »آی سی  بخش  دوم  اولویت  و  گردشگری  بخش  اشتغال، 
منصوری افزود: به ازای یک واحد افزایش پهنای باند، 2 واحد افزایش 

فرصت اشتغال داریم.

 روش ارزشیابی خودروها  تغییر کرد

 مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت از تغییر روش 
مشتریان  نیاز  براساس  خودرو  کیفی  ارزشیابی 
گفت:  و  داد  خبر  شده  تعیین  کیفی  اهداف  و 
خودروهای معیوب دیگر به مشتریان تحویل داده 
نمی شود. به گزارش مهر، امیرحسین قناتی گفت: 
تمرکز بیشتر بر عیوب عملکردی نسبت به عیوب 
ظاهری و استفاده از شاخص های کاهنده سطح کیفی برای خودروی دارای 
عیب ایمنی، اضافه شدن عیب اساسی و مهم در رد محموله )توقف تولید( 
خودرو عالوه بر عیوب ایمنی، از جمله روش های جدید ارزشیابی خودرو 
است. وی، هدف اصلی وزارت صنعت، از این تغییرات را اصالح و بهبود 
وضع کیفی خودرو، تحویل خودروی فاقد عیب به مشتریان و شفاف سازی 

وضع کیفی برای مصرف کنندگان در رده های مختلف قیمتی بیان کرد. 

آخرین مهلت پیش ثبت نام جریمه سربازی

سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد: مشموالن غایب دارای بیش از 
هشت سال غیبت که متقاضی بهره مندی از طرح 
جریمه مشموالن غایبند، فقط تا پایان ماه جاری، 
فرصت دارند تا درخواست خود را در دفاتر خدمات 
به  کنند.  ثبت   )  10+ )پلیس  انتظامی  الکترونیک 
از  این دسته  این گزارش،  بر اساس  الف،  گزارش 
مبالغ جریمه خود  پرداخت  به  نیز نسبت  ماه  پایان دی  تا  افراد چنانچه 
تعیین  سازمان،  سوی  از  و  تلقی  قطعی  انصراف  منزله  به  نکنند  اقدام 
سال  سربازی،  غیبت  جریمه  پرداخت  طرح   . شوند  می  خدمتی  تکلیف 
اسالمی  در مجلس شورای  نهایت  در  و  مطرح  دولت،  از سوی  گذشته 
تصویب شد. این طرح شامل افرادی می شود که تا پایان سال 94 هشت 

سال غیبت داشته اند.
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معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
بلند  انداز  از چشم  بخش کوچکی  توانستیم  امسال  گفت: 
به  که  جاری  سال  در  بیاوریم.  در  اجرا  به  را  رتبه بندی 
نوعی مرحله تطبیق رتبه بندی تلقی می شود، با توجه به 
رتبه های  داشتند  موجود  نیروهای  که  شایستگی هایی 
در  بطحایی  دادیم.  تطبیق  رتبه های جدید  با  را  قبلی شان 
نظام  آغازین  مرحله  آینده،  سال  افزود:  ایسنا،  با  گفتگو 
سنجش صالحیت حرفه ای کلید می خورد و شایستگی های 
حرفه ای نیروی انسانی ما مورد سنجش قرار می گیرد. وی با 
بیان اینکه این سنجش با مکانیسم های مختلفی از مشاهده 
گرفته تا آزمون های کسب صالحیت و گذراندن دوره های 
آموزشی انجام می شود، عنوان کرد: بر این اساس جایگاه افراد 
مشخص و رتبه بندی گام جدی خود را برای نقشی که دارد، 
برخواهد داشت.وی در پاسخ به پرسشی درباره مشموالن 

جدید طرح رتبه بندی در سال آینده گفت: در سال جاری 
بر اساس ضوابط ابالغ شده کسانی که دارای رتبه مقدماتی 
بودند مشمول طرح نشدند زیرا شرایط الزم را برای ورود به 
رتبه بندی نداشتند. وی ادامه داد: اما در مجموع امسال حدود 
830 هزار نفر تحت پوشش رفتند و برای سال آینده افراد 
جدید، شرایط الزم را پیدا خواهند کرد و نیروهای موجود 
با مکانیسمی که گفته شد به رتبه های باالتر خواهد رفت. 
امسال برای رتبه بندی 1350 میلیارد تومان اختصاص یافت 
و دولت برای اجرای فاز جدید در سال آینده بیش از3500 
میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته است.وی درباره وضعیت 
 بازنشستگان فرهنگی در این طرح گفت: از طریق رتبه بندی 
طرح  این  زیرا  کرد،  کاری  بازنشستگان  برای  نمی توان 
مختص ارتقای مهارت های تخصصی نیروی انسانی شاغل 

است و برای بازنشستگان موضوعیت پیدا نمی کند.

امسال  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر  مقام  قائم 
مصرف  پر  میوه  دو  پارسال،  از  زودتر  و  بهتر 
بخش  و  تامین  عید  برای شب  پرتقال  و  سیب 
زیادی از آن خریداری شده است. همچنین طبق 
بخشنامه وزیر کشاورزی نیاز مردم فقط باید از 

واسطه  و  دالل  و  شود  خریداری  تولیدکنندگان 
باشند.  داشته  فرآیند  این  در  نباید  نقشی  هیچ 
آقایی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: تامین سیب 
و پرتقال شب عید وظیفه وزارت کشاورزی است 
اما توزیع آن و کنترل قیمت در مغازه ها بر عهده 

وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی افزود: 
توجه  تولید  به  صرفا  کشاورزی  جهاد  وزارت 
نمی کند بلکه از هم اکنون میزان نیاز شب عید به 
سیب و پرتقال را ارزیابی و بیش از نیاز شب عید 
ادامه  وی  است.  کرده  ذخیره سازی  و  خریداری 

و  از سال گذشته ذخیره سازی  بهتر  امسال  داد: 
که  چرا  است،  شده  انجام  عید  نیاز شب  تامین 
نیازسنجی صورت  استان ها  از  پارسال  از  زودتر 
گرفت و براساس نیاز آنها میوه شب عید برای 

این استان ها تامین و ارسال شد. 

  مشموالن جدید رتبه بندی معلمان درسال آینده 

 دستور حجتی برای حذف دالالن از بازار میوه شب عید 

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران ضمن اشاره به توسعه خدمات بیمه ای در سال آینده، گفت: در صورت تصویب شورای عالی بیمه، داروهای 
جدیدی به لیست سازمان های بیمه گر اضافه خواهند شد. محمدجواد کبیر در گفتگو با فارس، ضمن اشاره به توسعه خدمات بیمه ای 
در سال آینده، گفت: در صورت تصویب در شورای عالی بیمه، داروهای جدیدی به لیست سازمان های بیمه گر اضافه خواهد شد.

ورود داروهای جدید به لیست سازمان های بیمه گر یادداشت

پاسخ به اقدامات عربستان ؛
 چرا و چگونه؟ 

* چاپاری

بین  دیپلماتیک  و  سیاسی  اوضاع  اخیر  روز  چند  در   
و  گذارده  تیرگی  به  رو  عربستان  و  ایران  کشور  دو 
هر روز بر دامنه آن افزوده شده به نحوی که تقریبًا 
نیمی از کشورهای عرب منطقه به تبعیت از عربستان 
یا به تحریک این کشور روابط دیپلماتیک خود را با 
حکومت  اند.  نموده  قطع  ایران  اسالمی  جمهوری 
 عربستان سعودی که در سالهای گذشته با تشکیل ، 
تسلیح و حمایت های همه جانبه خود از تروریست های 
با جریان های شیعی و  تکفیری به زعم خود مقابله 
کشورهای محور مقاومت را دنبال می کرد ، با اعدام و 
به شهادت رساندن آیت ا... نمر باقر النمر گستاخی خود 
به شیعیان را به باالترین حد رسانده است. اما در جریان 
این کشور متوحش  به سفارت و کنسولگری  تعرض 
در ایران که متأسفانه توسط عواملی خودسر، ناآگاه و 
نفوذی برنامه ریزی و اجرا گردید، با استفاده از قدرت 
رسانه ای خود را مظلوم و ایران را ظالم جلوه داده است.
در این یادداشت قصد پرداختن به هزینه هایی که به 
جمهوری اسالمی از این نوع مقابله با عربستان وارد 
شده است را ندارم. نگارنده اعتقاد راسخ دارد که باید 
با عربستان مقابله نمود اما نه با تعرض به سفارت این 
کشور که طبق کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی 

به مثابه خاک این کشور است.
 باید با روش های دیپلماتیک با این کشور که حاکمان 
افسار گسیخته آن هر روز به گوشه ای از جهان اسالم 
اسالمی  جمهوری  کرد.  مقابله  تازند،  می  منطقه  و 
ایران می تواند با استفاده از نفوذ دیپلماتیک خود بعد 
اقلیت  وضعیت  خصوص  در  روشنگری  با  برجام،  از 
شیعه عربستان و یا وضعیت زندانیان سیاسی و اعدام 
عالمان دینی این کشور به بهانه روشنگری و مخالفت 
با حکومت دولت و در راستای آن همراه کردن افکار 
عمومی جهان با خود عالوه بر منزوی کردن عربستان 
تا حدی جلوی کارهای افراطی این کشور را بگیرد. 
محور  کشورهای  از  قاطع  حمایت  با  باید  همچنین 
مانع  لبنان  ا...  و حزب  ، عراق  نظیر سوریه  مقاومت 
مهمترین صادرات  عنوان  به  وهابیت  تفکر  رسوخ  از 
کشور عربستان به کشورهای منطقه شده و به نوعی 
ریشه و جا پای عربستان را در منطقه خشکاند و فرقه 
ضاله وهابیت را محصور به مرزهای همین کشور کرد.
همچنین می توانیم با حمایت قاطع و علنی خود از 
انصارا... و شیعیان مظلوم یمن و کمک های تسلیحاتی 
اندازی  دست  جلوی  کشور  این  شیعه  مجاهدان  به 
بگیریم.  منطقه  کشورهای  بر  را  سعودی  عربستان 
کاری که هم اکنون به بهترین نحو توسط مستشاران 
نظامی ایران و عزیزان مدافع حرم در حال انجام است 
و شاخ حاکمان تازه به دوران رسیده عربستان در این 

کشورها شکسته شده است.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول
چون در پرونده 44/94 اجرايی در قبال محکومیت آقای جعفر هاتف فرد و غیره به پرداخت مبلغ 227/699/288 ريال در حق 

تعاونی منحله میزان و پرداخت مبلغ 8/626/655 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به معرفی و توقیف پالک ثبتی شماره 
4034.4035 اصلی بخش يک بیرجند توسط شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که حسب نظريه کارشناس 
 پالک مذکور واقع در بین خیابان جمهوری 27 و 29 کوچه سمت شمال می باشد که کاربری آن تجاری و مساحت آن 40/65 مترمربع است که 
ششدانگ آن به قیمت 1/219/500/000 ريال ارزيابی گرديده است که از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/11/3 از ساعت 10 الی 11صبح 
در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به کسانی که باالترين قیمت را پیشنهاد، نمايند فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نمايد در غیر اين صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضیان در صورت تمايل می توانند 

پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتیب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

چون در پرونده 940857 اجرايی در قبال محکومیت آقای علی فرهادی نژاد به پرداخت مبلغ 270/517/426 ريال در حق آقای 
احسان تسلیم و پرداخت مبلغ 11/500/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و در پرونده اجرايی 214/94 و 94/94 آقای فرهادی نژاد 
به پرداخت مبلغ جمعا 1/206/425/609 ريال در حق آقای محسن بنی اسدی و پرداخت مبلغ 54/250/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت 
و با عنايت به معرفی و توقیف پالک ثبتی شماره صفر فرعی از 1987 اصلی بخش 2 بیرجند از سوی شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی که حسب نظريه کارشناس پالک مذکور واقع در زير تپه های سیدان در شرق جاده کمربندی بیرجند- خوسف می باشد و 
اراضی مذکور ديمه زار بوده و به صورت مشاعی می باشد که سهم معرفی شده 6000 سهم است و به قیمت از قرار هر سهم 250/000 ريال بوده  
که 6000 سهم معرفی شده به قیمت 1/500/000/000 ريال ارزيابی گرديده است که از طريق مزايده در روز يکشنبه مورخ 94/11/4 از ساعت 
10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به کسانی که باالترين قیمت را پیشنهاد 
نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غیر اين صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضیان در صورت 
تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتیب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اينکه بنگاه مستقل خیريه آبلوله بیرجند به استناد دو برگ استشهاديه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی خواستار صدور 

سند مالکیت المثنی نوبت اول را از اين اداره نموده است و مدعی است سند مالکیت عرصه پالک 1630 فرعی از شماره 345- اصلی واقع در 
بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت ذيل 
ثبت 87134 صفحه 14 دفتر امالک جلد 546 به نام بنگاه مستقل خیريه آبلوله بیرجند ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گرديده، سپس 
مع الواسطه / بال واسطه برابر سند اجاره 72497- 89/4/15 دفترخانه 6 بیرجند در اجاره آقای مصطفی عباس زاده قرار گرفته که دفتر امالک 
بیش از اين حکايتی ندارد علیهذا تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود يا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به اين اداره اعالم 

فرمايند واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

آگهی فقدان سند مالکیت تاریخ انتشار: 94/10/20       رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

نظر به اينکه بنگاه مستقل خیريه آبلوله بیرجند به استناد دو برگ استشهاديه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی خواستار صدور 
سند مالکیت المثنی نوبت اول را از اين اداره نموده است و مدعی است سند مالکیت پالک 946 فرعی از شماره 345- اصلی واقع در بخش 
2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت ذيل ثبت 
47463 صفحه 354 دفتر امالک جلد 310 به نام بنگاه مستقل خیريه آبلوله بیرجند ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گرديده، سپس مع 
الواسطه / بال واسطه برابر سند اجاره 28891- 1382/1/23 دفترخانه 6 بیرجند در اجاره شرکت تعاونی مسکن 27 تیر به شماره ثبت 838 می 
باشد که دفتر امالک بیش از اين حکايتی ندارد علیهذا تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود يا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب 

را به اين اداره اعالم فرمايند واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار: 94/10/20        رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

فروشگاه کودک  امیـر 
عرضه کننده پوشاک، سیسمونی

 اسباب بازی، بازی فکری
ضمنا پوشاک زمستانی خود را با 

40% تخفیف عرضه می کند.
سجادشهر، امامت 2   32412973

فروش مرغداری گوشتی با ظرفیت 30 هزار قطعه گوشتی دارای دو سوله تولید، یک سوله انبار 
و 3 واحد سرایداری همچنین سیستم به روز گرمایشی و تهویه سالن های تولید
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اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره:
نام و نام خانوادگیردیف

محمد علی انصاری فرد1
سید حسین میرزا جعفری2
حمیدرضا خادمی3
رضا دری شوراب4
علیرضا رجائی زاده5
محمد حسن شرفی6
محمود قوامی7
محمد مودی8
احمد ناصری 9
مرتضی ناصری10

اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:  
نام و نام خانوادگیردیف

حسین بنازاده1
محمد حسین کریمیان2
راحله لطفی3

آگهی  انتخابات
قابل توجه  اعضای محترم اتحادیه 

صنف فروشندگان لوازم خانگی
 در اجرای ماده 23 قانون نظام صنفی ، بدينوسیله 
اتحاديه  آن  کسب  پروانه  دارای  اعضای  کلیه  از 
دعوت می گردد با در دست داشتن اصل يا تصوير 
پروانه کسب و يا کارت عضويت عکس دار اتحاديه 
يکشنبه 94/10/27 راس ساعت 12 الی 14 برای 
شرکت در انتخابات هیئت مديره و بازرس شخصا 
به نشانی هیئت محبین االئمه )ع( واقع در خیابان 
مدرس- مدرس 23 مراجعه و نمايندگان مورد نظر 
خود را از بین افراد ذکر شده به تعداد 5 نفر عضو 
اصلی هیئت مديره و 2 نفر بازرس اصلی و علی 
البدل انتخاب نمايند. الزم به ذکر است بر اساس 
تبصره ماده 13 آيین نامه اجرايی انتخابات اتحاديه 
های صنفی اعطای وکالت و يا اعزام نماينده برای 

دادن رای ممنوع می باشد.
 رئیس هیئت نظارت بر انتخابات

 اتحادیه های صنفی بیرجند



درباره  شهرداری  زحمات  از  تشکر  ضمن  سالم. 
آسفالت کوچه زکریای رازی 4 خیابان غفاری، بهتر 
بود قبل از آسفالت فکری برای خروجی روان 
اگر  که  چرا  داشتند  برمی  باران  زمان  در  آبها 
باران یک ساعت استمرار داشته باشد آب باران داخل 

منازل شمالی انتهای غفاری 16 می شود.
915...162
دوست  به  پزشکی  علوم  دانشگاه  جوابیه  درخصوص 
که  ندارد  بازرس  دانشگاه  مگر  بگویم  باید  عزیزمون 
تا  ده  تا  ده  دکترها  ببینند  کنند  مراجعه  ها  به مطب 
هم  یا  خواهند  می  مستندات  که  بینند  می   مریض 

می دانند و خود را به کوچه علی چپ می زنند.
915...357
کنار  که  میوه  وانت  ماشین  یک  اگه  شهردار  جناب 
خیابان های شهر هرچند قدم هستند رو درنظر بگیرید 
از این کار فقط 2 نفر نان می خورند یکی فروشنده 
عنوان  به  رو  ناچیزی  مبلغ  که  شهرداری  دیگری  و 
عوارض دریافت می کند اما اگه مدیریت درست به کار 
گرفته شود میدان بار مرکزی رو گسترش بدهید 
که رقابت واقعی شکل بگیرد یعنی به جای چند 
در  میوه  بار  باشد  داشته  غرفه  چندین  موجود  غرفه 
شبکه مجاز توزیع شود آن وقت به جای دو نفر، 22 
نفر نان می خورند. وقتی تعداد مراکز مجاز توزیع میوه 
زیاد باشند به طور حتم قیمت هم متعادل خواهد بود و 
همه به سود اندک قانع می شوند دراین صورت حقی 
فعلی کسانی  با شرایط  اما  نمی شود  از کسی ضایع 
که برای گرفتن پروانه کسب حداقل 2 میلیون هزینه 
کردند اجاره مغازه و قبوض و کارگر و... با این شرایط  
حق آنها ضایع شده و  این هم حق الناس است که 
اگه فکری برایش نکنند کم کم به دیگر شغل ها هم 
سرایت می کند. همین طور که کفش وکیف وظروف 
پالستیک و... در دستور کار دست فروشان و حمایت 
شهرداری است خالصه با این وضعیت امنیت شغلی 

همه کسبه در خطر است.      
915...693
اداره کل مسکن و شهرسازی  سالم. چرا مسئوالن 
مولوی مهر  به حال مسکن  فکری  بانک مسکن   و 

همیشه  واحدها  تحویل  زمان  کنند؟  نمی 
این  تحویل  به  ما  امید  افتد  می  تعویق  به 

واحدهاست. مسئوالن پاسخگو باشند.
938...224

بسیار  سجادشهر  اینترنت  سرعت  سالم. 
پایین است لطفًا بررسی شود. 

937...634
باسپاس از همه دست اندرکاران دیوار مهربانی 
به خاطر آن لبخندی که برلبان کودکانم نشست. 

ان شاء ا... در دنیا و آخرت لبتان خندان باد.
915...174

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
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»توکل به خدا« کلید واژه آغاز زندگی ساده اسالمی
گزارشی از مراسم جشن ازدواج 90 زوج طلبه در تاالر غدیر بیرجند

سال هاست که در این جامعه اسالمی تقریباً بیشتر جشن های ازدواج به سبک 
غربی برگزار می شود و در برخی از آنها دست به اعمالی می زنند شایسته 
انسان مسلمان نیست اما در این مسیر هنوز هم پیدا می شوند افرادی که 
 سبک زندگی اسالمی را از همان ابتدا به عنوان پایه و ستون زندگی خود قرار 

می دهند تا خداوند خیر و برکتش را در زندگی آنها جاری کند. 
روز پنجشنبه مراسمی به همت سازمان بسیج طالب، اداره اوقاف و امور خیریه 
و مرکز حوزه های علمیه خراسان جنوبی با حضور 90 زوج طلبه در تاالر غدیر 
بیرجند با عنوان »اولین همایش پیوندهای آسمانی ویژه طالب و روحانیون 
خراسان جنوبی« برگزار شد تا عالوه بر اینکه خودشان زندگی خود را با یک 
مراسم جشن ساده آغاز کرده باشند، الگویی را برای سایر جوانان جامعه باشند. 
این مراسم با تالوت کالم ا... مجید آغاز شد و در ادامه هم حجت االسالم 
صفری به عنوان مجری مراسم با گفتن لطیفه های شاد و بدون توهین به 
قومی و شخصی به ارائه برنامه ای شاد پرداخت. یکی از نکات قابل توجه در 
این مراسم سن پایین بسیاری از زوجین بود که می گفتند با توکل به خدا و با 

توسل به ائمه اطهار )ع( زندگی آغاز کردند.

 مهمترین رکن زندگی مشترک، تفاهم است

بیان  با  بیرجند  رضویه  مدرسه  ساله   19 طلبه  زاده،  سید سجاد حسینی 
اینکه با شرایط جامعه اسالمی نمی شود از گناه دوری کرد لذا بهترین 
راه برای سالم ماندن از جامعه عمل به سنت رسول خدا و دستور خداوند 
ازدواج است، گفت: پدرم تأکید داشتند که ازدواج کنم هر چند که تعدادی 
از اقوام مخالف بودند اما به پشتوانه حمایت های پدر و خانواده و با توکل 

به خدا زندگی را شروع کردیم. 
همسرم  خانواده  خیلی  و  هستند  آشنایان  از  همسرم  اینکه  بیان  با  وی 
در این راه سخت گیری نکردند، گفت: در زندگی طلبه شادی و سادگی 
صفای خاصی دارد و سعی می کنیم در تمام مراحل زندگی سبک زندگی 
برگزاری جشنی  درباره  بیرجند  این طلبه حوزه علمیه  باشد.  ما اسالمی 
دیگر به جز این جشن هم گفت: جشن ما همین است اما در روستا طبق 

آداب و رسوم که هست یک مراسم ساده اسالمی خواهیم گرفت.
حسینی زاده افزود: با جشن های ازدواج به سبک امروزی مخالف هستم 
چراکه در برخی مراسم  آالت موسیقی می آورند و حرکاتی که در آن مراسم 
از خود بروز می دهند و در برخی موارد شاید مختلط هم باشد این باعث به 
انحراف کشیدن تعداد دیگری از جامعه می شود و عالوه بر آنکه خودشان گناه 

می کنند باعث گناه کردن سایر افراد هم می شوند. 
وی بیان کرد: برای زندگی مشترک تفاهم از همه مهمتر است و مادیات خیلی 

برای بنده و همسرم مهم نیست به همین دلیل ما با توکل و توسل به ائمه 
اطهار )ع( زندگی خودمان را آغاز کردیم.

به دنبال مادیات نیستم!

خانم سرچاهی 16 ساله همسر این جوان طلبه 19 ساله هم با بیان اینکه 

مادیات برای بنده مهم نیست، افزود: وقتی اخالق و ایمان خوب باشد بقیه 
موارد مهم نیست و خداوند کمک می کند. وی درباره زندگی کردن با یک 
طلبه هم گفت: زندگی با طلبه شیرینی خاص خود را دارد و شاید برخی ها ابتدا 
برایشان سخت باشد اما زندگی شیرین و خوبی است به شرطی که مادیات 

برایشان مهم نباشد و خیلی به دنبال آن نباشند.
رضا رنجبر، یکی دیگر از طلبه های حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند با بیان 

اینکه ما زندگی خودمان را با توکل به خدا آغاز کردیم، گفت: همه چیز دست 
خدا است و ما هم زندگی خودمان را بر پایه همین توکل به خدا بنا کردیم لذا 
ساده زیستی برای ما مهم است و باید در این راه از امام صادق و ائمه اطهار 
)ع( پیروی کنیم. وی گفت: بنده عقیده دارم که هرچه زودتر ازدواج کنیم بهتر 

است چراکه هرچه سن باالتر رود ازدواج کردن سخت تر می شود.
این طلبه جوان با بیان اینکه ازدواج  عمل به دستور اسالم است، گفت: 

دشمن در حال حاضر به مراسمات عروسی ما هم رسوخ کرده و به دنبال 
منحرف کردن جوانان است.

 زندگی با طلبه مایه افتخار است

رنجبر با اشاره به اینکه ازدواج در درس خواندن هم به ما کمک می کند، افزود: 

طرز فکر خانواده همسر بنده هم مانند خودمان بود و به ما اعتماد کردند و 
امیدوارم که با زندگی شیرین خودمان جواب خوبی آنها را هم بدهیم.

همسر این طلبه هم که به زندگی کردن با یک فرد طلبه افتخار می کند، 
گفت: امیدوارم تا آخر عمر با توکل به خدا زندگی شادی داشته باشم.

مدیر کل مرکز خدمات حوزه های علمیه خراسان جنوبی هم که به نوعی 
میزبان و برگزار کننده مراسم است با بیان اینکه اولین گردهمایی پیوندهای 
آسمانی ویژه طالب و روحانیون خراسان جنوبی را با همکاری اداره اوقاف، 
بسیج طالب و مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار کردیم، گفت: برگزاری 
جشن های ازدواج طلبه ها یکی از برنامه های معاونت فرهنگی حوزه است 
که امسال در این راستا خراسان جنوبی از استان های پر ازدواج کشور بوده 

به طوری که از بین هزار بیمه شده ما در استان حدود90  نفر ازدواج کردند.

میانگین سن ازدواج در بین طلبه ها 
کمتر از 20 سال است

حجت االسالم هادی جعفری راد با بیان اینکه زوجین این مراسم از خواهران 
و برادران طلبه بودند که حداقل یکی از آنها طلبه هست، بیان کرد: این 
همایش به جهت معرفی ازدواج آسان صورت گرفته است چرا که دغدغه مقام 

معظم رهبری ترویج ازدواج آسان است.
مدیر کل مرکز خدمات حوزه های علمیه خراسان جنوبی با بیان اینکه در بین 
 طلبه های ما این مناعت طبع وجود دارد و قانع هستند، گفت: خیلی از طلبه ها
از خانواده های مرفه هستند و این جشن باعث تشویق آنها خواهد شد که 

سبک زندگی ساده اسالمی را هم ترویج دهند.
حجت االسالم جعفری راد با اشاره به اینکه زوجینی که هر دو طلبه باشند، هر 
کدام 2 میلیون تومان وام دریافت می کنند، گفت: این وام تنها برای کمک 
هزینه زندگی است. وی با بیان اینکه آمار سنی ازدواج در بین طلبه ها پایین 
است، گفت: میانگین سنی ازدواج در بین طلبه های استان زیر 20 سال است 

و  این در حالی است که آمار طالق در بین طلبه ها بسیار محدود است.
مدیر حوزه علمیه رضویه و امام جمعه موقت بیرجند هم در این مراسم با بیان 
اینکه انسان ها به خاطر جهالت در طول تاریخ ضربات زیادی خوردند، گفت: 

اگر فردی به کمال رسیده است به دلیل کماالت او بوده است.
مان  زندگی  اگر می خواهیم که  حجت االسالم محسن مشرفی گفت: 
صفا و صمیمت داشته باشد و مورد قبول ائمه اطهار )ع( هم باشد باید 
سبک زندگی ما اسالمی باشد و در زندگی مان آگاهی، نظم و شناخت و 

معرفت داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری شبستان

 تسنیم- مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه طبق نقشه های پیش بینی هواشناسی و نفوذ امواج ناپایدار جاری شدن روان آب در برخی نقاط استان
پیش بینی می شود، گفت: سامانه بارشی از سمت غرب استان در 48 ساعت دیگر آغاز و به مرور تمام خراسان جنوبی را در بر می گیرد. خندان رو افزود: از امشب بارش 
رگبار در قسمت غرب استان آغاز می شود. وی ادامه داد: امروز یکشنبه سامانه بارشی کل استان را در بر می گیرد و در ارتفاعات احتمال بارش تگرگ و جاری شدن روان 

آب در برخی نقاط قابل پیش بینی است. وی افزود: پایان روز یکشنبه شاهد کاهش ابر و کاهش دمای محسوس در خراسان جنوبی خواهیم بود.

پیش بینی وقوع روان آب و آبگرفتگی معابر در خراسان جنوبی

 زندگی با جوان طلبه، افتخار است

اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: 15 قطعه زمين تجاری و 3 
قطعه زمين  مسکونی در شهرخضری و يک قطعه تجاری در شهر نهبندان را از طريق مزايده 
به فروش برساند. متقاضيان محترم مي توانند برای دريافت مدارك از تاريخ 94/10/15 
 لغايت 94/10/21 به آدرس: اداره راه و شهرسازي قاين و نهبندان و يا آدرس اينترنتي

http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداكثر تا تاريخ 94/11/03 به دبيرخانه مركزي 

ارسال نمايند. ضمناً در روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده 15 قطعه زمين تجاری و 3 
قطعه زمين  مسکونی در شهرخضری و يک قطعه تجاری در شهر نهبندان

 تذکرات : 
1- شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي 

الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند. 
- پاكت الف( اصل ضمانت نامه بانکي معادل 5 درصد كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت 
در كليه شعب بانک هاي استان و يا واريز وجه نقد )اصل فيش بانکي( به حساب شماره 
2173712100001  )سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده( بانک ملي به نام اداره 

كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي
- پاكت ب ( 1- فرم تکميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي در هر 
متر مربع با امضای متقاضي 2- فرم تکميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي 
ضمانت نامه بانکي يا فيش واريزي و همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را 

با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ارسال نمايند . 
2-به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت 
 الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .

3- برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري برای تسويه حساب به اداره 
درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل 
فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند. عدم پرداخت بهای زمين در مهلت 
مقرر انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي 
گردد كه در اين صورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي 

نخواهد داشت.
4- كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه 

و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد . 
 5- بازگشايي پاكت ها  راس ساعت 9 روز دوشنبه  94/11/05 در محل اداره كل انجام خواهد شد .
6-كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و 

كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.
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آگهي مزایده فروش 15 قطعه زمین تجاری و 3 قطعه زمین  مسکونی در شهرخضری و یک قطعه تجاری در نهبندان ) نوبت دوم (
اداره کل راه و شهرسازي  استان خراسان جنوبي



یکشنبه *  20 دی 1394 * شماره 3413 

تصور کنید گلدان چیزی بیش از یک عنصر دکوراتیو ساکن باشد، مثل یک گلدان متحرک! طراح ژاپنی  گلدان های به شکل 
یک قطره طراحی کرده که نوسان می کنند.این گلدان های استیل، بسیار ظریف و زیبا هستند و با گذاشتن گل درونشان و یا 
حتی افتادن یک گلبرگ شروع به حرکت و نوسان می کنند.  نتیجه آن چشم اندازی سحرآمیز و آرامبخش در خانه شماست.

گلدان های ظریفی که تاب می خورند! 

4 روستای نای بند

بند.  نای  روستای  دیهوك،  بخش  شهرستان طبس، 
اینجا ماسوله كویر است روستای نای بند. 

3009متری  كوه  روستا،  این  خشتی  و  سنتی  بافت 
نای بند و نیز درختان نخل و مركبات از قبیل پرتقال، 
نارنگی و نارنج، چشم انداز زیبا و با شكوهی به این 
زیادی  گردشگران  ساله  هر  و  داده  كویری   روستای 

را  برای  بازدید به این روستا  می کشاند.

نای بند در حدود 145خانوار و كمی بیش از  500نفر 
سكنه دارد. خانه های مطبق روستا، جلوه خاصی به 
آن بخشیده و معموال بام یك خانه نقش حیاط خانه 
فاصله  در  بند  نای  روستای  كند.  می  ایفا  را  مجاور 
مسیر  در  و  طبس  شهرستان  جنوب  225كیلومتری 
با مطبق  روستایی  است،  شده  واقع  كرمان   جاده 

قلعه ای كه در حدود 300 سال پیش جهت حفاظت 
از روستا ساخته شده با 4 برج در اطراف. سازه های 
بسیاری از سقف های روستای نای بندان از چوب و 
الیاف درختان است كه باعث خنكای بیشتر در تابستان 
و كاهش ضریب تخریب هنگام زلزله است.  در كنار 
روستای نای بند اتاقكهایی سنگی به چشم می خورد 
كه به بافت سنتی و تاریخی روستا می افزاید. بوی این 
نان تنوری فضا را پر كرده است  نای بند روزگاری 
ایامی كه مردمی سخت كوش  را دیده  این  از  پیش 
در دل كویر گرد هم آمده اند و از خاك و آب چونان 
هم  بر  و  اند  مالیده  وجود خشت  تمام  با  و   با عشق 
نهاده اند، كه از كوچه پس كوچه ها انعكاس عشقشان 
كوچكی  خانه  به  نایبند  روستای  در  است  دیدنی 
برخوردیم كه این نقوش از دهه30 بر دیوار و سقف آن 

به جا مانده است كه خود قابل تامل است. 

جاذبه گردشگری

نکات ایمنی در زمان 
تخلیه اضطراری ساختمان 

                      
- در محلی که کار می کنید از تعداد و محل درهای 

خروجی و اضطراری آگاه باشید.
وارد  فروشگاهی  یا  و  بلند  ساختمان  به  وقتی   - 

می شوید محل درب ها را حتما به خاطر بسپارید.
استفاده  پله اضطراری  از  بروز آتش سوزی  - موقع 
نموده و از ساختمان خارج شوید و هرگز از آسانسور 

استفاده نکنید.
- خونسردی خود را حفظ نموده و به فکر چاره باشید.
خطر زنگ  از  شدید  محبوس  آسانسور  در  اگر   - 

یا تلفن 125 استفاده کنید.
تازه  هوای  از  تا  بگیرید  قرار  پنجره  جلوی   - 

تنفس کنید.
پارچه  با  را  به محل آتش سوزی  - درهای مشرف 

مسدود نمایید تا دود و حرارت وارد اتاق نشود.
- اگر ارتفاع پنجره تا کف فضای خارجی 3 متر باشد 
مقداری لباس و پتو به بیرون انداخته خود را با احتیاط 
از پنجره آویزان کنید و به خارج بپرید ابتدا با پنجه پا 

و سپس با پاشنه فرود آیید.
گذشته هفته  در  بیرجند  نشانان  آتش   ضمنا 
ماموریت  17 این  از  شدند.  اعزام  ماموریت   17  به 

4 مورد حریق و 13 مورد حادثه بوده است.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی
 و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند

عکس  ماندگار

عکس قدیمی از یک روز برفی
 در خیابان مدرس بیرجند

به منظور ایجاد همبستگی و اتحاد ملی و مذهبی و برای 
مسابقات  دوره  یک  آل سعود  سفاک  رژیم  محکومیت 
گرامیداشت  کشور  شرق  پرس   تک  و  بدنسازی  قهرمانی 

شهید آیت ا... نمرباقرالنمر برگزار شد.
در این مسابقات 102 ورزشکار بدنساز از 18 باشگاه پرورش 
بلوچستان،  و  سیستان  رضوی،  خراسان  استان های  اندام 
خراسان شمالی و خراسان جنوبی در سالن ورزشی حجاب 
بیرجند در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در 

9 وزن با یکدیگر به رقابت پرداختند.

باشگاه المپیک بیرجند بر سکوی
 قهرمانی نوجوانان شرق کشور ایستاد

اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیئت  رئیس  فارس  گزارش  به 
داشت:  اظهار  ملی  ماراتن  این  حاشیه  در  جنوبی  خراسان 
باشگاه  از  کیلوگرمی  وزنه 220  مهار  با  مرتضی خسروی 
مردان فوالدین بیرجند به عنوان قهرمان قهرمانان مسابقات 
سکوی بر  طال  آویز  گردن  با  کشور  شرق  پرس   تک 

نخست ایستاد.
محمدامین محمدپرست تصریح کرد: در رده سنی نوجوانان 
این دوره از مسابقات در وزن 53 کیلوگرم سامان ابراهیمی 
از باشگاه المپیک بیرجند قهرمان شد، محمد خردپژوه از 
باشگاه کوروش بیرجند نایب قهرمانی را از آن خود کرد، 
در وزن 59 کیلوگرم حامد خدمتی کیهان از فردوس، مجید 
حسینی نژاد از طبس و امیرعلی عابدی از بیرجند رتبه های 

برتر را کسب کردند.
عباس  نوجوانان  کیلوگرم   66 دسته  در  شد:  یادآور  وی 
المپیک  از  مرادیان  حسن  طبس،  ذوالفقار  از  شعبانیان 

وزن  در  قاین،  آهنین  مردان  از  مددی  محمد  بیرجند، 
جواد  زاهدان،  از  شهنوازی  امیرمحمد  کیلوگرم   74
از  شریفی  میالد  مشهد،  آسمانی  مردان  از  غالمی مقدم 
ذوالفقار بیرجند، در دسته 83 کیلوگرم مهرداد محمدی از 
آزادگان بیرجند، علی حیدری بیدخت از ستارگان بشرویه 
 و  محمد خراشادیزاده از المپیک بیرجند حائر رتبه های اول

تا سوم شدند.
جنوبی  خراسان  اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیئت  رئیس 
گفت: در دسته 93 کیلوگرم نوجوانان علی ساالری پور از 
باشگاه شهید لکزایی زابل، علی شکوری از شهید لکزایی 
از ستارگان بشرویه، در دسته  امیر حسین علیزاده  زابل و 
105کیلوگرم سید مصطفی تقوی از بنجار زاهدان در دسته 
120کیلوگرم محمد معین شورستانی از باشگاه احد بیرجند 

در جایگاه برتر قرار گرفتند.
نوجوانان  تیمی  بخش  در  کرد:  خاطرنشان  پرست  محمد 
بیرجند  المپیک  باشگاه  مسابقات پرس سینه شرق کشور 
قهرمان شد، سیستان و بلوچستان نایب قهرمانی را از آن 

خود کرد و باشگاه ذوالفقار طبس رتبه سوم را کسب کرد.

باشگاه ستارگان بشرویه بر سکوی 
نخست جوانان شرق کشور قرار گرفت

وی اظهار داشت: در بخش انفرادی رده سنی جوانان این 
دوره از مسابقات در دسته 53 کیلوگرم محمد رضازاده از 
از کیهان  افغان  باشگاه ستارگان شرق بشرویه و سهراب 
مردان  از  اژدرپور  رضا  کیلوگرم   59 دسته  در  فردوس، 
بیرجند،  ذوالفقار  از  حسینی  محمدجواد  بیرجند،  فوالدین 
مهدی سنچولی از باشگاه شهید لکزایی زابل و در دسته 66 

کیلوگرم سید محمد تقی مفتاح از ستارگان بشرویه، علی 
ده شوری از کیهان فردوس و علی مصلحی از کوثر بیرجند 

سکوهای اول تا سوم را به دست آوردند.
جنوبی  خراسان  اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیئت  رئیس 
تصریح کرد: در دسته 74 کیلوگرم جوانان حسن عرب از 
ذوالفقار  از  بیرجند، مجتبی محمد دوست  المپیک  باشگاه 
کیلوگرم   83 دسته  در  زاهدان،  از  محمدی  جواد  بیرجند، 
مردان  از  فرود  حمید  بیرجند،  المپیک  از  شبانی  حسین 
آسمانی مشهد و مهدی ذاکری از مردان فوالدین بیرجند در 

جایگاه اول تا سوم ایستادند.
وحید  جوانان  کیلوگرم  دسته 93  در  افزود:  پرست  محمد 
از  بارانی  علیرضا  طبس،  ذوالفقار  باشگاه  از  نظریان 
بیرجند،  زمین  ایران  از  حاجی پور  علی  و  زابل  لکزایی 
باشگاه  از  قلندری  مسعود  کیلوگرم   120 دسته  در 
کیلوگرم   120 مثبت  دسته  در  و  قاین  آهنین  مردان 
رتبه های  حائز  بلوچستان  و  سیستان  از  حسینی   مجید 

برتر شدند.
پرس  تک  مسابقات  تیمی  بخش  در  شد:  یادآور  وی 
شرق کشور گرامیداشت شهید آیت ا... نمرباقرالنمر باشگاه 
ایستاد،  قهرمانی  سکوی  بر  بشرویه  شهرستان  ستارگان 
باشگاه المپیک بیرجند نایب قهرمانی را از آن خود کرد و 

باشگاه مردان فوالدین بیرجند رتبه سوم را به دست آورد.

 باشگاه مردان فوالدین بیرجند قهرمان
 تک پرس بزرگساالن شرق کشور شد

جنوبی  خراسان  اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیئت  رئیس 
خاطرنشان کرد: در بخش انفرادی رده سنی بزرگساالن این 

دوره از مسابقات در وزن 59 کیلوگرم رضا اژدرپور از باشگاه 
مردان فوالدین بیرجند، مجید رئوفی از ذوالفقار بیرجند و 
حسن دستگردی از المپیک بیرجند، در وزن 66 کیلوگرم 
حمید دیانتی از المپیک طبس، مرتضی کادری از اکسیژن 
برتر  بیرجند حائز رتبه های  براتی مردان فوالدین  و حامد 
شدند. محمد پرست گفت: در وزن 74 کیلوگرم علی برزگر 
مردان  از  کهنسال  مجتبی  زابل،  لکزایی  باشگاه شهید  از 
فوالدین و امیر مولودی از المپیک در دسته 83 کیلوگرم 
بیرجند،  زمین  ایران  باشگاه  از  طالبی  میثم  بزرگساالن 
محمدرضا حسینی از ستارگان شرق بشرویه، فرزاد فروغی 
یاوری  حمید  کیلوگرم   93 دسته  در  بیرجند،  اکسیژن  از 
ذوالفقار  از  زابل، محتشم خزیمه  لکزایی  باشگاه شهید  از 
بیرجند، حمید میرشاهی از ستارگان شرق بشرویه بر سکوی 

اول تا سوم قرار گرفتند.
وی اظهار داشت: در دسته 105 کیلوگرم داوود نیخنجی 
از مردان فوالدین بیرجند، خلیل سلطانی از آریانا بیرجند، 
در  زابل،  لکزایی  شهید  باشگاه  از  ساریزاده  رضا  سید 
دسته 120کیلوگرم مهدی فیروزکوهی از زاهدان، اشکان 
خراشادیزاده از مردان فوالدین، محسن مجیدی فر از کوثر 
از  بیرجند، در دسته مثبت 120کیلوگرم مرتضی خسروی 
مردان  باشگاه  از  تیموری  نادر  و  بیرجند  فوالدین  مردان 

فوالدین بیرجند رتبه های برتر را کسب کردند.
جنوبی  خراسان  اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیئت  رئیس 
گفت: در بخش تیمی مسابقات قهرمانی پرس سینه رده 
آیت اهلل  شهید  گرامیداشت  کشور  شرق  بزرگساالن  سنی 
نمرالباقرالنمر باشگاه مردان فوالدین بیرجند قهرمان شد، 
باشگاه شهید لکزایی زابل نایب قهرمانی را بدست آورد و 

باشگاه المپیک طبس مقام سوم را کسب کرد.

مردان فوالدین استان 

عناوین قهرمانی تک پرس 

شرق کشور را درو کردند

 عکس مفهومی )عشق مادری(

نکات ایمنی

ایزوگام  شفیعی
آسفالت  و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

09151630283 - 32225494
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد 98

15 سال سابقه کار در مشهد
100 درصد تضمینی

09158994086 - 09151104086  آدرس: مهرشهر - ولی عصر )عج( 18 - رسولی

عقد قرارداد با کارخانه ها و شرکت ها/ تشخیص ترکیدگی و رفع بوی نامطبوع

 ترمیم کف آشپزخانه و سرویس / لوله کشی و پیمانکاری ساختمان     -  با مطالح و بدون مطالح

لوله باز کنی با فنر برقی و مواد شوینده با تجربه تضمینی 

به صورت شبانه روزی سرویس دهی به سراسر استان

فیلمبرداری ، سالن زیبایی، آلبوم ایتالیایی، مزون و ...

دوخت لباس با سلیقه شما به قیمت کرایه 

 )هدیه و تحویل به عروس خانم ها(

3000000 تومــان وام %4

انتهای توحید ، بلوار جماران ، نبش خیابان ستایش
09159610516-32424788

مرغ بریان شکم پر چلو کباب وزیری   چلو کباب کوبیده   
چلو سلطانی چلو برگ    چلو جوجه کباب  

زرشک پلو با مرغ  سوپ جو    چلو پاچین  
چلو کباب نگینی  چلو مرغ سرخ شده   چلو بختیاری  
چلو کباب بلغاری چلو جوجه با استخوان  چلو کباب قفقازی  

قیمه و قورمه  

همراه با در خدمت شما همشهریان عزیز

ک رایگان 
پی

آدرس: حدفاصل غفاری 34 و میدان ولی عصر)عج(  32404043

طبخ با برنج درجه یک ایرانی همراه با دورچین کامل و ته چین زعفرانی

خدمات ساختمانی علیزاده
اجاره جرثقیل، باالبر، پیکور، ویبراتور و ... ، تولید و اجرای سقف، بازسازی  

و تعمیرات ساختمان )معمار پایه یک با کادری مجرب(، مشاوره رایگان
آدرس کارگاه: جنب پمپ بنزین معصومیه       09153612208

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف چادر دار و پتودار  

و کارگرهای ماهر

 09157213571
صالحی منش

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و 

موزاییک ساده      09156706538

کاربر ماساژ: 
در پایان این دوره گواهی فنی و حرفه ای

 برای اشتغال به کار داده می شود.
آموزش شایستگی و مهارت ماسـاژ 

شامل:
 1- تای ماساژ 2- آروماتراپی

 3- یومی هوتراپی )ماساژ ژاپنی( و ...
مشاوره و مهارت های سبک زندگی 

سالم 
 کاربر گیاهان دارویی

 کاربر اسانس های گیاهی
فروشنده گیاهان دارویی

 کرم سازی 

محل ثبت نام: شعبه 1: خیابان فردوسی 
مجتمع پارس ، طبقه منهای یک )صبح ها 
از ساعت 8-14 ( 09159637369
شعبه 2: خیابان طالقانی
 طالقانی 8- فرعی 8/3  
)صبح ها 14-8 و عصرها 16-20 ( 
تلفن: 32230147- 32236806

ثبت نام برای عموم آزاد است 
 قابل توجه فارغ التحصیالن 
تربیت بدنی ، پرستاری و مامایی
 برای تربیت مربی ماساژ

Hteb.ir :آدرس سایت

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

 حیـات طیبـه
 در رشته های ذیل ثبت نام می کند:

  نمایشگاه بزرگ مبلمان 

و سرویس خواب 

برای شما آخرین مدل های روز تهران را 

گلچین نمودیم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و کیفیت 

با  شرایط استثنایی 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پیش پرداخت ویژه فرهنگیان عزیز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خیابان معلم - چهار راه بهداری - طبقه پایین بانک رفاه 

مودی
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تفاوت بین مدیریت و ریاست

 مدیریت خلق و تولید روشهای مدون و قابل قبول با توجه 
به شرایط و محدودیتهای موجود برای رسیدن به هدف 
می باشد یعنی هدف تعریف می شود و این مدیر است 
که با توجه به تمام محدودیت های سازمانش و با توجه به 
شرایطی که در آن قرار دارد اقدام به هدایت سازمان نموده 
و روشهای جدید همراه با خالقیتهای پایدار را تولید و خلق 
می نماید.  اما ریاست به حفظ و نگهداری و نظم وترتیب 
دادن به وضعیت موجود می پردازد وخالقیت و آفرینشی 
در آن دیده نمی شود شرایط هرچی هست باشد رییس 
درجا می زند و تالش می کند شرایط را همانگونه که 

هست حفظ نماید.
معموال روسا در حال امر و نهی کردن هستند ولی مدیران 
برعکس در تعامل با پرسنل خود و استفاده از نظرات آنها 
هستند.  یک مدیر بازخوردهای اقدامات خود را دریافت و 
تحلیل می نماید. اما رییس بازخوردها را دریافت و تنبیه 
می نماید. رییس برای نگهداری وضع موجود از اهرم زور 
گاهی استفاده می کند ولی مدیر اهرمی به نام زور را نمی 
شناسد.  رییس جبهه می گیرد ولی مدیر مشاوره می کند 
رییس وابسته به قدرت است اما مدیر وابسته به اعتماد 
کارکنان  رییس توقع احترام دارد اما مدیر احترام را بر 
می انگیزد.  مدیر حس اعتماد را اشاعه می دهد اما رییس 
ترس رییس دنبا خطاکار می گردد.  اما مدیر دنبال اشتباه

و  بسیاری از خصلت های دیگر که احتماال همه ما 
 به نحوی در محیط کار خود و اطراف بسیار مشاهده 
نموده ایم. در این میان مدیران قوی و ضعبف وجود دارند 
همچنین روسای قوی و ضعیف نیز وجود دارند. متاسفانه 
بسیار دیده می شود که مدیران تبدیل به رییس شده اند و 

جایگاه خود را فراموش کرده اند.

کاغذ سفید رو هر چقدر هم تمیز و زیبا باشه 
کسي قاب نمي گیره، براي ماندگاري 

در ذهنها باید حرفي براي گفتن داشت. 

“مهربانی” مهمترین اصل “انسانیت”است
 اگر کسی از من کمکی بخواهد 

یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم!

در آینه خودرو پدرم نوشته اجسام از آنچه
 در آینه می بینید به شما نزدیکترند

 در آینه ناگهان خدا را دیدم!

 ممکن است شما نیز مانند بسیاری از سرمایه گذاران، میان 
گیری  از تصمیم  و  مانده  مردد  بازگشت سرمایه  و  ریسک 
از آنجا ناشی می شود  باز مانده باشید. این مساله  مطلوب 
افزایش  و  به دنبال حداکثر کردن سود  از سویی   که شما 
نرخ بازگشت سرمایه خود هستید تا بتوانید بازنشستگی آرامی 
یا  را سپری کنید، هزینه تحصیل فرزندان را تامین نمایید 
 تجارتی تازه را آغاز کنید و به دیگر اهداف زندگی خود جامع 

عمل بپوشانید.
اما در عین حال، ممکن است از بازار سرمایه در هراس باشید و 
زیان مالی شما را نگران کند. ممکن است در دوره های پیشین 
زندگی تجارب ناخوشایندی از سرمایه گذاری ها داشته باشید، 
از افت ناگهانی بازار زیان دیده باشید، و از این رو درخصوص 
میزان ریسک پذیری خود تردید کنید. به عالوه پیچیدگی 
های بازار سرمایه نیز گاهی اوقات گیج کننده هستند و ممکن 
است برخی افراد را از ورود به این عرصه منصرف کنند. این 
گونه مسائل از موانع عمده ورود به بازار سرمایه و عملکرد 
مناسب و سودآور در آن است. بسیاری مواقع، ترس از شکست 
و زیان اساس فرد را از اقدام موثر باز می دارد و به این ترتیب 
مانع موفقیت او می شود. به عالوه این دشواری ها به یک 
بازار خاص اختصاص ندارند و هر یک از ابزارهای سرمایه ای 
به نوبه خود ریسک هایی را به افراد تحمیل می کنند. از این رو 
اتخاذ استراتژی مناسب و آگاهانه رکن اصلی سرمایه گذاری 

محسوب می شود.

1- تفاوت میان پس انداز 
و سرمایه گذاری را درک کنید

پس انداز در اغلب موارد برای اهداف کوچک و کوتاه مدت به 
کار گرفته می شود. به طور مثال برای سفر بعدی خانوادگی، 
خرید خودرویی جدید و یا صندوق اضطراری می توانید از 
نقد،  پول  از  مقادیری  داشتن  نگاه  کنید.  استفاده  انداز  پس 
انواع پس  از  بازارهای کوتاه مدت  حساب های بانکی و یا 
انداز هستند که در آنها یا اساسا ریسکی را متحمل نمی شوید 
و یا میزان ریسک بسیار اندک است.در مقابل، سرمایه گذاری 
برای تحقق اهداف بزرگ و بلند مدت به کار گرفته می شود. 
اهدافی که دست کم برای تحقق آنها پنج سال زمان در اختیار 
داشته باشید. سرمایه گذاری برخالف پس انداز فرآیندی است 
که از میزان قابل مالحظه ای ریسک برخوردار است. ممکن 
است پول خود را از دست بدهید و یا در پایان دوران سرمایه 

گذاری سودی کسب نکنید.
البته در کنار این خطرات، سود حاصل از سرمایه گذاری نیز 
بسیار زیاد است و فرصت های مناسبی را برای دستیابی به 

اهداف بلندمدت فراهم می سازد. 
2- پیش از آغاز سرمایه گذاری 
وضعیت مالی خود را منظم کنید

سرمایه گذاری مستلزم صبر و پول زیادی است. از این رو باید 
پیش از ورود به بازار تمامی جوانب مالی زندگی خود را بررسی 
نموده و بر اوضاع مسلط شوید. برای خود برنامه ای بلندمدت 

طراحی کنید، بودجه بندی نمایید و میزان مشخصی از پول را 
به صورت ماهانه پس انداز کنید.به عالوه باید بدهی های خود 
را نیز تا حد امکان بازگردانید تا در زمان سرمایه گذاری تحت 
فشار قرار نگیرید. می توانید برای کاستن از فشارهای پیش 
بینی نشده صندوقی را در نظر گرفته و به صورت منظم مبالغی 
را در آن پس انداز کنید. با این کار در پیشامدهای ناگهانی نیاز 
مالی خود را با استفاده از این پس اندازها برطرف می کنید 
و به سرمایه گذاری شما آسیبی وارد نمی شود. بیمه های 
سالمتی و عمر نیز در این مسیر به شما یاری خواهند کرد. 
درواقع، آماده سازی قبلی نخستین گام برای سرمایه گذاری 
موفق محسوب می شود و بدون این گام، ورود به بازار سرمایه 

پرخطر خواهد بود.
3- اهداف خود را به صورت مشخص شناسایی کنید

سرمایه گذاری هوشمندانه به معنای حرکت دقیق در جهت 
اهداف مشخص مانند افزایش ثروت، بازنشستگی آرام و یا 
موارد مشابه است. با تعیین دقیق و شفاف اهداف، با قدرت 
بیشتری به برنامه خود وفادار می مانید و در زمان سختی مقاوم 
تر هستید. این گونه اهداف باید تا حد امکان واقع بینانه و به 
لحاظ زمان و مقدار امکان اندازه گیری داشته باشند. به طور 
مثال، افزایش ثروت هدفی شفاف محسوب نمی شود. باید 
میزان ثروت مورد نظر، انواع دارایی ها و زمان مورد نیاز برای 
تحقق این هدف را مشخص کنید تا در مسیر امکان ارزیابی و 

اصالح فعالیت ها فراهم شود.

4- نباید تنها بر سود باالتر متمرکز شوید
یکی از اشتباهات رایج درخصوص سرمایه گذاری آن است که 
این فعالیت تنها درباره جستجوی بیشترین سود ممکن است. 
این تصور نادرست باعث می شود سرمایه گذاران بدون بررسی 
کافی و تعیین اهداف خود، صرفا به گذشته نگاه کرده و سهام 
پرسود را خریداری نمایند. در اینجا نیز اهمیت تعیین اهداف 
بار دیگر آشکار می شود. با اهدافی معقول و معین، تصمیمات 
آگاهانه و دقیقی  درخصوص سرمایه اخذ می شود، بدون آنکه 
ریسک غیرضروری به شما تحمیل شود.در واقع، اهداف شما 
نشان دهنده نسبتی هستند که باید در فرآیند سرمایه گذاری 
میان سود سرمایه و ریسک پذیرفته شده برقرار باشد. با تعیین 
این نسبت، سود سرمایه تنها معیار عمل شما نیست و با لحاظ 
نمودن سایر عوامل، رفتار مالی معقول ترین را در پیش خواهید گرفت.

5- ریسک پذیری خود را اندازه گیری کنید
در کنار درک ریسک های هر نوع دارایی و ابزار سرمایه ای، 
باید میزان ریسک پذیری خود را نیز اندازه گیری کنید و به 
دقت بدانید که به پذیرش چه میزان ریسک در هر یک از انواع 
سرمایه گذاری تمایل دارید. ریسک پذیری بخشی از اهداف 
سرمایه گذاری شما است که میزان زمان، منابع مالی و ترس 
های مرتبط با زندگی را در بر می گیرد. در نتیجه اگر سرمایه 
گذاری خواب و خوراک شما را بر هم زده است، صرف نظر 
از میزان مطلوبیت آن، برای شما مناسب نیست و باید از آن 

دوری کنید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

پس خدا را تسبیح گویید آنگاه که به عصر درمی آیید و آنگاه که به بامداد درمی شوید. 
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حدیث روز  

بهترین سخن، کتاب خدا و بهترین روش، روش پیامبر )ص( و بدترین امور بدعت هاست )پدیده های مخالف دین(.
حضرت محمد )ص(

سبک زندگی

باهوش ها با این 5 اصل سرمایه گذاری می کنند

طراح: نسرین کاری                        

 - چاپلوسي   - گذشت   -1 افقي: 
شهر   - اراذل   - کم  نور   -2 باب 
آذربایجان شرقي 3- سر و صداي 
سد  خطاي   - سالطین  مرکب 
اراده  و  قصد   -4 بسکتبال  کردن 
- یکي از آالت موسیقي -  سقف 
خانه 5- آنچه زیاد باشد -  امتداد 
چیز  هر   -6 - خجستگي  فیزیکي 
کوه   خم  و  پیچ  راه   - زشت  و  بد 
-شهري درا ستان اردبیل 7- بانگ 
خر - از شهرهاي اصفهان - مهر، 
خورشید 8- خدمتکار مرد - خداي 
بزرگ هندوان باستان -از شهرهاي 
آذربایجان شرقي 9- مادر لر -  نرم 
 -10 دلفریب  و  زیبا   - آهسته  و 
پایتخت  دراز-   پوزه  با  جانوري 
بوتان - ابزار احتیاطي 11- نیکوکار 
تمرین   -12 فعال  خیزران-   -
واحد   - دین  اصول  از   - نظامي 
سطح 13- ماه یازدهم میالدي - 
سم مهلک 14 - ارض - میوه تازه 
و رسیده - نوعي طالق 15- دانه 

خوشبو - خربزه نارس - سیاف

پنچري  صداي   -1 عمودي: 
حیوان  میوه   - یکدیگر  مثل   -

به  پول  ریختن   - خاندان   -2
اي  مهره   -3 بتونه  گل   - حساب 
در شطرنج - میوه اي روي برنج - 
زبان کشور ارمنستان 4- براندازي 
قدیم  یونان  خدایان  از   - حکومت 
- ریسمان آویزان کننده - میوه به 
سقف 5- رق - دانه سحر آمیز 6- 
متملق   - رقیبان   - نشین  صومعه 
انگلیسي  ضمیر   -7 چاپلوس  و 
- دعاي زیر لب - ضرب آهنگ-  
احمدي  حسن  از  اثري   -8 نوزاد 

9- بي تابي - اوراق بهادر-  تفاله 
پایه چراغ - سبیل  با 10-   عسل 
- وسیله جابه جایي اجسام سنگین 
11- هادي الکتریسیته  -کارکنان 
)عج(  دوازدهم  امام  لقاب  ازا   -12
-  از صفات باریتعالي-  نوشتاري 
ششم  قرن  ایراني  شاعر   -13
- سگ  اینترنتي  پایگاه  هجري-  
خیس    - مزاحم  راندن   -14 بیمار 
-  خون پاالیي 15-  حومه تهران 

- توده شناور-  تکرار حرفي
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زندگی مثل نواختن پیانوست 
همان چیزی را می شنوی

 که می نوازی

حسرت دیروز ، اتالف امروز ، ترس از فردا

پادشاهی دیدکه خدمتکاری بسیار شاد است، از او علت شاد 
بودنش را پرسید. خدمتکار گفت:  قربان  همسر و فرزندی 
دارم و غذایی برای خوردن و لباسی برای پوشیدن و بدین 
سبب من راضی و شادم. پادشاه موضوع را به وزیر گفت. 
وزیر هم گفت: قربان چون او عضو گروه 99 نیست بدان 
جهت شاد است، پادشاه پرسید گروه 99 دیگر چیست؟ 
وزیر گفت: قربان یک کیسه برنج را با 99 سکه طال جلو 
خانه وی قرار دهید  و چنین هم شد. خدمتکار وقتی به 
خانه برگشت  با دیدن کیسه وسکه ها بسیار شادشد و 
شروع به شمردن کرد، 99 سکه ؟ و بارها شمرد و تعجب 
کرد که چرا100  تا نیست، همه جا را زیر و رو کرد ولی 
اثری از یک سکه نبود.  او ناراحت شد و تصمیم گرفت از 
فردا بیشتر کار کند تا یک سکه طالی دیگر پس انداز کند، 
او از صبح تا شب سخت کار می کرد، و دیگر خوشحال 
نبود. وزیر هم که با پادشاه او را زیر نظر داشت گفت: قربان 
او اکنون عضو گروه 99 است و اعضای این گرو کسانیند 
که زیاد دارند اما شاد و راضی نیستند. خوشبختی در سه 
جمله است: تجربه از دیروز ، استفاده از امروز، امید به فردا. 
ولی ما با سه جمله دیگر زندگی را تباه می کنیم: حسرت 

دیروز ، اتالف امروز ، ترس از فردا

آنان  که  محیط   فضل  و  آداب   شدند
در  جمع   کمال  شمع   اصحاب   شدند
ره  زین  شب  تاریک  نبردند  به  روز

گفتند   فسانه ای   و   در  خواب   شدند

123456789101112131415
بطمنادابعمردا1
نیریشهدیدنگکمن2
باتاکیگنرعبس3
نیقیتهباماتخ4
وبملباهچاتتس5
مرچیووسولاکپ6
راوهراراخقامس7
گنرهتیسنادوست8
مسقمریبعرارتا9
والابدکرابقن10
شااقتاایبورب11
رثکتدجسمخولک12
شوبدناملپانر13
هپوکامرافتکمین14
دارمدیدناکایر15

جدول شماره  3413 تمامی لوازم دست دوم منزل را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.    09158668002

امالک پایتخت

خیابــان رســالت / رســالــت 2        09155612892/ 32423035   بیابانی
موارد خرید، فروش، رهن و اجاره خود را برای ما پیامک کنید

آپارتمــان 160 متـری ، تـازه سـاز و لوکـس واقع در عـدالت 
زیـر فی کارشنـاسی  نقدی یا معاوضه با آپارتمان کوچک تر 

آپارتمان 110متری لوکس با 80 متر تراس خصوصی واقع در 
بعثت )تک واحدی( زیـر فـی کارشنــاسی

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

شرکت پخش تک ستاره خاوران 
به یک نفر آقا سرپرست فروش با 
تجربه و تسلط کافی نسبت به بازار 
و بازاریابی در منطقه تحت پوشش 

استان نیازمند است.
09151601002

به تعدادی چرخکار ماهر 
و استاد کار ماهر در تولیدی 

پوشاک نیازمندیم.
09151637348 - مقدم

32227338

فروش منزل ویالیی به متراژ 140متر واقع 
در کارگران 10، منزل دوم از حاشیه خیابان 
جنوبی با 2 طبقه پروانه   09155625224

به یک فروشنده خانم 
برای کار در قنادی نیازمندیم. 

32435929 -09156688251

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید  فی: توافقی

09151615023

فروشگاه الستیک اسدزاده
 بورس تایر ایرانی و خارجی 

اقساط 12 ماهه برای فرهنگیان استان
بین انقالب 8 و 10 - جنب هیئت حسینی
32225254 - 09153624878

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

تعمیر لوازم گازسوز ، آبگرمکن  
پکیج و ...

09150570409 - رجبی

استــاپ 
فروش فوق العاده شلوار کتان 

و مخمل ، کاپشن 
معلم - نبش فردوسی 1 ایوبی

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

فروش  پالستیک  عریض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگیر پنجره
انواع لوله بخاری

 32316040 - 09159612966
میدان آزادی -  ابزار آسیا

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

جاروبرقی ، اتو ، کیک پز، پلوپز، بخاری 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

صداقت در معامله و تجربه پشتوانه کار ماست 
فروش اقساطی لپ تاپ ، تبلت و کامپیوتر )با چک کارمندی بدون ضامن(

با گارانتی معتبر

09157417139 - ایوبی

میدان اول مدرس - مجتمع تجاری 
الماس طبقه پایین   تـک رایـانه

فروش مغازه کفش فروشی 
واقع در راسته بازار با اجاره عالی 
mdf دو طبقه ، دکوراسیون تمام 

 و اجناس جدید
 نقد و اقساط یا معاوضه با خودرو

09156671251

فروش زمین کارگاهی 
به متراژ 500 متر 
با سند ششدانگ

09155611896

 فروش انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر، سی  دی

 دی وی دی خام و لوازم جانبی
بین مطهری 2 و 4 - سروش

فروش فوری
دوو سی یلو مدل 79، یک سال بیمه 

بدون رنگ
موتور پالس 135، مدل 90، بیمه 
کامل  09152694541 - عبدی

تخفیف واقعی کارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775

پروانه اشتغال به  کار مهندسی اینجانب
 محسن بهدانی به شماره 39-300-00222 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

درب و پنجره ، مس و آلومینیوم 
فقط با یک تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئی

ضایعات کاغذ و کارتن شمـا را نقدا 
درب کارخانه کیلویی 280 تومان 

خریداریم.  
32255221-09156702717

شرکت پخش مواد غذایی برای 
تکمیل کادر فروش خود به تعدادی 
ویزیتور مجرب و باسابقه ، با حقوق 

ثابت و پورسانت عالی نیازمند است. 

پخش کننده محصوالت: پارمیدا ، هوم 

کر، بارلی ، عطایا ، زغال قالب و ...

09371089336

برای تکمیل کادر کارگاهی به یک 
برقکار ماهر خودروهای سنگین 
نیازمندیم.   09158628847

کباب پز و کوبیده گیر و دو کارگر ساده 
برای پذیرایی ترجیحا مجرد با حقوق عالی  

نیازمندیم.     09151582675
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 شهرخبر: هویج به بهبود وضعیت پوست و سالمت چشم ها کمک زیادی می کند. اما یکی از خواص کمتر شناخته شده آن تأثیرش روی 
پیشگیری و تسکین مشکالت سیستم تنفسی مانند سرفه، سرماخوردگی و آنفلوانزا است. ترکیب هویج با عسل و لیموترش

 از آن یک معجون درمانگر برای مقابله با بیماری های دستگاه تنفسی مانند سرماخوردگی، آنفلوانزا، سرفه و گلودرد می سازد.  

با هویج به جنگ سرماخوردگی و آنفوالنزا بروید!  اخبار ورزشی

برگزاری مسابقات تنیس خاکی در استان

استان  تنیس  هیئت  توسط  خاکی  تنیس  مسابقات 
با  گذشته  جمعه  آزاد  سطح  در  جنوبی  خراسان 
داوری  با  و  حذفی  تک  صورت  به  نفر   16 حضور 
حسن  شواکندی،  هادی  پیشه،  چرم  حسین  آقایان 
در  گردید،  برگزار  سیروسی  مجتبی  و  خسروی 
پایان علی زارع، سعید سعیدی، مصطفی شمشیری 
سوم  تا  اول  های  مقام  ترتیب  به  بارانی  فرشید  و 
مشترک را کسب نمودند. همچنین مسابقات تنیس 
سطح  در  استان  تنیس  هیئت  توسط  بانوان  خاکی 
به  نفر   12 با حضور  جاری  ماه  18 دی  آزاد جمعه 
صورت تک حذفی به مربیگری خانم فاطمه زارعی 
سمیرا  ها  خانم  پایان  در  گردید  برگزار  داور   2 و 
مددی پور، آفاق رضایی و فاطمه اسدزاده به ترتیب 

مقام های اول تا سوم را کسب نمودند.

رضا جباری: پرسپولیس با برانکو 
قهرمان می شود 

 
ابتدای  از  گفت:  پرسپولیس  سابق  مهاجم   : ایسنا 
از  یکی  برانکو  پرسپولیس  که  گفتم  بارها  لیگ 
بهترین تیم های این فصل است و اگر اتفاق خاصی 
راجع  جباری  رضا  می شود.  قهرمان  تیم  این  نیفتد 
پانزدهم  برتر  لیگ  در  برانکو  پرسپولیس  نتایج  به 
لیگ  ابتدایی  هفته های  همان  از  کرد:  خاطرنشان 
که پرسپولیس نتایج ضعیفی می گرفت در برنامه ای 
می شود.  بیدار  پرسپولیس  این  که  گفتم  تلویزیونی 
با وجود اینکه انتقادهای زیادی از حرفم شد دیدید 
را  بهترین کیفیت ممکن  این روزها  که پرسپولیس 
است.  قهرمانی   شانس های  از  یکی  و  می کند  ارائه 
پرسپولیس  رشد،  به  رو  روند  این  حفظ  با  نظرم  به 

قهرمان لیگ می شود. 

حضور شجاعیان در استقالل منتفی شد
 

شد.  منتفی  استقالل  در  شجاعیان  داریوش  حضور 
داریوش  نام  حضور  به  توجه  با  جهان،  گزارش  به 
مظلومی،  پرویز  نظر  مد  لیست  در  شجاعیان 
باشگاه  با  را  مذاکراتی  استقالل  باشگاه  مسئوالن 
گسترش فوالد جهت این انتقال انجام دادند با این 
تومانی  میلیون   900 درخواست  به  توجه  با  و  حال 
رضایت  صدور  جهت  استقالل  به  فوالد  گسترش 
سمندر  شد.  منتفی  انتقال  این  بازیکن،  این  نامه 
مذاکراتش  در  فوالد  گسترش  باشگاه  مدیرعامل 
این  استقالل  باشگاه  انتقاالت  و  نقل  مسئول  با 
پی  در  استقالل  باشگاه  کرد.  عنوان  را  درخواست 
و  است  مظلومی  پرویز  نظر  مد  نفرات  سایر  جذب 
در صورت نهایی شدن جذب هر بازیکن، آن را به 

صورت رسمی اعالم می کند. 

خوراکی های موثر برای تقویت 
سیستم ایمنی بدن

 
سالمت نیوز: در این مطلب راهکارهای تغذیه 
معرفی  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  برای  ای 

شده اند: قارچ ها: این خوراکی سرشار از پلی 
بتاگلوکان ها هستند که  نام  به  ساکاریدهایی 
سیستم ایمنی بدن را برای جلوگیری از ابتال 
مواد  این  دارند.  می  نگه  فعال  ها  عفونت  به 
حالت  در  و  تنظیم  را  سلول های سفید خون 

با  آماده نگه می دارند و آن هم برای مقابله 
غنی  همچنین  قارچ  خارجی.  مهاجمان  حمله 
تقویت  در  که  است  روی  و  ها  استرول  از 
قرمز:  فلفل  دارند.  نقش  بدن  ایمنی  سیستم 
موجود  »ث«  ویتامین  که  بدانید  است  جالب 

پرتقال  از  بیشتر  برابر  سه  قرمز  فلفل  در 
قوی  اکسیدان  آنتی  یک  ث  ویتامین  است. 
زودتر  شدن  خالص  برای  تنها  نه  که  است 
می  عمل  مفید  سرماخوردگی  و  آنفلوآنزا  از 
و  ها  بادی  آنتی  تولید  به  منجر  بلکه  کند، 

سلول های سفید خون برای کمک به مبارزه 
ویتامین  تنبل:  کدو  دانه  شود.  می  عفونت  با 
ای، روی، و اسیدهای چرب ضروری این دانه 
خاصیت  سه  امگا  چرب  اسیدهای  مانند  ها 
تولید  برای  ای،  ویتامین  دارند.  التهابی  ضد 
نیز  روی  است.  نیاز  مورد  ها  ایمونوگلوبولین 
سفید  های  سلول  تولید  افزایش  به  کمک 
خون برای مبارزه با عفونت می کند. اسفناج: 
باال  را  بدن  ایمنی  درجه  نیز  غذایی  گیاه  این 
به  نقش  مو  و  پوست  زیبایی  در  و  برد  می 
ویتامین  دارای  اسفناج همچنین  دارد.  سزایی 
)ویتامین ب  ریبوفالوین  ماده  و  آ و ث  های 
2( است. ویتامین ب 2 نیز در بازسازی بافت 

های بدن بسیار موثر است.

خواص سرکه سیب برای
 بیماران دیابتی

 
قند  با  معموال   2 نوع  دیابت  نیوز:  سالمت 
مقاومت  البته  و  می شود  شناخته  باال  خون 
هم  انسولین  تولید  در  ناتوانی  یا  انسولین  به 
قند  دارد.  بیماری  این  در  زیادی  اهمیت 
از دالیل  به نظر متخصصان، یکی  باال  خون 
مختلف  مزمن  بیماری های  و  پیری  عمده 
قند  سطح  داشتن  نگه  پایدار  بنابراین  است. 

ضروری  انسان ها  همه  برای  بدن،  در  خون 
راه  سالم ترین  و  می آید.موثرترین  حساب  به 
که  است  این  خون  قند  ثبات  حفظ  برای 
قندها  و  تصفیه شده  کربوهیدرات های  از 
می تواند  هم  سیب  سرکه  اما  کنید،  پرهیز 

باشد.  داشته  فوق العاده ای  و  قدرتمند  تاثیر 
بررسی های محققان نشان می دهد که سرکه 
سیب، مزیت های زیادی برای عملکرد درست 
انسولین و سطح قند خون دارد. سرکه سیب، 
را در وعده های غذایی  انسولین  به  حساسیت 

بهبود  درصد   34 تا   19 بین  ُپرکربوهیدرات، 
قند  سطح  چشمگیری  به  طرز  و  می بخشد 

خون و واکنش به انسولین را کمتر می کند.

شوره سر دارید؟ شلغم بخورید!

دارد  وجود  شلغم  در  پتاسیم  مقداری  شهرخبر: 
دارد و همچنین  تنظیم فشارخون نقش  که در 
فسفر و آرسنیک موجود در این گیاه برای تقویت 
گلبول های سفید و سیستم ایمنی مفید است و از 
همین رو شلغم برای پیشگیری از سرماخوردگی 

دارد.  بیشتری  کاربرد  سال  سرد  فصل های  در 
شلغم برای درمان و پیشگیری از شوره سر نیز 
موجود  فولیک  اسید  همچنین  و  می باشد  مفید 
دارد. شلغم  در آن در درمان کم خونی کارآیی 
از  دارای مواد معدنی است که برای پیشگیری 
انواع سرطان مفید می باشد و همچنین در تصفیه 
خون و تقویت سیستم ایمنی در برابر بسیاری از 

بیماری های عفونی نقش دارد.

زنان باردار آب نارگیل بخورند
 

بارداری  دوران  در طول  همواره  نیوز:  سالمت 
رژیم  نظیر  زندگی  سالم  عادات  از  بسیاری  بر 
سالم  زندگی  سبک  و  کردن  ورزش  غذایی، 
طول  در  نارگیل  آب  مصرف  شود.  می  تاکید 
و  مایعات  میزان  حفظ  به  بارداری  دوران 
کمک  بدن  روزانه  نیاز  مورد  های  الکترولیت 
ها،  الکترولیت  از  نارگیل سرشار  آب  کند.  می 
کلریدها، منیزیم، کلسیم، ریبوفالوین به همراه 
است.  پروتئین  و  سدیم  قند،  متوسط  مقادیر 
مصرف آب نارگیل در سه ماهه اول بارداری به 
مقابله با حالت تهوع به هنگام صبح و یبوست 
شده،  بدن  خشکی  از  مانع  کند،  می  کمک 
بهبود بخشیده و موجب  را  ایمنی فرد  سیستم 

تسکین خستگی می شود.

خواص سرکه سیب برای بیماران دیابتی

سرعت غیرمجاز باز هم حادثه آفريد

گفت:  استان  انتظامي  فرماندهي  راه  پلیس  رئیس 
پیاده  بي احتیاطي راننده خودروي پراید، جان عابر 
با  کرد:  اظهار  رضایي  حسین  سرهنگ  گرفت.  را 
بر  مبني  پلیسي110  هاي  فوریت  مرکز  اعالم 
بیرجند  شهرستان  »مهرشهر«  محور  در  تصادف 
بالفاصله گروه امداد و مأموران پلیس راه به محل 
بررسي  در  مأموران  گفت:  شدند.وي  اعزام  حادثه 
صحنه دریافتند که خودروي پراید با سرعت باال به 
جراحات  علت شدت  به  و  کرده  برخورد  پیاده  عابر 
داد.کارشناس  دست  از  را  خود  جان  ساله   55 مرد 
راننده  احتیاطي  بي  را  حادثه  علت  راه،  پلیس 

خودروي پراید و عدم توجه کافي به جلو دانست.

دستگیري سارقان لوازم خودرو
 در شهرستان سرايان

دستگیري  از  سرایان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
سارقان لوازم خودرو خبر داد. سرهنگ برادران گفت: 
با وقوع سرقت هاي سریالي لوازم و قطعات خودرو، 
موضوع به صورت ویژه در  دستور کار مأموران پلیس 
آگاهي این شهرستان قرار گرفت. وي افزود:مأموران 
در  کنترلي  هاي  و گشت  میداني  تحقیقات  انجام  با 
لوازم  فروش  قصد  سارقان  که  هنگامي  سطح شهر، 
و  شدند  آنان  شناسایي  به  موفق  داشتند  را  سرقتي 
کردند.   دستگیر  را  سارقان  ضربتي  عملیات  یک  در 
متهمان لب به اعتراف گشودند و به شش فقره سرقت 

محتویات داخل خودرو اعتراف کردند.

خودروي »بي ام و« با سرعت 
240 کیلومتر متوقف شد

رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه خودروي 
»بي ام و« با سرعت غیر مجاز 240 کیلومتر خبر داد. 
سرعت  کنترل  تیم  افزود:  رضایي  حسین  سرهنگ 
پلیس راه فردوس هنگام کنترل خودروهاي عبوري 
سرعت240  با  که  و«  ام  »بي  سواري  دستگاه  یک 
بالفاصله  و  مشاهده  را  بود  حرکت  حال  در  کیلومتر 
با  برخورد  این که  بیان  با  متوقف کردند. وي  را  آن 
تخلفات حادثه ساز خط قرمز پلیس راه است، گفت: 
ارتکاب دو تخلف همزمان  خودروي مذکور به علت 
حادثه ساز سرعت و سبقت غیر مجاز توقیف و پس از 

اعمال قانون روانه پارکینگ شد.

مجروح شدن 58 نفر در تصادفات 
درون شهری خراسان جنوبی

جنوبی  خراسان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
شهروندان  از  نفر   58 تعداد  گذشته  هفته  در  گفت: 
گزارش  به  شدند.  مجروح  تصادفات  اثر  در  استان 
فارس، سرهنگ علیرضا رضایی اظهار کرد: 45 فقره 
شهری  درون  معابر  در  گذشته  هفته  طی  تصادف 
از  پیوسته است.وی علت 57 درصد  به وقوع  استان 
 23 تقدم،  حق  نکردن  رعایت  را  تصادفات  مجموع 
درصد بی توجهی به جلو و 20 درصد را نیز سایر علل 
دانست. وی تصریح کرد: چهار هزار و 279 فقره انواع 
که 517  ثبت شده  هفته گذشته  در  رانندگی  تخلف 

فقره از این تعداد حادثه ساز بوده  است. 

توقیف سواری هیوندا با سرعت 
غیرمجار180 کیلومتر

رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه سواری 
داد.  خبر  کیلومتر   180 غیرمجاز  سرعت  با  هیوندا 
برخورد  راستاي  در  گفت:  رضایی  حسین  سرهنگ 
راه  پلیس  مأموران  ساز  حادثه  و  متخلف  رانندگان  با 
یک  عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام  »طبس« 
 180 غیرمجاز  سرعت  با  را  هیوندا  خودروی  دستگاه 
خودرو  راننده  افزود:  وي  کردند.  متوقف  کیلومتر 
در سوابق  منفی  نمره  ریال جریمه و10  میلیون  یک 
گواهینامه وی ثبت شد که خودرو به پارکینگ منتقل 
شد. وی خاطرنشان کرد: رانندگان با سرعت مطمئنه 

رانندگی کنند تا شاهد حوادث تلخ و مرگبار نباشیم.
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افزایش 2 برابری سرمایه گذاری 7

خارجی در خراسان جنوبی

برابر   2 جنوبی  خراسان  در  خارجی  گذاری  سرمایه 
افزایش یافت. به گزارش باشگاه خبرنگاران؛  مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: از آغاز 
امسال تاکنون سرمایه گذاران خارجی در این استان 11 
میلیون و 994 هزار دالر سرمایه گذاری کردند که در 
مقایسه با مجموع سرمایه گذاری های سال 93، 6 و نیم 
 برابر افزایش دارد. رمضانی افزود: سرمایه گذاری های
خارجی امسال مربوط به طرح های استخراج و بهره 
آالت  ماشین  و  طبس  سنگ  زغال  معادن  برداری 
است.  خوسف  خاکستری  چدن  شمش  گری  ریخته 
به گفته وی یک گروه از سرمایه گذاران آلمانی نیز 
برای سرمایه گذاری 70 میلیون یورویی برای ساخت 
های  فرآورده  مجتمع  ایجاد  و  پرورش صنعتی  واحد 
گوشتی و لبنی شتر در استان اعالم آمادگی کردند که 
زمین به آنها واگذار شده است و در حال ثبت شرکت 
هستند. رمضانی افزود: همچنین یک سرمایه گذاری 
ایرانی مقیم آلمان نیز به نمایندگی از شرکت سوئیسی 
نیروگاه  احداث  برای  گذاری  سرمایه  خواست  در 
خورشیدی با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و تولید 
محصوالت گلخانه ای در خراسان جنوبی کرده است. 

اختصاص۱۴ درصد اعتبارات 
طرح های هادی روستایی

مهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان 
جنوبی از تخصیص 14 درصد اعتبارات تهیه و اجرای 
آسمانی  داد.  خبر  استان  روستاهای  هادی  طرح های 
میلیارد   12 بالغ بر  جاری  سال  در  کرد:  اظهار  مقدم 
و 700 میلیون تومان برای تهیه و اجرای طرح های 
بیان  با  است. وی  ابالغ شده  استان  روستایی  هادی 
اینکه طبق قول های داده شده 30 درصد این اعتبارات 
در سال جاری تخصیص پیدا خواهد کرد، بیان کرد: 
تخصیص  اعتبارات  این  از  درصد   14 حدود  تاکنون 
یافته و  مابقی در حال مبادله موافقت نامه است. وی از 
اجرای طرح هادی برای 3۸9 روستای استان تاکنون 
خانوار   20 باالی  روستای   90۸ از  گفت:  و  داد  خبر 

استان امکان تهیه طرح در 900 روستا وجود دارد.

 صید ماهی از سد رزه درمیان آغاز شد

ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی درمیان با بیان اینکه صید 
ماهی از سد رزه این شهرستان آغاز شده، گفت: پیش 
بینی می شود امسال 25 تن ماهی از این سد برداشت 
شود. ضیائیان احمدی افزود: امسال 135 هزار قطعه 
شد  رهاسازی  سد  این  در  سردآبی  ماهی  بچه  انواع 
این تعداد 100 هزار قطعه برداشت می شود. از  که 

وی افزود: با پرورش ماهی در این سد شش فرصت 
شغلی ایجاد شد و روزانه 300 تا 400 کیلوگرم ماهی 

برداشت می شود که به 20 روز ادامه دارد.

پرداخت ۱۰ میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغال زایی به مددجویان بهزیستی بیرجند

پرداخت  از  بیرجند  بهزیستی شهرستان  ایسنا- مدیر 
به  اشتغال زایی  تسهیالت  ریال  میلیارد   10 از  بیش 
اظهار کرد: در  داد. شرفی،  نهاد خبر  این  مددجویان 
بحث عملکرد اشتغال تاکنون 17 جلسه اشتغال برپا 
شده است که در این جلسات ۸3 پرونده خدماتی در 
زمینه های آرایشگری، جوشکاری، چادردوزی، غذای 

آماده و ... مطرح شده است. 

آبرسانی به  طبس مسینا
 6/5 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

ایرنا- مدیر شرکت آب و فاضالب شهری)آبفا( درمیان 
با بیان اینکه برای آبرسانی به شهر طبس مسینا به 6.5 
میلیارد ریال اعتبار نیاز است، گفت: از این مبلغ 4.5میلیارد 
ریال مطالبات پیمانکار است.خسروی افزود: تاکنون در 
زمینه احداث این پروژه 20 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده 
است. به گفته وی مقرر بود این پروژه دهه فجر امسال 
به بهره برداری برسد که به دلیل تخصیص نیافتن اعتبار، 

افتتاح پروژه به سال آینده موکول شده است.

از سرگیری پروازهای 
بیرجند- نجف پس از ۴5 روز

عصر  از  نجف  مقصد  به  بیرجند  فرودگاه  پروازهای 
باشگاه  گزارش  به  شود.  می  سرگرفته  از  دیروز 
خراسان  های  فرودگاه  مدیرکل  جوان،  خبرنگاران 
جنوبی گفت: پروازهای فرودگاه بیرجند به مقصد نجف 
به دلیل شرکت زائران در همایش پیاده روی اربعین، 
یک هفته مانده به اربعین لغو شده بود.سالمی افزود: از 
امروز )19 دی( پس از 45 روز، دوباره ساعت 15:45 از 
سر گرفته می شود. وی گفت: در هر پرواز، 140زائر در 
قالب 4 کاروان با هواپیمای ایرباس 320 شرکت ایران 
ایر به عتبات عالیات سفر می کنند. پرواز برگشت این 
زائران هفته آینده از فرودگاه بغداد خواهد بود. شایان 
ذکر است به علت کمبود ناوگان پروازهای روز گذشته 
 - بیرجند   17:10 و  بیرجند   - تهران   14:50 ساعت 

 تهران، شرکت هواپیمایی ماهان لغو شد.
اجرای 6 هزار هکتار آبیاری نوین در استان

گفت:  جنوبی  خراسان  جهادکشاورزی  رئیس  ایسنا- 
آبیاري هاي  هکتار   6050 حدود  استان  در  تاکنون 
مطلق  ولی پور  است.  اجرا  حال  در  و  شده  اجرا  نوین 
اظهار کرد: در سال گذشته طرح هاي تجهیز و نوسازي 
اراضي در سطح 392 هکتار و انتقال آب نیز به میزان 
است. وی تصریح کرد:  اجرا شده  کیلومتر  حدود 50 
کشاورزان  بین  در  مناسب  اطالع رساني  به  توجه  با 
استقبال  میزان  اخیر،  ساله  چند  خشکسالي هاي  و 
تاکنون  که  طوري  به  بوده  بسیارمناسب  کشاورزان 
مساحت 6416 هکتار آبیاري قطره اي و 5409 هکتار 
نوین  سامانه  در  متقاضیان  توسط  فشار  کم  آبیاري 

آبیاري ثبت نام و در مرحله مطالعه و طراحي است.

تاالب کجی نهبندان 
میزبان هزاران پرنده مهاجر

ایرنا- مدیر اداره حفاظت محیط زیست نهبندان از ورود 
تاالب  در  مهاجر  پرنده  انواع  قطعه  هزار  دو  از  بیش 
کجی این شهرستان خبر داد. شکرگزار افزود: به دلیل 
بارندگی های نیمه اول سال آبی 95-94 تاالب کجی 
نهبندان کامل آبگیری شده است. وی اضافه کرد: با 
آبگیری این تاالب، زمینه برای حضور پرندگان مهاجر 
به منطقه فراهم شده است که تاکنون بیش از دو هزار 
قطعه پرنده در تاالب فرود آمده اند.وی پیش بینی کرد 
که این تاالب در سال جاری میزبان بیش از پنج تا 

شش هزار قطعه پرنده مهاجر باشد.

برخورداری 28۴ مددجوی امداد سربیشه 
ازانشعاب رایگان آب، برق و گاز

سربیشه   شهرستان  امداد  کمیته  مدیر  خبر-  گروه 
 2۸4 تعداد  جاری،  سال  نخست  ماهه   9 در  گفت: 
خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهرستان سربیشه از 
تسهیالت رایگان انشعابات آب، برق، و گاز بهره مند 
مصوب  جدید  قانون  طبق  کرد:  اظهار  قریب  شدند. 
پرداخت  از  امداد  حمایت  تحت  مددجویان  مجلس، 
هزینه انشعاب آب، برق، گاز و صدور پروانه ساختمانی 
و عوارض شهرداری معاف هستند. وی تصریح کرد: 
سازمان های  همکاری  با  انشعابات  این  واگذاری 
مربوطه انجام می شود و مددجویان تحت حمایت این 

نهاد از تسهیالت رایگان بهره مند می شوند.

ثبت ۱88 فقره وقف جدید دراستان

گروه خبر- رئیس اداره حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای امسال 
تاکنون 1۸۸ فقره وقف جدید در استان ثبت شده است، 
گفت: در این مدت 34 پرونده حقوقی داشتیم که رأی به 

نفع اداره کل اوقاف خراسان جنوبی صادر شد. 

و  راه  کل  اداره  ساختمان  و  مسکن  مدیر 
پرونده  گفت:  جنوبی  خراسان  شهرسازی 
مسکن مهر استان در شهریور ماه سال 1395 
بسته می شود. به گزارش ایرنا، علی ولی پور 
 31 استان  مهر  مسکن  سهمیه  افزود:  مطلق 
هزار و 310 واحد است که از این تعداد 22 هزار 
نفر  و 202 واحد در شهرهای باالی 25 هزار 
و مابقی در شهر های زیر 25 هزار نفر احداث 
شده است. وی اضافه کرد: همچنین 700 واحد 

در بافت فرسوده شهرها احداث شد. وی با بیان 
اینکه تاکنون 27 هزار و 245 واحد مسکن مهر 
استان تحویل متقاضیان شد، گفت: چهار هزار 

و 65 واحد در استان باقی مانده است.
ولی پورمطلق افزود: از مجموع واحدهای باقی 
 356 و  هزار  یک  استان  مهر  مسکن  مانده 
است  معلوالن  تعاونی  به شرکت  مربوط  واحد 
تسهیالت  افزایش  با  که  ریزی شد  برنامه  که 

مشکل این تعاونی رفع شود.

و  راه  کل  اداره  ساختمان  و  مسکن  مدیر 
مشکالت  از  یکی  جنوبی  خراسان  شهرسازی 
آموزشی  فضای  نبود  را  مهر  مسکن  اساسی 
دانست و گفت: زمین هایی برای احداث مدرسه 
پیش بینی شده که باید اداره کل راه و شهرسازی 
یادآور  مطلق  پور  ولی  کند.  اقدام  احداث  برای 
شد: در مجموعه مسکن مهر احداث واحدهای 
تجاری در دستور کار قرار دارد که پس از احداث 
به متقاضیان واگذار می شود. وی با بیان اینکه 

در  استان  واحدهای مسکن مهر  بود همه  قرار 
سال جاری به بهره برداری برسد، گفت: دالیل 
تأخیر متعدد است که مهمترین آن آورده اندک 
متقاضیان است که اغلب متقاضیان از افراد کم 
بضاعت هستند و از طرف دیگر پیمانکاران طلب 
زیادی از متقاضیان دارند. این مسئول ادامه داد: 
برای رفع مشکل پیش آمده برای افزایش سقف 
وام متقاضیان به 50 میلیون ریال اقدام کردیم تا 

متقاضیان بتوانند مطالبات پیمانکار را بپردازند. 

پرونده مسکن مهر خراسان جنوبی سال 95 بسته می شود

مهر- مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: در 9 ماهه گذشته سال جاری 15 هزار و 420 واحد خونی در استان اهدا شد. عاملی  بیان کرد: 
از ابتدای سال جاری تعداد کل مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون استان 1۸ هزار و 35۸ نفر بوده اند. وی ادامه داد: از این تعداد 14 هزار و 
350 نفر آقا و هزار و 70 نفر از بانوان اهداکننده خون بوده اند. وی با بیان اینکه دو هزار و 924 اهداکننده برای اولین بار در این 9 ماهه خون اهدا 

کرده اند، تصریح کرد: با توجه به عمر کوتاه و نیاز همیشگی به خون، خواستار اهدای بیشتر خون به خصوص توسط بانوان هستیم.

۱۵ هزار واحد خونی در استان اهدا شد

با وجود راه اندازی مجتمع تخصصی و درمانگاه جواداالئمه قاین و قول هایی 
مبنی براستقرار پزشکان متخصص در این مرکز، عدم استقرار پزشک عمومی هم 
بر درد بیماران این درمانگاه افزوده است. به گزارش نسیم قاین، خردادماه 94 بود 
که مردم منطقه بافت قدیم شهر قاین با افتتاح درمانگاه شبانه روزی جواداالئمه 
که به همت انجمن بیماران کلیوی و خیرین وکمک های مردمی ساخته شده بود 
احساس کردند که طعم برخورداری از نعمت خدمات درمانی را خواهند چشید اما 
غافل از اینکه این درمانگاه حتی برای استقرار پزشک عمومی بعد از چند ماهی 
از افتتاح با مشکل مواجه خواهد شد. اگرچه در زمان افتتاح این مرکز درمانی 
دکتر  دیگر  ماه  یک  که  بود  گفته  زیرکوه  و  قاینات  مردم  نماینده  دکترهروی 
هاشمی وزیر بهداشت و درمان به شهرستان سفرخواهند داشت و با حضور ایشان 
امیدواریم که  بتوانیم برخی از گره ها وطرح های باقی مانده درمانی شهرستان را 
حل وفصل کنیم و ان شاء ا... درآینده شاهد حضور پزشکان متخصص هم در این 
مکان خواهیم بود و مسئوالن بهداشتی شهرستان دراین زمینه تالش الزم را به 
کار خواهند برد... ولی نه از حضور دکتر هاشمی خبری شد و نه از حضور پزشکان 

متخصص که حتی پزشک عمومی هم در این درمانگاه مستقر نشد. 

از شهریور ماه در شیفت صبح
 با مشکل نبود پزشک عمومی مواجه هستیم

در پی تماس های مکرر مردمی که در شیفت صبح برای درمان به این درمانگاه 
مراجعه کرده و تا ساعت 10وگاهًا 11پزشکی در این مرکز درمانی حضور ندارد 
گالیه داشتند گفتگویی با زرگر مسئول درمانگاه جواد االئمه داشتیم و علت را 
از وی جویا شدیم. زرگر در این گفتگو بیان کرد: در انجمن حمایت از بیماران 

کلیوی بیش از90 بیمار خاص تحت پوشش هستند و با کمک های مردمی 
هزینه درمان این بیماران تأمین می شود. وی با بیان اینکه این انجمن، یک 
برساخت مجتمع  قرار  به کمک های خیرین  توجه  با  و  مؤسسه خیریه است 
درمانی داشت لذا ساختمان زیر نظر مستقیم شبکه بهداشت و درمان ساخته 
شد و نیت ما هم این بود که با توجه به اینکه بیمارستان قاین از بافت قدیم 
شهر به بافت جدید منتقل شده بود و خدمات درمانی در این منطقه نبود بتوانیم 
از این ساختمان بهره کافی را ببریم. زرگر افزود: جلسات متعددی با مسئوالن 

این ساختمان شدیم که  استقرار پزشکان متخصص در  انجام شد و خواستار 
متأسفانه این امر محقق نشد و حتی در شیفت صبح از شهریور ماه که پزشک 
این مجتمع درمانی تخصص قبول شد با مشکل پزشک عمومی مواجه هستیم 
و با توجه به اینکه حاضر به پرداخت هزینه این پزشک هم هستیم ولی هنوز 
این امر محقق نشده است. به گفته زرگر در این مرکز درمانی خدمات تقریبًا با 

تعرفه دولتی انجام می شود و مردم هم از این موضوع راضی هستند که حداقل 
برای یک سرماخوردگی نیازی نیست به بیمارستان مراجعه کنند. 

چرا با توجه به هزینه کرد یک میلیارد تومانی خیرین در این مرکز، 
استفاده بهینه از آن نمی شود

اگرچه مسئوالن امر همکاری های خوبی هم داشته اند و پایگاه سالمت را در 
این مکان مستقر کردند و دندانپزشک وخدمات بهداشتی در این پایگاه ارائه می 
شود اما به این پایگاه پزشک عمومی تعلق نمی گیرد. وی ادامه داد: با توجه 
به اینکه شنیده ایم کلینک شماره 2 قاین در ساختمان پزشکان مستقر خواهند 
شد بسیار خوشحال هستیم اما سؤال ما این است که چرا بازهم این ساختمان 
که تاکنون قریب به 1میلیاردتومان توسط خیرین و مردم در آن هزینه شده 

است نباید استفاده ای بهینه ای بشود.
دکتر شوکتی فر، سرپرست شبکه بهداشت و درمان قاین نیز بیان کرد: با توجه 
با کمبود پزشک  این مرکز درمانی خصوصی است و درحال حاضر  اینکه  به 
عمومی در سطح شهر هم مواجه هستیم و اینکه پایگاه سالمت شبکه در این 
درمانگاه مستقر است وحتی پزشک هم به آن تعلق نمی گیرد مکاتباتی را با 
دانشگاه علوم پزشکی داشته ایم تا حداقل بتوانیم یک پزشک معین یا خانواده 
در این پایگاه مستقر کنیم تا عالوه بر خدمات رسانی به افرادی که به پایگاه 
مراجعه می کنند به بیماران مراجعه کننده به درمانگاه نیزکمک شود اما قولی 

مبنی بر حضور پزشک عمومی نمی دهیم ولی پیگیر موضوع هستیم.
اگرچه پاسخ مسئوالن امر مبنی بر قول صد در صدی نبود اما امید است که 

این قول ها محقق شود.

 درد درمانگاه بدون پزشک قاین، بر درد بیماران افزود

مدیر صنایع جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: فرآوری 
محصول زرشک در کارخانجات فرآوری این محصول در 
این استان 2۸0 میلیارد تومان ارزش افزوده داشته است. 

امسال  ابتدای  از  کرد:  اظهار  تسنیم  با  گفتگو  در  مودی 
به  و  فرآوری  استان  در  زرشک  تن  هزار   14 تاکنون 

بازارهای داخلی وخارجی ارسال شده است. 

نسبت  شده  فرآوری  محصول  میزان  این  وی  گفته  به 
نشان  افزایش  درصد   10 گذشته  سال  مشابه  مدت   به 
می دهد. مودی بیان کرد: این میزان محصول زرشک در 
قبیل شربت،  از  به محصوالتی  استان  فرآوری  واحد   10

آبمیوه، نوشابه، پودر و مربا تبدیل شده است.
و  همجوار  های  استان  به  محصوالت  این  افزود:  وی 

همچنین کشورهای آلمان، آسیایی میانه صادر شده است.
ساالنه  اینکه  بیان  با  استان  کشاورزی  جهاد  مدیرصنایع 
70 هزار تن زرشک تازه از 14 هزار باغ های زیرکشت در 
استان برداشت می شود، افزود: امسال 16 هزار و 500 تن 
زرشک خشک از این سطح برداشت شدکه فرآوری آن در 

استان برای 100 نفر شغل ایجاد کرد.

وی افزود: ساالنه 70 هزار تن زرشک تازه در استان تولید 
و فقط 40 درصد از آنها فرآوری می شود. 

جنوبی  خراسان  در  کشاورزی  جهاد  مدیرصنایع  گفته  به 
قاین  شهرستان  و  هستند  کار  زرشک  کشاورز  هزار   30
با 4 هزار هکتار، بیشترین سطح زیر کاشت زرشک را در 

خراسان جنوبی دارد.

فرآوری زرشک در استان، ۲۸۰ میلیارد تومان ارزش افزوده داشت

رئیس هیئت زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی 
از برگزاری رقابت های هفته هفتم لیگ برتر زورخانه ای 
و کشتی پهلوانی کشور در یکم بهمن ماه در بیرجند خبر 
داد و گفت: این مسابقات به مدت 3 روز و در دو گروه 
5 تیمی برگزار می شود. قمری در گفتگو با تسنیم، اظهار 
کرد: هیئت خراسان جنوبی در گروه »ب« با کسب 264 
امتیاز باالتر از هیئت های کردستان و مازندران قرار دارد.

پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای  ورزش های  هیئت  رئیس 
خراسان جنوبی گفت: در لیگ برتر در دو گروه 5 تیمی 
برگزار و پس از برگزاری مرحله نخست تیم ها به صورت 
تا سوم  اول  تیم های  تا تکلیف  ضربدری رقابت می کنند 
مشخص شود. قمری با بیان اینکه این مسابقات به مدت 
جوادیه  بلوار  جعفر  بن  موسی  زورخانه  سالن  در  روز  سه 
پور،  حسن  محمدرضا  افزود:  می شود،  برگزار  بیرجند 

ابوالفضل  یوسفی،  افالکی، مصطفی دالکه، رضا  احسان 
نادعلی،  ناصر  جو،  حق  جواد  قمری،  علی  تبار،  ایوبی 
سروش جواهری و حسین عجم اعضای تیم استان و با 
مربیگری رضا آفتابی و سرپرستی علی سنگکی می باشد.

رقابت های هفته هفتم لیگ برتر زورخانه ای و کشتی پهلوانی 
کشور اول بهمن در بیرجند آغاز می شود و از ورزش دوستان 

دعوت می شود برای تماشای این مسابقات حضور یابند.

خراسان جنوبی میزبان مسابقات زورخانه ای و کشتی پهلوانی کشور می شود
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سینما بهمن آمادگی دارد در صورت تمایل سازمان ها،
ارگان ها ، نهادها ، مدارس و ...

اکران فیلم های محمد رسول ا... )ص(
 و شاهزاده روم را در نوبت صبح و عصر سانس واگذار نماید.

پخش تراکت  تبلیغاتی    

0938  928  2099
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با نصب دماسنج و تنظیم دما بین ۱8 الی 2۱ درجه سانتی گراد از مصرف بی رویه گاز جلوگیری کنید.
روابط عمومی شرکت گاز  استان خراسان جنوبی

راننده محترم: نمایش دوربین های نظارتی ، دستگاه های تردد شمار، نمایش نقشه ترافیک راه ها به تفکیک استان، نمایش اطالعیه ها و آخرین اخبار
RMTO.IR مرکز مدیریت راه ها از طریق نرم افزار تلفن همراه ۱۴۱ ، دریافت نسخه اندرویدی این نرم افزار از طریق سایت سازمان راهداری به نشانی 
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 فقها می گویند از اختیار خود برای یقین 
 یافتن نسبت به اجتهاد نمی گذریم

سخنگوى شوراى نگهبان گفت: عدم شركت در آزمون 
ابزار  براى داوطلبان مجلس خبرگان  شوراى نگهبان 
فقها براى احراز صالحيت داوطلبان را از آنان مى گيرد 
اما خود فقها مى گويند از اختيار خود براى يقين يافتن 

نسبت به اجتهاد داوطلبان نمى گذريم.
 

طراح شورای رهبری به دنبال تغییر ساختار
 

وزير سابق اطالعات هدف طراحان شوراى رهبرى را 
تغيير ساختار راه امام دانست و گفت: عده اى با بيان 
مصلحى  دارند.  امام  راه  شدن  گم  در  سعى  خاطره 
با اشاره به هشدار بى سابقه رهبرى در ۱4 خردادماه 
مبنى بر اينکه »اگر ملت ايران راه امام را گم كند يا 
مى خورد«  سيلى  بگذارد  كنار  عمدا  يا  و  كند  غفلت 
عنوان كرد: ايشان در موقعيتى اين هشدار تکان دهنده 

را مى دهد كه خود در جايگاه ولى فقيه است.
 

 دولت وارث بهم ریختگی عجیبی است
 

اينکه  به  اشاره  با  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  وزير 
دولت يازدهم وارث بهم ريختگى عجيب است، گفت: 
وقتى دولت يازدهم مستقر شد مشکالت زيادى سر راه 
قرار داشت وضعيت مالى و بهم ريختگى هاى زيادى را 
شاهد بوديم و اينکه هيچ چيزى سر جاى خودش نبود.

 
در جبهه اصولگرایی به توانمندی الریجانی 

نداریم که قبال او را نسوزانده باشیم
 

دكتر  گفت:  الريجانى  على  مشاور  زمانى  حسن 
ما  و  است  كشور  براى  ملى  سرمايه  يك  الريجانى 
بايد اين سرمايه ملى را به هر نحوى كه شده حفظ 
جبهه  در  بتوانيم  حاضر  حال  در  نمى كنم  فکر  كنيم؛ 
پيدا  الريجانى  آقاى  توانمندى  به  فردى  اصولگرايى 

كنيم كه قبال او را در انتخابات نسوزانده باشيم.
 

اصغرزاده : حمله به سفارت عربستان، 
اسیدپاشی به صورت سیاست خارجی بود

 
يك فعال سياسى اصالح طلب گفت: حمله به سفارت 
عربستان، اسيدپاشى به سياست خارجى در حال پيشرفت 
اصغرزاده  بود.  برجام  به  زدن  ضربه  و  روحانى  دولت 
پاسخ  اسفندماه،  انتخابات  در  مردم  كرد:  خاطرنشان 
روشنى به اين اقدام تندرو ها در حمله به سفارت عربستان 

 و ضربه زدن به برجام خواهند داد.
ایران سیاست خود را ادامه دهد، اقدامات 

 بیشتری علیه این کشور انجام می دهیم
 وزير خارجه عربستان، ايران را متهم به آغاز تنش ها 
بين دو كشور كرد و گفت: در صورتى كه تهران به 
سياست هاى فعلى و دخالت هاى خود در منطقه ادامه 
دهد، اقدامات بيشترى عليه آن انجام مى دهيم. شوراى 
همکارى خليج فارس نيز اعالم كرد : ما براى مقابله با 

دخالت ايران در منطقه به توافق رسيده ايم.

گاردین: تندروها روزگار سختی را در دو 
سال آینده به روحانی تحمیل خواهند کرد

 
گاردين نوشت: رئيس جمهور ايران به شدت در حال 
تا همه موانع موجود براى اجراى توافق  تالش است 
هسته اى كه منجر به لغو تحريم ها مى شود را از سر 
راه بردارد. اين رئيس جمهور ميانه رو كه با نخستين 
آزمون راى اعتماد مردم به او دو سال پس از نشستن 
ايرانى ها  بر مسند قدرت مواجه است، قصد دارد كه 
نتيجه ديپلماسى او را به خوبى و زود بچشند. ايران در 
حال حاضر اجراى تعهدات خود طبق توافق هسته اى 
وين را آغاز كرده است. روحانى پس از تحقق مهمترين 
وعده انتخاباتى خود كه پايان دادن به پرونده هسته اى 
بود، در داخل تقويت شده است. با اين حال، تندروها كه 
نگران از افزايش نفوذ او هستند، عزم آن دارند كه در دو 
سال باقى مانده روحانى، روزگار سختى را بر او تحميل 
با  روحانى  گويد:  مى  ايران  امور  تحليلگر  يك   كنند. 
هم  گفت  و  آمد  كار  روى  اقتصادى  هاى  وعده 
سانتريفيوژها بايد بچرخند هم چرخ زندگى مردم.وى 
افزود: دو سال از دوره روحانى گذشته است و او تقريبا 
توانسته به وعده هاى خود جامه عمل بپوشاند.روحانى 
اميدوار است كه مجلس آينده مجلسى عملگرا باشد كه 
از سياست هاى او حمايت مى كند. با اين حال به نظر 
مى رسد جاده پيش روى روحانى هموار نيست. روحانى 
در دو سال گذشته در مسير خطرناكى در حال حركت 
بود. اگر انتظارات مردم كه حل ماجراى هسته اى بود، 

محقق نمى شد، انتخاب مجددش مشکل است .

ظریف: هیچ عالقه یا میلی به باال گرفتن 
 تنش در همسایگی خود نداریم

محمد جواد ظريف در نامه اى به مقامات بين المللى  
به »تحوالت تاسف آور اخير بين ايران و عربستان« 
در روزهاى اخير اشاره كرده و گفته است: نشانه هايى 
وجود دارد كه برخى در عربستان در كار گرفتار كردن 
تمام منطقه در بحران هستند و بيم آن دارند با كنار 
رفتن ابرهاى تصنعى تهديد ايران هسته اى، تهديدات 
واقعى جهانى كه توسط افراطيون و حاميانشان پديد 
آمده است برمال شود. وزير خارجه كشورمان افزوده 
است: »ما هيچ عالقه يا ميلى به باال گرفتن تنش در 
مقابل  در  نيازمنديم  همه  ما  نداريم.  خود  همسايگى 

تهديدات افراط گرايان عليه خودمان متحد شويم.«

برای روز اجرای توافق هسته ای آماده ایم  

سخنگوى فارسى زبان وزارت خارجه آمريکا با اشاره 
روز  براى  آماده سازى  مشغول  اوباما  دولت  اينکه  به 
آژانس،  كه  زمانى  كرد:  تاكيد  است،  برجام  اجراى 
مورد  در  تعهدمان  كل  فوراً  ما  كند  صادر  را  تاييديه 

برداشتن تحريم ها را  انجام مى دهيم.

 بین ایران و عربستان میانجیگری نمی کنیم
با وجود آنکه در هفته گذشته وزير امور خارجه آمريکا 
خود  عربستانى  و  ايرانى  همتايان  با  را  هايى  تماس 
برقرار كرده بود وزارت خارجه آمريکا اعالم كرد كه 

ميان ايران و عربستان ميانجيگرى نخواهد كرد.

ادامه از صفحه اول 
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به حمايت 
رئيس جمهور آمريکا از مخالفان نظام و 
خاطرنشان   ،88 حوادث سال  در  انقالب 
كردند: دولت آمريکا تا آنجا كه توانست 
حضور  ولى  كرد  حمايت  حوادث  آن  از 
را  آنان  نقشه  در صحنه،  مردم  موقع  به 
نقش بر آب كرد. حضرت آيت ا... خامنه 
مى  اكنون  ها  آمريکايى  گفتند:  اى، 
اى،  هسته  مذاكرات  از  بعد  دوره   گويند 
به  است  ايران  بر  گيرى  سخت  دوره 
ايران  بر  اين  از  قبل  گويا  كه  اى  گونه 
سخت نمى گرفته اند، اما جوانان، مردم و 
اميدوارانه  هوشيارانه،  آگاهانه،  مسئوالن 
تکيه  و  خدا  بر  توكل  و  مقاومت  با  و 
دشمنان  مقابل  در  كشور،  قوت  نقاط   بر 

مى ايستند و اين، بسيار مهم است.
ديگرى  بخش  در  اسالمى  انقالب  رهبر 
دادِن  را  انتخابات  از سخنانشان، طبيعت 
افزودند:  و  برشمردند  ملت  به  تازه  نفِس 
احساس مسئوليِت مردم كه در حضور در 
را  دشمن  و  مى شود  گر  جلوه  انتخابات 
»ماندگارى  عناصر  از  گذارد  مى  ناكام 

انقالب« است.
حضرت آيت ا... خامنه اى دو مسئله را در 
خواندند:  فراوان  اهميت  داراى  انتخابات 
و  انتخابات«  در  شركت  »اصل  اول؛ 
رأى  و  كردن  انتخاب  »درست  دوم؛ 
تأكيد  با  ايشان  اصلح«.  نامزدهاى  به 
واجدان  همه  شركت  ضرورت  بر  مجدد 
افزودند:  انتخابات  در  دادن  رأى  شرايط 
همه،  كه  داريم  اصرار  گذشته  همچون 
را  رهبرى  و  را  نظام  كه  كسانى  حتى 
قبول ندارند پاى صندوقها بيايند چرا كه 
نظام  و  ايران  ملت،  به  متعلق  انتخابات 

جمهورى اسالمى است.
شركِت  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
پايدارى  موجب  را  انتخابات  در  همگان 
تأمين  استمرار  اسالمى،  نظام  تقويت  و 
آبروى  و  اعتبار  افزايش  كامل،  امنيت 
ابّهت  باعث  و  جهانيان  چشم  در  ملت 
جمهورى اسالمى ايران در نزد دشمنان 

اهميت  تبيين  در  انقالب  رهبر  خواندند. 
صالح  نامزدهاى  به  دادن  رأى  فراوان 
افزودند: آرا و ساليق مختلف، ايراد ندارد، 
مهم آن است كه تالش و دقت كنيم كه 

انتخاب ما، انتخاب درستى باشد.
ايشان افزودند: اگر اين دقت صورت گيرد 
حتى اگر برخى منتخبان، بعداً مطلوب از 
آب در نيايند، »تالش و دقت رأى دهنده 
مورد  نامزدهاى شايسته«،  انتخاب  براى 

رضايت پروردگار خواهد بود.
به  اشاره  با  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
اسالمى  شوراى  مجلس  رفيع  جايگاه 
المللى  بين  و  داخلى  مسائل  عرصه  در 
زواياى  از  مجلس  كردند:  خاطرنشان 
قوانين،  تصويب  لحاظ  از  بويژه  مختلف 

ريل گذارى براى حركت دولتها، و تجلى 
ايستادگى ملت اهميت بى نظيرى دارد.

در  را  كنونى  مجلس  مواضع  ايشان 
مسائل بين المللى »خوب« برشمردند و 
افزودند: مجلسى كه در قضيه هسته اى 
و  بايستد  مقابل دشمنان  و ديگر مسائل 
مواضع  و  حرفها  آزاد،  و  مستقل  شجاع، 

در  كه  مجلسى  با  كند  بيان  را  ملت 
مسائل گوناگون حرفهاى دشمن را تکرار 

مى كند، از زمين تا آسمان تفاوت دارد.
رهبر انقالب، تك تك نمايندگان مجلس 
را در شکل گيرى حركت و مواضع خانه 
ملت، دخيل دانستند و افزودند: به همين 
علت، مردم همه استان ها و شهرها، بايد 
دقت  كاماًل  خود،  نمايندگان  انتخاب  در 
اطمينان  به  انتخاب،  درستى  در  و  كنند 

برسند.
همين  در  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
كامِل  شناخت  البته  افزودند:  زمينه 
اما  است  دشوار  واقعًا  نامزدها،   يکايك 
مواضِع  و  سوابق  در  دقت  با  توان  مى 
هاى  ليست  و  ها  فهرست  كه  كسانى 

 انتخاباتى را ارائه مى كنند، درباره ليست ها 
اسالمى  انقالب  رهبر  گرفت.  تصميم 
 افزودند: اگر پيشنهاد دهندگاِن ليست ها، 
را  امام  خط  و  هستند  انقالبى  و  مؤمن 
واقعًا قبول دارند مى توان به ليست آنها 
درباره مجلس شوراى اسالمى و مجلس 
انقالب  به  اگر  اما  كرد  اعتماد  خبرگان 
نمى  اهميتى  چندان  استقالل،  و  دين  و 
آمريکا  حرفهاى  دنبال  دلشان  و  دهند 
اعتماد  قابل  است،  بيگانگان  ديگر  و 
اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت   نيستند. 
مجلس خبرگان را نيز بسيار مهم خواندند 
تصورها،  برخى  برخالف  يادآور شدند:  و 
مجلس خبرگان براى سالى يکى دو بار 
جلسه و سخنرانى تشکيل نمى شود بلکه 
مى خواهد روزى كه رهبر فعلى در قيد 
كليدداِر  يعنى  »رهبر«  نيست،  حيات 
اين  و  كند  انتخاب  را  انقالب  حركت 

مسئله بسيار مهم است.
كامل  دقت  ضرورت  بر  تأكيد  با  ايشان 
خبرگان  مجلس  نامزدهاى  انتخاب  در 
آنها  خبرگان،  تركيب  به  بسته  افزودند: 
ممکن است در هنگام ضرورت، شخصى 
توكل  با  كه  كنند  انتخاب  رهبرى  به  را 
دشمنان  مقابل  در  با شجاعت  و  خدا  به 
اين  اما  دهد  ادامه  را  امام  راه  و  بايستد 
با  فردى  كه  دارد  وجود  نيز   احتمال 
رهبرى  به  را  متفاوت  هاى  ويژگى 
برگزينند، بنابراين بايد با تحقيق و دقت 

و شناخت و اطمينان به آنها رأى داد.
در  حضور  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
انتخاب  در  دقت  بويژه  و  انتخابات 
موجب  را  اصلح«  يا  صالح  »نامزدهاى 
تحقق دو هدف عالى خواندند: ماندگارى 

پارک نور دبى عکس روز انقالب و آرامش و سکينه ملت.

رهبر معظم انقالب : 

همه شرکت کنند حتی کسانی که نظام را قبول ندارند
آمریکایی ها اکنون می گویند دوره بعد از مذاکرات هسته ای، دوره سخت گیری بر ایران است

در خدمت شما 
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