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26 دی ماه یارانه واریز می شود
و  پنجاه  کرد:  اعالم  ها  یارانه  هدفمندی  سازمان 
نهمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی مربوط به دی 
ماه امسال، ساعت 24 شنبه بیست و ششم دی ماه به 
حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. به گزارش 
مشموالن  از  یک  هر  دریافتی  یارانه  مبلغ  ایرنا، 
است. ریال  هزار   455 گذشته  های  ماه  همانند 

وزارت کار، دوشنبه این هفته اعالم کرد که یارانه 
 افراد باالی 18 سال فاقد کارت ملی از بهمن ماه 
امسال حذف خواهد شد بنابراین، این افراد باید تا 

بهمن وضعیت کارت ملی خود را مشخص کنند. 

 جذب 17 هزار پرستار در سال آینده
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  پرستاری  معاون 
پزشکی از بکارگیری 17 هزار پرستار در سال آینده 
در بیمارستانهای دولتی سراسر کشور خبر داد. به 
ایرنا، محمد میرزابیگی با اعالم این خبر  گزارش 
گفت: این افراد برای فعالیت در بیمارستان های با 
 ضریب اشغال تخت باال، تازه تاسیس، بخش های 
بکارگیری  اورژانس  های  بخش  و   سوختگی 
می شوند. وی همچنین از راه اندازی دفاتر خدمات 
پرستاری در سطح جامعه برای خدمت به بیماران 

مزمن و افراد مسن خبر داد.

اعالم قیمت جدید کاالها به زودی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  قائم مقام  تسنیم: 
خصوص  در  دولت  جدید  »سیاست های  اعالم  با 
تصویب  با  و  جمع بندی  به زودی  قیمت گذاری 
شورای اقتصاد رسمًا اعالم می شود« گفت: لیست 
کاالها و خدماتی که مشمول قیمت گذاری است، 
محدود  بسیار  و  دارند  عمومی  یا  انحصاری  جنبه 
است. خسروتاج اظهار کرد: بر اساس قانون، دولت 
باید کاالهایی را که مشمول قیمت گذاری می شود 
به تصویب شورای اقتصاد برساند و مابقی کاالها 

و خدمات از شمول قیمت گذاری خارج می شود.

  اجرای بازنشستگی پیش از موعد 
فرهنگیان در ماه های پایانی سال 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه اجرای قانون 
بازنشستگی پیش از موعد متوقف نشده است، گفت: 
به دنبال مصوبه اخیر دولت مبنی بر تامین اعتبارات 
الزم همین روزها باید منتظر عملیاتی شدن مصوبه 
باشیم.  از موعد  بازنشستگی پیش  اجرای  و  دولت 
بطحایی افزود: براساس بخشنامه سازمان مدیریت 
بازنشستگی  اجرای  شد،  ابالغ  مردادماه  در   که 

پیش از موعد امکان پذیر است.
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فرجامی   

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

»هوالباقی«
به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان صام محزون
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 94/10/24 از ساعت 14 الی 15 

در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( »واقع در فلکه اول سجادشهر«
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی موجب امتنان می باشد.

خانواده های محزون و سایر بستگان

به اطالع  همشهریان عزیز می رساند: به مناسبت درگذشت شادروان 

میرزا محمد علی اذانی
)باز نشسته شرکت غله( 

جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 94/10/24 از ساعت 3:15 الی 4:15 
بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد 

حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.
خانواده های: اذانی ،ریاسی ، ابراهیم زاده

با تشکر از مسئولین ، همکاران ، اقوام و آشنایان محترم
 که در مراسم تشییع و تدفین و ختم پدر عزیزمان مرحوم 

سید حمید  فاطمی
شرکت کردند به اطالع می رساند: مراسم چهلم آن مرحوم امروز 

پنجشنبه 94/10/24 از ساعت 14 الی 15 در محل حسینیه سادات 
سیدانی ها »واقع در مطهری 6« برگزار می گردد، حضور شما سروران 
گرامی موجب تسلی خاطر بازماندگان و شادی روح آن مرحوم خواهد بود.

خانواده های  فاطمی

 زمان، همه چیز را کهنه می کند مگر خون شهید  )امام خامنه ای(
پاسداشت بیست و نهمین سالگرد 

شهید  محمد سعید  درویشی 
)محل شهادت کربالی ایران ، عملیات کربالی 5 ، سال 65( 

امروز پنجشنبه 94/10/24 بعد از نماز مغرب و عشا
 در محل مسجد صاحب الزمانی)عج( خیرآباد نو  برگزار  می گردد

حضور شما سروران گرامی موجب استمرار و تقویت 
خط سرخ شهادت و والیت خواهد بود.

خانواده شهید  درویشی

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان 

غالم سرور رحمان پور
 )سرهنگ بازنشسته ارتش (

 جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 94/10/24 از ساعت 15:30 الی 16:30 
در محل مسجد النبی )ص( »واقع در خیابان شهدا 4« 

منعقد می گردد، حضور یکایک شما سروران ارجمند مزید امتنان است.
خانواده  مرحوم

پدر عزیزمان شادروان

 علیمراد  رحمتی
به یاد خاطرات پرشکوه و عارفانه ات ، در دهمین سالگرد فراق طاقت سوز
 و غمگنانه ات و به یاد کبوتری که بعد از هجرت تو )خواهر عزیزمان( 

حاجیه  فرخنده  رحمتی 
 شبانه پرکشید و در بهشت آشیان گرفت

 بر سر مزارتان با ذکر صلوات از دیده اشک می باریم.
خانواده 

بدینوسیله درگذشت مرحوم مغفور

 سروان مهدی چهکندی
 در مشهد مقدس را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان و همکاران گرامی 

می رساند: بدین منظور جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 94/10/24 
از ساعت 13/30 الی 14/30 در محل مسجد مرتضوی منعقد می شود

 با تشریف فرمایی خود التیام دهنده قلوب داغدارمان و شادی روح آن مرحوم باشید.

خانواده داغدار آن مرحوم

م   آگهی استخدا
      بدینوسیله اعالم می دارد

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی
  به منظور تأمین نیروهای انسانی مجرب و متخصص در رشته های شغلی ذیل

 از بین افراد واجد شرایط به صورت پیمانی نیرو استخدام می نماید. برای کسب
  اطالعات تکمیلی به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس الکترونیکی

www.sajesh.org مراجعه فرمایید

محل خدمتجنسیت تعداد )نفر(رشته شغلیردیف

بیرجندمرد1حسابدار1

بیرجندمرد2حسابرس2

 کارشناس تحلیل گر3
بیرجندمرد1سیستم

فروش ششدانگ زمین تجاری حاشیه خیابان مطهری ) محدوده سه راه اسدی (  

یا معاوضه با آپارتمان یا ویالیی       09151641294 - 32432090

فروش ویژه انواع بخاری ژاپنی گازی و نفتی
                        آدرس: نبش سجاد 13

با ضمانت و تعمیرات تخصصی

هوالباقی
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان 

حاج محمد حسین ابراهیم زاده
)بازنشسته آموزش و  پرورش( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 94/10/24 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر 
در محل حسینیه آیت ا... آیتی منعقد می گردد، حضور شما سروران گرامی 

موجب تسلی خاطر و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: ابراهیم زاده ، خدابخشی و سایر بستگان

هوالباقی

تحریم 



 دالر ثابت ماند ؛ سکه ارزان شد 
 

شنبه  سه  روز  به  نسبت  قیمت  ثبات  با  آمریکا  دالر 
3679 تومان در بازار روز گذشته فروخته  شد و سکه 
تمام طرح جدید نیز با کاهش 13 هزار تومانی 930 
گرم  هر  ایسنا،  گزارش  به  معامله  شد.  تومان  هزار 
طالی 18 عیار نزدیک به 95 هزار تومان داد و ستد 
 شد. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب 472 و 

256 هزار تومان عرضه  شد.  

  کارمزد باال مانع اجرای مسکن قسطی

باالی  درصد  سازان،  انبوه  سراسری  کانون  دبیر 
را  پروژه مسکن قسطی  برای تضمین  بانکی  کارمزد 
و گفت:  دانست  پروژه  این  اجرای  از مشکالت  یکی 
دیگر بخش های صنعت ساختمان هم می توانند وارد 
بازار نسیه شوند.  فرشید پورحاجت در گفتگو با مهر با 
بیان اینکه در بخش مسکن قسطی هنوز به سازوکار 
مشخصی نرسیدیم، گفت: البته نسبت به اجرای پروژه 
ناامید نیستیم و جلسات ما در این خصوص ادامه دارد، 

اما مشکالتی وجود دارد که به دنبال رفع آن هستیم.

 قیمت برق به نرخ واقعی نزدیک شود

تجهیزات  صادرات  شرکت  مدیرعامل  مقام  قائم 
برای  برق  گفت: صنعت  ایران  برق  و  آب  خدمات  و 
تداوم خدمات رسانی شایسته به جامعه، نیازمند افزایش 
تدریجی تعرفه های فروش برق و نزدیک شدن آن 
با  گفتگو  در  روز  است. حجت  واقعی  قیمت های  به 
ایرنا اظهار کرد: تامین منابع مالی طرح هدفمندی یارانه 
ها از محل فروش برق )100 ریال به ازای هر کیلو 
وات ساعت( موجب می شود صنعت برق فقط نیمی 
از هزینه های خود را دریافت کند. وی تصریح کرد: 
راهکار معقول و منطقی، نزدیک کردن تدریجی )و نه 

ضربتی( قیمت برق به نرخ واقعی آن است. 

ثبت ساالنه ۷۰ میلیون
 تخلف رانندگي در کشور

رئیس سابق پلیس راهنمایي و رانندگي تهران بزرگ 
گفت: در کشور ما ساالنه بین 65 تا 70 میلیون تخلف 
رانندگي ثبت مي شود. به گزارش خبرگزاري صدا و 
سیما، هاشمي افزود: بین 30 تا 35 درصد این تخلفات 
علت  تواند  مي  که  تخلفاتي  یعني  است،  ساز  حادثه 
اصلي وقوع حوادث و تبعات پس از آن باشد که حدود 
24 میلیون و 500 هزار فقره تخلف مي شود. در ادامه 
رئیس سابق پلیس راه کشور گفت: تجربه دنیا نشان 
مي دهد که هزینه تخلفات باید باال و متناسب باشد 
اما مجازات نقدي به تنهایي کافي نیست. اسماعیلي 
با تورم مواجه هستیم  از آنجا که در کشور ما  افزود: 
جرایم تعیین شده در سال هاي بعدي کم اثر مي شود 
بنابراین باید به سمت مجازات هاي اجتماعي رفت که 

اثر آن بسیار بیش از مجازات هاي ریالي است. 

 خبرهای خوش حقوقی برای کارمندان 
 

پرداخت  و  دستمزد  محاسبه  در  معنادار  شکاف  وجود 
به عنوان  بین سازمانهای مختلف  حقوق کارکنان در 
یکی از مهمترین چالش های نظام اداری کشور در طول 
سالیان گذشته است که به نظر می رسد با تمهیدات در 
برنامه ششم  آینده و  نظر گرفته شده در بودجه سال 
توسعه تا حدودی ترمیم شده است. به گزارش ایسنا، 
مدیریت  قانون  آزمایشی  اجرای  زمان  اتمام  با  اما 
دائمی  ارائه الیحه  به  دولت  الزام  و  کشوری  خدمات 
انسانی  آنطور که مسئوالن معاونت توسعه  شدن آن، 
بودند  کرده  اعالم  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
پیشنهاد  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  الیحه  در 
سازوکارهای هماهنگی نظام پرداخت پیش بینی شده 
است. ناهماهنگی ها و اختالفات حقوقی که البته قول 
بر طرف شدن آن و یکسان شدن نظام پرداخت حقوق 
کارکنان در نظام اداری در دولت فعلی و از سوی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی به طور جدی تری مطرح شده 
بود و چندی پیش نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی- وعده داده بود که در اولین فرصت نسبت 
به ترمیم حقوق بازنشستگان و شاغالن به طور واقع 
بینانه ای اقدام خواهند کرد. این در حالی است که وی 
اخیرا با اعالم برخی جزئیات از بودجه سال آینده و آنچه 
که در رابطه با تغییر در حقوق کارکنان در برنامه ششم 
مطرح کرده، خبرهای خوبی برای افزایش حقوق و تا 

حدودی متناسب سازی آن داشته است.

آغاز به کار اپراتورهای
 مجازی موبایل از بهمن

از  استفاده  با  است  قرار  موبایل  مجازی  اپراتورهای 
تلفن  خدمات  کشور،  فعلی  اپراتورهای  شبکه های 
همراه ارائه کنند. به گزارش الف، معاون سازمان تنظیم 
مجوز  که  کرد  اعالم  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات 
فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه در بهمن ماه 
صادر می شود. به گفته  عباسی شاهکوه، متقاضیان تا 

پایان دی ماه مهلت ارائه مدارک نهایی را دارند.

 ادامه رکود مسکن تا نیمه دوم سال 95 
 

کرد  پیش بینی  مهندسی  نظام  سازمان  سابق  رئیس 
سال 1395  سال  دوم  نیمه  تا  حداقل  مسکن  بخش 
در رکود خواهد بود. غفرانی در گفتگو با ایسنا افزود: 
تاثیر  کشور  کالن  اقتصاد  از  ساختمان  صنعت   رکود 
می گیرد که تولید، عرضه و تقاضا در این بخش را دچار 

مشکالتی کرده است.

  سیف: »اخبار« دالر را گران کرد

در  بلوکه شده  منابع  دالر  »30میلیارد  اعالم  با  مرکزی  بانک  رئیس کل 
خارج از کشور داریم« گفت: با اجرایی شدن برجام 
بالفاصله تحریم ها برداشته خواهد شد و این منابع از 
هفته آینده در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد. به 
گزارش تسنیم، ولی ا... سیف در خصوص نوسانات 
نرخ ارز اظهار کرد: قیمت ارز روز یکشنبه باال رفت 
و پس از آن روند نزولی پیدا کرد. وی افزود: برخی تصور می کنند که دولت 
برای تأمین ریال و منابع بودجه قیمت ارز را باال می برد که اصاًل این گونه 
بانک مرکزی  افراد تعجب می کنم. رئیس کل  این  اظهارات  از  و  نیست 
تصریح کرد: دولت هیچ وقت برای تأمین منابع مالی اقدام به افزایش نرخ 
تأثیر  ارز تحت  برنامه را ندارد. نوسانات نرخ  این  ارز نمی کند و نکرده و 

اخباری است که منتشر می شد.

حذف همیشگی بخشودگی جرایم 
 

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از تدوین آیین نامه جدید جرایم 
تعاون، خبر  به وزیر  آن  ارائه  و  بیمه ای کارفرمایان 
داد و گفت: اگر این آیین نامه تصویب شود به جای 
بخشودگی جرایم، تشویق کارفرمایان خوش حساب 
در  زدا  محمدحسن  می گیرد.  قرار  کار  دستور  در 
گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه آیین نامه جدیدی 
در خصوص جرایم بیمه ای کارفرمایان تدوین و به وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ارائه شده است، اظهار کرد: اگر این آیین نامه مصوب شود موضوع 
بخشودگی جرایم برای همیشه منتفی خواهد شد. وی ادامه داد: بر این اساس 
به سمتی حرکت می کنیم که کارفرمایان خوش حساب تشویق شوند. وی 
گفت: سال گذشته تسویه بدهی های کارفرمایان به تامین اجتماعی راضی 

کننده نبود و تصمیم گرفتیم بخشودگی جرایم را تمدید نکنیم. 

  پیگیری برای افزایش حقوق بازنشستگان

 رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی 
 95 مستمری  افزایش  برای  جلسات  تشکیل  از 
بازنشستگان خبر داد و گفت: 55 درصد بازنشستگان 
حداقل بگیر هستند. علی اصغر بیات در گفتگو با مهر، 
هستیم  بازنشستگان  حقوق  افزایش  پیگیر  گفت: 
که  است  گروه  دو  برای  ها  افزایش  این  البته  که 
یکی برای حداقل بگیرها و دیگری برای بازنشستگانی که باالی حداقل 
دستمزدها درآمد دارند تعیین خواهد شد.وی گفت: براساس ماده41 قانون 
کار و همچنین ماده 111 تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان نباید از حداقل 
حقوق یک کارگر عادی کمتر باشد و بر این اساس هر عددی که در شورای 
پیدا  تسری  نیز   95 سال  بگیران  مستمری  برای  برسد  تصویب  به   عالی 

می کند که این افزایش شامل حال حداقل بگیرهاست.
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معاون وزیر ارتباطات از راه اندازی سامانه  مدیریت پیامک 
تبلیغاتی در آینده نزدیک خبر داد که توسط آن مشترکان 
می توانند تبلیغات دریافتی را به تفکیک ارسال کننده، فعال 

یا غیرفعال کنند و از تبلیغات مفید بهره مند شوند. 
وزارت  گفت:  براری،  مرتضی  فارس،  گزارش  به 
راستای  در  اول  فاز  در  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات 
 حمایت از حقوق مشترکین به منظور حذف پیامک های 
و   90/11/25 تاریخ  در   147 و   133 مصوبات  انبوه، 
91/6/5 را ارائه کرده است تا مشترکین بتوانند با ارسال 
کدهایی همه پیامک های تبلیغاتی خود را حذف کنند. وی 
افزود: وزارت ارتباطات در شهریور ماه امسال از اپراتورها 
 خواست تا سامانه ای را طراحی کنند تا مشترکان بتوانند 
پیامک های تبلیغاتی را مدیریت کنند؛ که در این راستا 
اپراتورها نیز اقدامات الزم را انجام داده اند و این سامانه 

در آینده ای نزدیک بهره برداری می شود. البته الزم به 
 ذکر است مشترکین با لحاظ کردن سرشماره پیامک های 
مدیریت  را  ها  پیامک  خودشان  توانند  می  تبلیغاتی 
کنند. براری به پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
درخصوص قیمت پیامک ها اشاره کرد و ادامه داد: قیمت 
با نوع خدمت  هر پیامک خدمات ارزش افزوده متناسب 
مخاطب  به  که  است  تومان   200 تا   35 بین  پیامک 
شده  مطرح  سوال  درخصوص  وی  شود.  می  اعالم  نیز 
ارزش  های  سرویس  به  مربوط  های  پیامک  مورد  در 
ها  سرویس  گونه  این  گفت:  ارتباطات  وزیر  از  افزوده 
تقاضای  به  صرفًا  اپراتور  توسط  رسانی  اطالع  از  پس 
با فعال سازی آن  خود مشترک فعال سازی می شود و 
نیز در پایان هر پیامک درباره تداوم این سرویس نیز از 

مشترک سوال می شود. 

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
کشور با تشریح علل عدم استقبال بازنشستگان 
از طرح وام خرید کاال، پرداخت نقدی تسهیالت 
را خواستار  بگیران  بازنشستگان و مستمری  به 
شد. هادی ابوی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: 

رسمی  کارمندان  برای  اول  فاز  در  طرح  این 
دولت و مستمری بگیران و بازنشستگان تامین 
اجتماعی پیش بینی شده تا از نظر مالی کمک 
به صورت  را  رقم  این  که  است  بهتر  اما  شوند 
عدم  به  اشاره  با  وی  بدهند.  اختصاص  نقدی 

از طرح مذکور، گفت: در  بازنشستگان  استقبال 
می  تعلق  کسانی  به  وام  شده  گفته  طرح  این 
و  میلیون  یک  از  آنها  دریافتی  سقف  که  گیرد 
500 هزار تومان تجاوز نکند در حالی که بخش 
بازنشستگان  و  بگیران  مستمری  از  اعظمی 

آن  از  دارند،  تومان  میلیون  یک  زیر  حقوق 
بازنشستگان کفاف خرج روزمره  گذشته حقوق 
به  هم  را  آنها  درمان  و  خوراک  هزینه های  و 
بخواهند  اینکه  به  برسد  چه  می دهد  سختی 

اقساط سنگین وام را بازپرداخت کنند. 

سامانه  مدیریت تبلیغات پیامکی به زودی راه اندازی می شود

 بازنشستگان از طرح خرید کاال استقبال نکردند؟ 

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حذف صفر از پول ملی برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه آثار مطلوبی نخواهد داشت، گفت: با حذف صفر از 
پول ملی حجم اسکناس و پول خرد کمتر می شود و این امر هزینه های دولت را کاهش خواهد داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، لطفعلی بخش تصریح 
کرد: در حال حاضر که نرخ تورم به 10 درصد رسیده بهترین فرصت برای اجرای حذف صفر از پول ملی است به شرط آنکه سایر عوامل فراهم باشد.

 زمان مناسب برای حذف صفر از پول ملی

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 2۰ -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

قالی شویی نویــد
با مدیریت جدید   دستگاه فرچه تمام اتوماتیک

09158675921 -32350186 -32350000
دقت- سرعت- کیفیت    حمل و نقل رایگان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی اعیان احداثی بر روی عرصه تمامی 9936 سهم 
مشاع از 2250000 سهم ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک ثبتی 3 فرعی از 766- اصلی بخش 5 

نهبندان واقع در نهبندان، شهرک صنعتی، کارخانه سنگبری که سند مالکیت آن ذیل ثبت 4127 صفحه 204 دفتر 25 به نام 
دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
است و برابر قرارداد شماره 20587- 85/11/28 به شرکت یاقوت سبز پایدار )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 2445 بیرجند 
با مدیریت و امضای آقای کریم نجارپور فرزند نادعلی واگذارگردیده است و برابر سند رهنی شماره 88809-87/7/29 تنظیمی 
در دفتر اسناد رسمی شماره 4 بیرجند به همراه سایر وثائق منقول )ماشین آالت( و غیر منقول در قبال مبلغ سیزده میلیارد و 
ششصد و پنجاه و چهار میلیون و صد و هشتاد و دو هزار و سیصد و هشتاد و سه ریال )13/654/182/383( به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه تا روز وصول تعهدات شرکت مذکور در رهن بانک صادرات مدیریت شعب خراسان جنوبی قرار گرفته است. چون 
متعهدین ظرف مدت مندرج در اسناد فوق به تعهدات خود عمل ننموده اند، بنابراین بانک صادرات به عنوان مرتهن مستند 
به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه به مبلغ 13/440/761/501 ریال اصل 
طلب و مبلغ 1/003/815/541 ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست اجرائیه 89/9/6 به انضمام روزانه مبلغ 6/628/320 ریال 
جریمه دیرکرد تا روز وصول جمعا 14/444/583/042 ریال علیه شرکت مدیون و راهن مذکور نموده که پرونده ای تحت کالسه 
8900025 در این خصوص نزد واحد اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است.پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر 
وفق مواد 30 و 31 - آیین نامه اجرا عملیات اجرایی توسط اجرای اسناد رسمی نهبندان به نیابت از این اجرا پیگیری و به 
دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، با توجه به تقاضای بانک بستانکار نسبت 
به ارزیابی اعیان پالک فوق اقدام و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 9400275 - 1394/75 اداره ثبت 
اسناد نهبندان، اعیان موجود در کارخانه به شرح ذیل1- سوله فلزی با سقف شیروانی و دیوارهای آجر سفالی و کف بتنی حدود 
1750 مترمربع 2- ساختمان کارگری اداری رفاهی با شناژ بتنی و دیوارهای 35 سانتیمتری آجری در دو طبقه که طبقه 
همکف کامل و طبقه اول در حد سفت کاری بوده به مساحت 512 مترمربع 3- انباری به مساحت 85 مترمربع در ضلع غربی 
سوله 4- حصار و دیوار دور زمین با آجر سفال به ضخامت 35 سانتیمتر و ارتفاع 2 متر در حدود 440 مترمربع و اجرای سیستم 
کانال جمع آوری آب و حوضچه رسوب گیر و تصفیه آب جمعا، بدون ارزش عرصه به مبلغ هشت میلیارد و هفتاد میلیون ریال 
)8/070/000/000( ارزیابی و قطعیت یافته است و به استناد ماده 123- آیین نامه اجرا چون محل تنظیم سند رهنی بیرجند 
می باشد لذا در روز یکشنبه مورخ 94/11/25 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل واحد اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در 
میدان شهدا در قبال باقی مانده طلب بستانکار از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. ضمنا الزم به ذکر است که پالک ثبتی 
193 فرعی از 173 - اصلی بخش 14 اصفهان و پالک ثبتی 20016 فرعی از 15190 - اصلی بخش 5 اصفهان نیز که عالوه 
بر مورد مزایده مذکور در قبال طلب بستانکار برابر سند فوق در رهن قرار گرفته پس از طی تشریفات قانونی مواد 30 و 31 و 
123 آیین نامه اجرا جمعا به مبلغ شش میلیارد و ششصد و هشتاد و پنج میلیون ریال )6/685/000/000( از طریق مزایده 
به فروش رسیده و مستند به ماده 126- آیین نامه مزبور به بانک مرتهن واگذار و منتقل شده است. همچنین برابر اعالم بانک 
طی نامه وارده به شماره 31/9612/1335-94/10/16 مدیون مبلغ دو میلیارد و بیست و هشت میلیون و یکصد و سی و پنج 
هزار و دویست و هفت ریال )2/028/135/207( بابت بدهی خویش بعد از صدور اجرائیه به بانک پرداخت نموده است که از 
مطالبات بانک کسر خواهد گردید )به استناد تبصره ذیل ماده 4- آیین نامه محاسبه خسارت تاخیر از تاریخ درخواست اجرائیه 
تا روز وصول توسط اداره اجرای اسناد رسمی انجام خواهد شد( مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود. هزینه های مربوط به نقل و انتقال و سایر هزینه های احتمالی از قبیل آب و برق و 
گاز اعم از مصرف و انشعاب و بدهی های مربوط به دارایی و شهرداری و غیره که مبلغ آن فعال مشخص نگردیده بر عهده برنده 
مزایده می باشد که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. هزینه های دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا وصول می 
گردد و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده بدهی خویش را پرداخت و یا تودیع نمایند از انجام مزایده خودداری 
خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل اعالم شود مزایده روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

 تاریخ انتشار: 94/10/24
غالمرضا دادی - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بیرجند 

فروشگاه کودک
  امیـر 

قابل توجه مشتریان گرامی
اجناس شب عید رسید و با خرید 
پوشاک زمستانه از تخفیف ویژه 

برخوردار شوید.
سجادشهر، امامت 2      32412973

داربست مهـدی  نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی     32319263-09151642377 - وسیله کار

کرکره برقی -  جک پارکینگی 

نبش مدرس 69    ۰9153616358

چک دو ماهه

خدمات بیل مکانیکی 

زنجیـری و پیکـور
معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و 
غیره    09151613389 - بنی اسدی

قابـل توجـه مداحـان استــان

مداحان محترم برای ثبت نام به سایت azmoon.hajj.ir مراجعه نمایند.

دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری

آزمون جذب مداحان بعثه مقام معظم رهبری برگزار می شود

پخش تراکت  تبلیغاتی    2099  928  0938

سینما بهمن  سینمای خانواده 
سينما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

اکران
فيلم ها

پدر آن ارغوان
ديگری

پدر آن ارغوان
ديگری

ساعت شروع 
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636 - 056تلفن

سينما بهمن آمادگی دارد در صورت تمايل سازمان ها، 
ادارات، نهادها و مدارس فيلم های محمد رسول ا... 
)ص( و شاهزاده روم را به صورت سانس نوبت صبح

  نمایشگاه بزرگ مبلمان  و عصر با شرايط ويژه اکران نمايد.

و سرویس خواب 

برای شما آخرين مدل های روز تهران را 

گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و کيفيت 

با  شرایط استثنایی 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پیش پرداخت ویژه فرهنگیان عزیز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهداری - طبقه پايين بانک رفاه 

مودی



پیام شما

محترم  پرسنل  به  نباشید  خسته  و  سالم  عرض  با 
رانندگان  چرا  که  است  این  من  تاکسیرانی سؤال 
و هر  کنند  نمی  استفاده  تاکسیمتر  از  تاکسی 

نفر یک نرخ می گیرد.
915...015

پرستاران  از  را  تشکر  کمال  خواستم  می  آواجان 
زحمتکش بیمارستان غفاری به ویژه پرستاران بخش 

زایمان را داشته باشم.
915...584

مدیر عامل سیمان و فرماندار فرمودند سیمان باقران 
دهه فجر 94 به بهره برداری می رسد. خدایا شاهد 
باش و یاورشان باش که چدن خوسف و فاز 
اول فوالد قاین و سیمان و کک طبس هم به 
بهره برداری برسد. خدایا صادق ترشان در عمل 

قرار ده نه شرمنده شان. 
935...032

حال  به  فکری  چرا  مسئوالن  خدمت  سالم  با 
کنید  نمی  پایین  معصومیه  برای  زیرگذری 
درسته از مرکز شهر دوریم ولی کمی هم به فکر ما 

باشید نه پارکی نه امکاناتی آخه تا کی؟
915...934

آوا جان سالم. از شهردار بخواهید کنار فرهنگ 
سرا یک زمین فوتبال ساحلی بزنند که جوانان 
محل جایی رو برای بازی ندارند )منظورم زمین 
برای  مجبورند  جوانان  ضمن  در  باشد(  می  آرگینی 

ورزش به محله های دیگر بروند.
915...141

با سالم. لطفاً در مورد مؤسسه منحله میزان که قرار 
که  بشه  پرداخت  توسط صادرات  مردم  مطالبات  بود 
کنید. بحث  تهیه  نشده گزارش  ماه  از سه  بعد  هنوز 
بانک  ضمناً  است.  گذاره  سپرده  نفر  صدهزار  چند 
را  صادرات سودهای سال 93 سپرده گذاران 
تقلیل داده و مبالغ هنگفتی رو از حساب های سپرده 
برداشت کرده، طوری که  به طور غیرقانونی  گذاران 
بعد از گذشت حدود سه ماه از ورود بانک صادرات به 
قضیه میزان، هنوز هیچ یک از متولیان صادرات حاضر 

به پاسخگویی رسمی جلو رسانه ها نشده اند.
935..994

برسون.  به مسئوالن  آوا جان صدای من جوون رو 
خاطر  به  را  خدایی  بنده  پلیس  مأمور  یک  دیشب 
بود  رنگی  ماشینش  چراغ های کوچک  رنگ  اینکه 
اینجاست که مأمور فرمودند   جریمه کرد. جالب 
نداشت!«  جریمه  بود  یخی  رنگش  »اگر 
بوده  یخی   ... ماشین  های  چراغ  رنگ  احتمااًل 
چرا  آخه  داره!  فرقی  چه  رنگی  با  یخی  گرنه   و 

چراغ های رنگی رو جریمه می کنید! 
939...594

کنید  سؤال  فاضالب  و  آب  مسئوالن  از  باسالم. 
تکیف لوله کشی آب روستای سیدان از بخش 

ماژان چی شد؟ باتشکر 
915...746

واقعا جوابیه مخابرات دندان شکن بود تبریک می گم 
به مدیریت مخابرات با این اقتدار پنج نفر از همکارام 
رو از نون خوردن انداختین کم نبود حاال برای یه نفر 
ارباب. شما  کارگر  ما  بابا  هستین  بهانه  دنبال   دیگه 

بی بهانه هم می تونین این کار رو بکنین. مسئوالن 
استان بی تفاوتند یا خوابند یا دنیازده! ولی مردم بفهمند 
چه خبره تو مخابرات براتون سنگین بود.مردم کارکنان 
با پانصد  باالی ده سال سابقه کار یا اخراج شدن یا 

تومان و ده روز بیمه باید کار کنن. 
930...330

آوا لطفًا از وضع این میوه فروش های سیار گزارشی 
تهیه کن. داره به کسبه استان ظلم می شه. 

915 ... 506
همشهری محترمی که درباره نرخ ویزیت متخصص 
زنان پیامک زده بودند حرف شما کاماًل درسته ولی 
 گوش شنوایی نیست، نه بعضی از حضرات پزشک ها

نه  و  بدهند  تعدیل  حاضرن  رو  ویزیتشون   قیمت 
بیمه ها حمایت می کنند و نه نظارت مؤثر

915...212
سالم اینجانب به نوبه خودم از تالش و پیگیری 
 دهیار محترم چهکند در امر آسفالت خیابان ها

باشد  می  توسعه  ساز  زمینه  که  ها  کوچه  و 
تشکر و قدردانی می نمایم. اجرکم عندا... 

915...184
 جدیداً پخش پراید رو شرکت سایپا برمی داره

البد جزو آبشن پرایده؟ دزدی شاخ و دم نداره.
936...450

مسئوالن  از  فرمودن  که  دوستی  جواب  در  سالم 
خواستن به بازار و کسب کار فروشندگان مواد خوراکی 
سر بزنند و ببینند که درحال ورشکستگی هستند  می 
خواستم عرض کنم که مهم نیست مردم که فدای 
که  محترم  شهرداری  که  است  آن  مهم  سرشان 
 بازارشان رونق دارد تمام خیابان، میادین، کوچه ها،

ساختمانی  که  هرجای  و  بازار  حتی  و  ها  راه  بزرگ 
و  حاضرند  محترم  فروشان  دست  بشه  تخریب 
آماده  گران  قبض های  دسته  با  مأموران شهرداری 
منتظرن  اصناف هم که  پزیرای هستن و مسئوالن 
که سر سال بشه و حق عضویت بگیرند. مغازه داران 

از کجا بیاورند. باز هم مهم نیست.
915...141

نیروگاه  امکان  از شهرداری می خواهیم در صورت 
برق خیابان غفاری که مدت هاست متروکه و 
بال استفاده است به یک مرکز خوب تفریحی یا 
 تجاری که واقعاً مورد نیاز این منطقه است تبدیل کنید

تا بلکه از این کسادی بیرون بیاید و رونقی بگیرد.
935...659

سالم و خداقوت به دست اندرکاران روزنامه آوا.همه 
عالی  مطالب  مردم،  مشکالت  به  رسیدگی  جمله  از 
اگه  فقط  است.  بسیارعالی   5 و  و صفحات6  هست 
حجم آگهی تبلیغاتی رو کمتر کنید و به موضوعات 
علمی و اجتماعی بپردازید فوق العاده عالی می شوید.
915...891

باسالم. با تشکر از دهیاری و شورای روستای چهکند 
بابت آسفالت شهرک چهکند. ان شاءا... به زودی به 
کشته  کسی  تا  بشوید  نیز  الهیه  بلوار  روشنایی  فکر 
نشده و گزارشی در مورد جاده ای که به کمربندی 

وصل می شود تهیه کنید. ممنون آوا
915...273

سالم استاندار محترم باستحضار می رساند روستای 
ساقی)بیرجند( با جمعیت متغیر250 تا1500 نفر در ایام 
مختلف سال از 3ماه پیش خانه بهداشت روستا 
تعطیل شده و این بی تدبیری در آستانه انتخابات 
های سیاست  اجرای  عدم  و  مردم  ناامیدی   باعث 

دولت تدبیر و امید در این روستای محروم شده است. 
خواهشمند دستور رسیدگی را صادر فرمائید.  

915...956
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 بازگشایی خیابان موسی بن جعفر
* رحیم زاده- حد فاصل کوچه های موسی بن جعفر 10 
تا 12 با بلوکه های سیمانی مسدود شده است: »با عرض 
پوزش از همشهریان گرامی مسیر منتهی به میدان کاظمیه 
تاریخ 94/6/28 مسدود می  از  دلیل عملیات عمرانی  به 
پالکارد  این  با نصب  که  است  ماهی  باشد« حدود چهار 
در  نقلیه  وسایط  تردد  جعفر  بن  موسی  خیابان  مسیر  در 
مسیر  این  بودن  مسدود  است.  شده  تعطیل  خیابان  این 
دنبال  به  را  اهالی  نارضایتی  طوالنی،  زمان  مدت  برای 
های تماس  دنبال  به  آوا  گزارشگر  بار  این  است   داشته 

مکرر شهروندان در  محل حضور یافته و مشکالت را از 
ساکنان این محدوده جویا شد.

 
 اهالی به امید بهبود وضع موجود و راه اندازی

پل، شرایط فعلی را تحمل می کنند
  

یکی از اهالی محل با بیان این مطلب می گوید: انتهای 
خیابان موسی بن جعفر چند ماهی است که درگیر پروژه  
اجرای پل شده و مسدود است. رجب زاده ادامه می دهد: 
را  این خیابان  شروع کار مسئوالن قول دادند خیلی زود 
بازگشایی کنند اما که با گذشت حدود 5 ماه هنوز خیابان 

مسدود است.

 این خیابان شاهراه اتصال خیابان های 
شمال شهر و مرکز شهر است

خاتمی یکی دیگر از اهالی ساکن در این خیابان می گوید: 
منطقه شمال شهر  در  بسیار  سازهای  و  وجود ساخت  با 
ها خیابان  اتصال  شاهراه  عنوان  به  خیابان  این   اکنون 

و مرکز شهر  انقالب  با  خیابان  بلوارهای شمال شهر  و 
های  قسمت  در  مردم  مشکالت  به  اشاره  با  وی  است. 
انتهایی این خیابان می گوید: با انسداد خیابان اغلب مردم 

برای رفت و آمد دچار مشکل شده اند به گونه ای
که بسیاری از اهالی خیابان های کاظمیه و موسی بن جعفر 
مجبورند مسافت زیادی را تا بلوار اصلی طی کرده و مسیر 

خود را تغییر دهند.

 سردر گمی اهالی در استفاده مناسب
از ناوگان حمل و نقل عمومی

دختر جوان دانشجوی ساکن در منطقه نیز با گالیه از این 
وضع می گوید: با بستن مسیر مشکالت زیادی برای مردم 
به وجود آمده به گونه ای که برای استفاده از ناوگان حمل 
و نقل عمومی باید مسافت زیادی را تا خیابان اصلی  آن 
طرف بلوار طی کنیم با این وضع و با تغییر زمان رسیدن 

اتوبوس ها به ایستگاه ها به دلیل تغییر مسیر، بسیاری از 
مردم سردرگم مانده و به موقع به محل نمی رسند. 

سلطان پور ادامه می دهد: متأسفانه با بسته بودن خیابان 
اصلی بار تردد این خیابان به کوچه موسی بن جعفر 12 
منتقل شده است به گونه ای که با وجود عرض کم معبر 
گاه شاهد تردد دو طرفه خودروها در این کوچه هستیم. 
از طرفی خیلی از رانندگان ناآشنا به این کوچه های کم 

عرض در آنها گرفتار می شوند.

مدیران شهری درباره باز گشایی
مسیر چاره اندیشی نمایند  

دو  تردد  این خیابان ظرفیت  اینکه  بیان  یا  نیز  محمدی 

دارای  این کوچه  ندارد می گوید:  را  نقلیه  طرفه وسایط 
میان  در  بازیگوش  کودکان  وجود  و  بوده  قدیمی  بافت 
کوچه بسیار خطرناک است. وی ادامه می دهد: با وجود 
امکان  سانحه  بروز  صورت  در  معبر  این  کم  عرض 
خدمات دهی و کمک به مصدومان وجود ندارد و مدیران 
شهری قبل از اینکه فرصت را از دست بدهند باید درباره 

بازگشایی مسیر چاره اندیشی نمایند. 

پل موسی بن جعفر ، بزرگترین پل استان

بعد از فراز و نشیب های فراوان و نشست های مختلف 
تقاطع  و  پل  شدن  اجرایی  مورد  در  شهر  شورای   در 

موسی بن جعفر)ع( بیرجند، در نهایت در شورای چهارم با 
اجرای این طرح موافقت شد. آن طور که شهردار بیرجند 
در  پل  بزرگترین  )ع(  جعفر  بن  موسی  پل  است:  گفته 
بتن مسلح ساخته می شود.  از  خراسان جنوبی است که 
به گفته مدیح احداث پل موسی بن جعفر با صرف هزینه 
46 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد. به دنبال اجرای 
پروژه در این مسیر هرچند، شهردار بیرجند گفته بود: در 
حال حاضر 2 ماه از برنامه جلو هستیم و در صورت تداوم 
این روند تا پاییز سال آینده )1394( این پل افتتاح خواهد 
شد اما معاون عمرانی شهردار بیرجند نظری متفاوت دارد.

تنها 25 درصد کار باقی مانده است 

عدل با اشاره به اینکه ساخت پروژه طبق برنامه زمانبندی 
پیش می رود از پیشرفت 75 درصدی این پروژه خبر داده 
و می گوید: تنها 25 درصد کار با اجرای عرشه پل باقی 
مانده است و پروژه فعال است. وی نوع سازه اسکلت این 
برداری آن 9 هزار  بتن و در حجم عملیات خاک  را  پل 
بندی  قالب  سطح  گوید:  می  و  کرده  عنوان  مکعب  متر 
 این پروژه 4 هزار و400 متر مربع و حجم بتن ریزی آن 

6 هزار و500 متر مکعب است.

بهره برداری از این پل باعث روان شدن 
ترافیک خیابان جمهوری می شود

وی بتن پیش ساخته استفاده شده در این پروژه  را 900 متر 
مکعب و اجرای زیرسازی پل و تقاطع موسی بن جعفر را 
5 هزار و 645 متر مکعب عنوان می کند.  وی خاطر نشان 
می کند: با افتتاح پروژه و اتصال خیابان سه راه اسدی به 
موسی بن جعفر)ع( و بلوار جوادیه بیرجند شاهد روان سازی 
ترافیک خیابان جمهوری اسالمی و رونق و احیای بافت 

فرسوده فرزان بیرجند خواهیم بود. 

مسیر  در  منازل  مابقی  تملک  در  تأخیر 
طرح، اجرای پروژه را کندکرده است 

عدل با اشاره به اینکه در واقع کمتر از 25 درصد اجرای 
موضوع  به  خصوص  این  در  است  مانده  باقی  پروژه 
تأخیر تملک توسط شرکت مادرتخصصی عمران توسعه 
مسکن سازان اشاره کرده و می گوید: تأخیر در تملک مابقی 
اسدی  راه  سه  فاصل  حد  در  واقع  طرح  مسیر  در  منازل 
ابتدای پل موسی بن جعفر اجرای پروژه را کند کرده  تا 
است. وی ادامه می دهد: عالوه بر اینکه این شرکت متولی 
بازگشایی مسیر است قرار بود در اجرای پروژه به شهرداری 
یاری رسانده و مساعدت کند که به دلیل کسری بودجه و 
مسایل مالی تاکنون مساعدتی با شهرداری نداشته است. 

 وی با اشاره به اجرای 4 ماهه پل شاهرود می گوید: در 
بازگشایی  ما  نگرانی  اما  است  شدنی  کار  این  نیز  اینجا 
به  کار  این کندی  و  است  با شرکت  و هماهنگی  مسیر 
باقی  با تملیک منازل  منظور همزمان سازی اجرای پل 
بودجه  کسری  وجه  هیچ  به  زمینه  این  در  است  مانده 
پل  این  مانده  باقی  منازل  تملک  با  امیدواریم  و  نداریم 

اواخر بهار سال آینده به بهره برداری برسد.

پیش بینی می کنیم این مسیر 
حداکثر 2 هفته دیگر باز گشایی شود 

عملیات  به  توجه  با  پروژه  این  اجرای  افزاید:  می  وی 
خاکبرداری و ریزش جداره و احتمال سقوط وسایط نقلیه 
به داخل محوطه کارگاه خطر ساز بود لذا برای جلوگیری 
شهروندان،  به  مالی  و  جانی  خسارت  آمدن  وارد  از 
رانندگی  و  راهنمایی  مدیریت  هماهنگی  با  شهرداری 
نسبت به مسدود کردن این محور تا اتمام عملیات اجرایی 
به  نسبت  بیرجند  معاون عمرانی شهردار  اقدام کرد.  پل 
بازگشایی هرچه زودتر مسیر قول مساعد داده و می گوید: 
علت تأخیر در بازگشایی مسیر مربوط به قنات متروکه در 
و  بازسازی  درحال  شهرداری  اکنون  هم  که  بوده  مسیر 
بهسازی قنات است و پیش بینی می کنیم این مسیر تا 

حداکثر 2 هفته دیگر بازگشایی شود. 

تسنیم- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومه گفت: با هدف توسعه و ترویج فرهنگ گردشگری در شهر بیرجند و بر اساس مصوبه شورای شهر اتوبوس 
 ویژه گردشگری در این شهر راه اندازی شد. غالم پور با بیان اینکه در حال حاضرمجوز این اتوبوس در محدود شهری بیرجند است، گفت: به دنبال آن هستیم 
تا از مراجع مربوطه مجوز فعالیت برون شهری در محدوده خراسان جنوبی را نیز دریافت کنیم. وی افزود: تعرفه استفاده از این اتوبوس به شورای شهر ارائه شده 
تا پس از تصویب اجرایی شود که این روند ضمن توسعه و تقویت فرهنگ گردشگری و بخشی از هزینه های خرید و تجهیز این اتوبوس را نیز تأمین خواهد کرد.

اتوبوس ویژه گردشگری در شهرستان بیرجند راه اندازی شد

 09151605216
  3 2236030  

ایزوگـام سلیمانــی 
خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   یران

یمه ا
ت و ب

ضمان
سال 

 10

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

مشاوره و صدور انواع بیمه نامه اموال  
اشخاص ، مسئولیت  و... 

 با خرید بیمه نامه خودرو 
در قرعه کشی ماهانه ما شرکت نمایید

آدرس: بیرجند - نبش توحید 13
تلفن: 32440966 -09151609589

نمایندگی نوکی

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

09151630283 - 32225494
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد 98

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

 :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
حیــات  طیبــه 

 در رشته های ذیل ثبت نام می کند 

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

به فکر کسانی باشید که نه پای آمدن به ادارات را دارند و نه قلم نوشتن و نه زبان گفتن   
امام خمینی )ره(

مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س(
با ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما نیکوکاران 

و مردم نوعدوست اعم از کاالهای نو و بهینه بال استفاده مازاد، کفارات، زکات، نذورات
 انجام کلیه مراسم و مناسک عقیقه فرزندان و نذر قربانی می باشد. 

 آدرس: بیرجند- خیابان کارگران- بین کارگر 4 و 6 
 مسجد حضرت صدیقه طاهره )س(
 تلفن: 09157202129- 32317898

شماره حساب کمک های مردمی نزد بانک ملی: 0109826637002 
  شماره کارت مجازی: 6037991899647808

      مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س(
 تنها نمایندگی پنجره وین تک  در خراسان جنوبی

نمایندگی پنجره دکتر وین
مجری نمای  فریملکس
مجری نمای کرتین وال
آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند
 خیابان توحید- بین توحید 1 و 3 - پالک 29
09153620106 -05632447312
قیمت مناسب + کیفیت عالی= رضایت مشتری

مرکز فروش پنجـره و شیشه شکرانی

تعمیر لوازم گازسوز 
آبگرمکن ، پکیج و ...

09150570409 - رجبی

تعمیرات  تخصصی
 رکتی فایر

32311719 - 09151632362

با پیگیری آوا مطرح شد:

 معاون عمرانی شهردار بیرجند: تنها 25 درصد کار باقی مانده است 
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 از زمانی که پرنده های نظامی اختراع شده اند، یکی از مهمترین ابزارها برای پشتیبانی نیروهای زمینی محسوب 
 می شوند. بعضی از این پرنده ها به قدری هوشمند هستند که میتوانند همزمان چند هدف را نشانه گیری کنند. 
البته باید قیمت آن ها را هم در نظر گرفت. 

گران ترین پرنده  های نظامی 

4 ناسا 100 سیاره بیگانه کشف کرده است!

سالها پیش کپلر یا همان فضا پیمای ناسا که کارش 
پیدا کردن اجسام فضایی است، دچار نقص شد و همین 
با  البته  اختاللی که  اختالل کرد.  ایجاد  کار  در  نقص 
وجودش، کپلر توانست ماموریتش را از نو آغاز کند و آن 
را به خوبی به پایان برساند. در این ماموریت کپلر 100 
سیاره ناشناخته جدید را کشف کرد که دور ستاره های 

متفاوتی از آنچه پیش از این یافته بود، می چرخند.
ایان کراسفیلد از دانشگاه آریزونا در کنفرانس انجمن 
 K2 نجوم آمریکا تایید کرد که ماموریت جدید کپلر که
نام دارد باعث شده است که 100 سیاره جدید کشف 
شود. بیشتر این سیارات جدید با آن هایی که پیش از این 
در ماموریت اصلی کپلر کشف شده بودند تفاوت دارند. 
برخی در یک سیستم چند سیاره ای قرار گرفته اند و به 
دور ستاره هایی که داغ تر و روشن تر از ستاره های کشف 

شده در ماموریت اصلی هستند، می چرخند.
را کشف کرده که  به عالوه سیستمی  ماموریت جدید 
در آن سه سیاره بزرگ تر از زمین وجود دارند. البته باید 
بدانید که K2 فقط به دنبال سیارات جدید نیست، این 
ماموریت به عالوه به بررسی ابرنواخترها و سیاره هایی که 

به دور خورشید ما می چرخند، می پردازد.
از مرکز فیزیک نجومی اسمیتسونیان  اندرو وندربرگ 
هاروارد در کنفرانس نامبرده اعالم کرد که دانشمندان در 
واقع 234 سیاره کشف کرده اند که منتظر تاییدند. در واقع 
هدف اصلی ماموریت این است که بهترین سیستم ها و 
ستاره های نزدیک تر به ما شناخته شوند تا بررسی آن ها 

از همین جا روی زمین آسان تر باشد. 

گرانترین ماده جهان ساخته شد

دانشمندان دانشگاه آکسفورد موفق به ساخت گرانترین 
ماده جهان شدند و اخیرا نمونه ای از آن به اندازه یک 
سوم وزن موی انسان را 33 هزار و 400 دالر به فروش 
رسانده اند. این ماده که توسط شرکت طراح مواد کربنی 
شامل  که  دارد  نام  فولرن«  »اندوهدرال  شده،  ساخته 
ماده  این  از  گرم  دو  است.  کروی  کربن  مولکول های 
معادل قیمت یک هواپیمای ایرباس A380، یکی از 

گرانترین هواپیماهای جهان است. 
ماده گرانتر از این ماده، ضد ماده است که در حال حاضر 
در بازار وجود ندارد، اما ناسا قیمت آن را 61 تریلیون 
اتم   60 از  فولرن  است.اندوهدرال  زده  تخمین  دالر 
کربن تشکیل شده و یک اتم نیتروژن در میان آن ها 
قرار دارد. در نتیجه این ساختار، اندوهدرال فولرن مبتنی 
بر نیتروژن از یک طول عمر فوق العاده طوالنی اسپین 

الکترون برخوردار است.
این نانوساختارها به هیچ وجه جدید نیستند، آن ها ابتدا 
در  است  قرار  اکنون  اما  شدند  کشف  سال 1985  در 

ساعت های اتمی برای دقیق تر کردن آنها بکار روند.

این مزرعه، بیرحمانه پرندگان را می سوزاند 

میزان - انرژی خورشیدی یکی از پاک ترین و بهترین 
انرژی هایی است که در دنیا از آن استفاده می شود. 
بسیاری از سازمان های محیطی زیست به قدری انرژی 
خورشیدی را قبول دارند که حتی به آن قسم می خورند! 
اما این انرژی پاک و بی همتا چهره تاریکی هم دارد که 

به تازگی دانشمندان به آن رسیده اند.
 »ایوان پا« مزرعه ای خورشیدی و بسیار بزرگ است 

که در خارج ایالت کالیفرنیا قرار دارد و قرار است انرژی 
منطقه وسیعی از شهرهای این ایالت را تامین کند اما این 
مزرعه خود به یکی از بزرگترین دشمنان محیط زیست 

و حیات پرندگان تبدیل شده است.
ابتدا  همین  و  شد  افتتاح  گذشته  هفته  پا«  »ایوان 
کارشناسان متوجه شدند که پرندگانی که بر روی این 
مزرعه پرواز می کنند خیلی دردناک می سوزند و جان 
خودشان را از دست می دهند به این دلیل که تابش نور 
روی سلول ها بسیار زیاد است و بازتاب آن لیزرهای 

خورشیدی درست می کند.

کوچکترین عینک 3D دنیا برای یک حشره! 

ایسنا - محققان با امید به اینکه بتوانند درک بهتری از 
دید سه بعدی به دست آورند،  عینک  ویژه و کوچکی را 
به چشمان حشره ای که از توانایی دید سه بعدی برخوردار 

است وصل کردند.
فیلم های  تماشای  جنون   ،Cnet گزارش  اساس  بر 
سه بعدی با به چشم زدن عینک های سه بعدی از چند 
سال پیش و از زمانی که تلویزیون های جدید نیاز به 
استفاده از عینک ها را از بین برده اند، کاهش پیدا کرده 
موجوداتی  شناسایی  به  موفق  دانشمندان  اما  است، 
بسیار شاد  این عینک ها  زدن  به چشم  از  که  شده اند 

می شوند: مانتیس های راهب.
دانشمندان روی چشمان این حشرات عجیب شیشه های 
عینک سه بعدی نصب کردند تا توانایی آنها در دیدن و 

شکار کردن به صورت سه بعدی را به اثبات برسانند.

خواندنی ها 

امروزه اکثر لپ تاپ ها به باتری های لیتیوم ـ یونی و لیتیوم 
ـ پلیمری مجهز شده اند . این باتری ها برخالف باتری های 
قدیمی نیکلـ  متال و نیکلـ  کادمیوم نیازی به شارژ طوالنی 
مدت ندارند. در این باتری ها عملیات شارژ پس از رسیدن 
به صد درصد، متوقف می شود و فرقی ندارد شما پس از آن 
چندین ساعت دیگر نیز باتری را به شارژر وصل کنید یا خیر.

 باتری را یک بار شارژ کامل نمایید

کامل  شارژ  یک بار  را  باتری  است  بهتر  اولیه  شارژ  برای   
کنید. توجه داشته باشید باتری های لیتیوم ـ یونی و لیتیوم ـ 
پلیمری بهتر است پیش از تخلیه کامل شارژدوباره شارژ شوند 
و عملیات شارژ نیز تا صد درصد کامل انجام نشو )حدودا بین 
50 تا 80 درصد شارژ تخلیه شده باشد( . هرچه این باتری ها 
بیشتر و در فواصل زمانی کوتاه تر شارژ شوند، عمر آنها بیشتر 
می شود. چنانچه قصد دارید دستگاه را به طور مداوم به برق 
وصل کنید، نیازی به جداکردن باتری ندارید ؛ زیرا باتری بیش 

از حد شارژ نمی شود.

سیستم عامل

درصورتی که لپ تاپ جدید شما بدون سیستم عامل است، 
دستگاه  سخت افزاری  امکانات  و  خود  سلیقه   به  توجه  با 
یکی از نسخه های 32 یا 64 بیت ویندوز ۷ یا 8 یا سیستم 
عامل موردعالقه تان را روی آن نصب کرده و پس از آن 

در  دهید.   انجام  را  عامل  سیستم  روزرسانی  به  عملیات 
اکثر موارد درایورهایی که همراه با دستگاه عرضه می شود 
با سیستم عامل شناسایی می شوند،  یا سخت افزارهایی که 
با مراجعه به سایت سازنده  به روز نیستند. توصیه می کنیم 
لپ تاپ خود، آخرین نسخه از درایورهای موجود را با توجه 
به سیستم عامل دستگاهتان دانلود کنید و ضمن به روزرسانی 
درایورهای نصب شده، یک نسخه از آنها را ذخیره و برای 

استفاده در آینده نگهداری کنید.
اگر لپ تاپ شما همراه با سیستم عاملی عرضه شده باشد، به 
احتمال زیاد نرم افزارهای زیادی بر روی آن نصب شده که 
برخی از آنها برای شما کاربردی ندارند و برخی دیگر نیز نصب 
شان به صورت موقت و آزمایشی بوده است. پیشنهاد می کنیم 
 نرم افزارهای نصب شده را با دقت بررسی کرده و هر کدام 

را که به آن نیازی ندارید، حذف کنید.

 ابزار امنیتی

اولین برنامه هایی که  باید روی سیستم عامل دستگاه خود 
نصب کنید، ابزارهای امنیتی  است. آنتی ویروس و دیواره  آتش 
)فایروال( از جمله نرم افزار هایی به شمار می رود که در ابتدای 
کار و پیش از نصب دیگر نرم افزارها  باید روی سیستم عامل 
حین  احتمالی  بدافزارهای  اجرای  مانع  تا  کنید  نصب  خود 

عملیات نصب شوند.

 برنامه کاربردی

اکنون ویندوز رایانه بروز شد، عمل پارتیشن بندی صورت 
گرفته و همچنین ابزار های امنیتی نیز در سیستم نصب شده 
است . اکنون دیگر نوبت استفاده از لپ تاپ شما فرارسیده 
مانند  کاربردیتان  های  افزار  نرم  میتوانید  اکنون   . است 
افیس،مرورگر مورد عالقه تان، مجموعه افیس و  را بر روی 

لپ تاپ خود نصب کنید !

پشتیبان گیری

در نهایت وقتی همه چیز به پایان رسید، برای آن که هنگام 
نصب مجدد سیستم عـــامل خود مجبوربه نصب دوباره  تمام 
نباشید  بر روی سیستم  اعمال شده  تنظیمات  و  برنامه ها 

چون  افزارهایی  نرم  از  استفاده  با  آن  از  میکنیم  پیشنهاد 
Acronis True Image  نسخه پشتیبان تهیه کنید !

نصب آنتی ویروس و ابزار امنیتی

به سراغ افزایش امنیت سیستم خود بروید، همانطور که همه 
ما می دانیم، امروزه با وجود تعداد بسیار زیادی از ویروس 
ها، کرم ها، تروجان ها و نرم افزارهای جاسوسی و مخرب، 
وجود یک آنتی ویروس و یک نرم افزار محافظت کننده بر 
روی کامپیوتر )البته با سیستم عامل ویندوز( یک امر ضروری 
و مهم می باشد. شاید بتوان با اطمینان گفت قطعا یکی از 
نرم افزارهایی که پس از نصب ویندوز باید نصب کنید، آنتی 

ویروس ها و نرم افزارهای فایروال می باشند.

اقدامات اساسی پس از خرید کامپیوتر و لپ تاپ

علمی و فناوری

مهر - دانشمندان شهاب سنگی را در استرالیا پیدا کرده اند 
که بیش از 4.5 میلیارد سال عمر دارد، یعنی بیشتر از زمین.
در نوامبر سال گذشته شیء آسمانی که به نظر سبز می 
دانشمندان  بالفاصله  شد.  دیده  استرالیا  آسمان  در  رسید 
بررسی های خود برای کشف شهاب سنگی را آغاز کردند 
بر جای  نیم کره جنوبی  آسمان  در  را  دیدنی  اثر  این  که 

گذاشته بود.
اکنون آنها به هدف خود رسیده اند و از تکه شهاب سنگی 
رونمایی کرده اند که از دل گل و الی نمکی یکی از دریاچه 

های دورافتاده استرالیا بیرون کشیده شده است.این شهاب 
سنگ که 1.6 کیلوگرم وزن دارد یکی از ابتدایی ترین اجرام 
منظومه شمسی به شمار می آید و با داشتن سنی بیش از 
ارزشمندترین شهاب سنگهایی  از  4.5 میلیارد سال، یکی 

است که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است.
در  ای  سیاره  شناس  زمین  دانشمندان  از  بالند«  »فیل 
دانشگاه Curtin hسترالیا می گوید: جستجو برای کشف 

این شهاب سنگ تالشی حیرت انگیز بود.
مشاهده این شهاب سنگ در 2۷ نوامبر سال 2015 توسط 

صورت  رصدی  تجهزات  از  استفاده  بدون  و  عادی  مردم 
گرفت. البته 5 دوربین از مجموع 32 دوربین پیشرفته ای 
مناطق وسیعی جاسازی کرده  در  و همکارانش  بالند  که 

بودند نیز حرکت درخشان این جرم آسمانی را ثبت کردند.
از  پیش  تا  سنگ  شهاب  این  وزن  دانشمندان  عقیده  به 
تبدی شدن به یک توپ آتشین در آسمان استرالیا حدود 
80 کیلوگرم بوده و زمانی که تنها 18 کیلومتر تا سطح زمین 
فاصله داشته فرآیند سوختن آن پایان یافته و حاال این تکه 

1.6 کیلوگرمی از آن پیدا شده است.

کشف شهاب سنگی مسن  تر از زمین 

نبش حکیم نزاری 1   32221525 - 09153635587

رستوران و غذای آماده حکیم 

راننــده محتــرم:آگاهی از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه های کشور 
                                  با تلفن گویای 141        اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی 

صبح جمعه هر هفته      ساعت توزیع: 6:30 الی 10 صبح
ضمنا کلیه سفارشات شله برای مراسم زیارت عاشورای ادارات و همشهریان عزیز پذیرفته می شود.

آدرس: نبش عدل 18    تلفن سفارشات: 32204431-09155610366 رمضانی

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

انواع پیتزا ، ساندویچ
 اسنک، ذرت مکزیکی و ...
کیفیـت را با مـا تجربـه کنیــد
هدف ما جلب رضایت شماست

بیرجند، بلوار معلم ، بین معلم 19 و 21
32423937

 انتقــال یافـــت
توجــه        توجـــه

0 پیـک رایگــان 9 1 5 5 6 2 5 8 2  معلم 24 - اول کوچه   8

هر هفته روز جمعه 20 درصد تخفیف
شنبه الی پنجشنبه هر 10 سیخ ، یک سیخ رایگان

تغییر آدرس

 دکتر صدیقه  خزاعی
مطب  دندانپزشکی

به خیابان معلم ، نرسیده به معلم 1، ساختمان سپهر، طبقه اول 
انتقال یافت.     32212989 - 32231022



پنجشنبه * 24 دی  1394 * شماره 3417 

مشکل رابطه عاطفی چیست

رابطه عاطفی مثل هر چیز زنده دیگر رشد می کند و از 
مرحله ای به مرحله دیگر تکامل پیدا می کند؛ از آشنایی 
بعد  ازدواج رشد و تکامل  به  ساده به دوستی و سپس 
ادامه  ازدواج، در تمام طول سال های زندگی مشترک 
دارد. این فرآیند تکاملی برای بعضی افراد به طور طبیعی 
پیش می رود اما بعضی افراد هم هستند که مانع از این 
فرایند شده، در نقطه ای از رابطه درجا می زنند و جلوتر 
نمی روند. دالیل متعددی برای ترس از تعهد درازمدت 
ترس این  اجتماعی  دالیل  مهمترین  از  دارد؛   وجود 
می توان به کمرنگ شدن ارزش هایی چون »سازگاری«، 
»از خودگذشتگی« و »مسئولیت پذیری« و ترویج ضد 
ارزش هایی چون »منفعت طلبی«، »راحتی طلبی« و 
»چشم و هم چشمی« اشاره کرد؛ طوری که به نظر می 
رسد رابطه عاطفی در جامعه ما به یک کاالی مصرفی 
تبدیل شده؛ کاالیی که تاریخ مصرف دارد و عطش برای 
تجربه کاالیی جذاب تر و جدیدتر در آینده ای نزدیک، 
برای  اول  قدم  است.  کرده  معنا  بی  را  درازمدت  تعهد 
تغییر، این است که از خودتان بپرسید تعهد برای تان چه 
معنایی دارد و درباره معنای این کلمه در ذهن تان تجدید 
دادن  دست  از  مستلزم  سالم  عاطفی  رابطه  کنید.  نظر 
اختیار یا افتادن در دام محدودیت نیست. تحقیقات بین 
المللی بسیاری نشان می دهند که رابطه عاطفی عمیق 
و درازمدت، فواید جسمی و روانی زیادی دارد؛ از جمله 
احساس شادی در دوران میانسالی مستقیما از پیوندهای 
عاطفی مستحکم ناشی می شود. خوب است به خود 
یادآوری کنید که »رابطه« یا »همسر« کامل و بی عیب و 
نقص وجود ندارد؛ رابطه یک فرش قرمز نیست که برای 
شما پهن شود، رابطه بیشتر شبیه یک نهال تازه است که 
برای رشد به مراقبت، توجه، رسیدگی و تالش نیاز دارد. 

ارزش کار

جنگ جهانی اول تمام دنیا رو گرفته بود. یکی از سربازان 
به محض این که دید دوست تمام دوران زندگی اش در 
باتالق افتاده و در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ 
است از مافوقش اجازه خواست تا برای نجات دوستش 
برود و او را از باتالق خارج کند. مافوق به سرباز گفت: 
کردی  فکر  هیچ  اما   ، بروی  توانی  می  بخواهی  اگر 
این کار ارزشش را دارد یا نه ؟ دوستت احتماال مرده 
و ممکن است تو حتی زندگی خودت را هم به خطر 
بیندازی .سرباز به نجات دوستش رفت. به شکل معجزه 
آسایی توانست به دوستش برسد، او را روی شانه هایش 
کشید و به پادگان رساندافسر مافوق به سراغ آن ها 
رفت، سربازی را که در باتالق افتاده بود معاینه کرد و 
با مهربانی و دلسوزی به دوستش نگاه کرد و گفت :من 
به تو گفتم ممکنه که ارزشش را نداشته باشه، دوستت 
مرده! خود تو هم زخم های عمیق و مرگباری برداشتی. 
سرباز در جواب گفت: قربان ارزشش را داشت. منظورت 

چیه که ارزشش را داشت!؟ می شه بگی؟
سرباز جواب داد: بله قربان، ارزشش را داشت، چون زمانی 
که به او رسیدم هنوز زنده بود، من از شنیدن چیزی که او 
گفت احساس رضایت قلبی می کنم. اون گفت: جیم .... 

من می دونستم که تو به کمک من می آیی

به نتیجه رسیدن امور مهم،
 اغلب به انجام یافتن یا نیافتن

 امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

دوست داشتن انسان ها به معنای
 دوست داشتن خود به اندازه ی

 دیگری است

کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا 
فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت

 را به سویش فرو خواهد فرستاد.

بی انگیزگی، خستگی یا حتی استرس... از جمله سختی ها 
یا مشکالتی هستند که گریبان بیشتر کارمندان را گرفته 
من  چرا  سواالتی همچون  پشت  اغلب  این عالئم  است. 
این کار را انجام می دهم؟  آیا من در جامعه نقش مفیدی 
دارم؟  پاسخ های که ما به این سواالت می دهیم، به نظر 
درست می رسند اما در باطن ممکن است نادرست باشند و 
در نتیجه کیفیت زندگی را پایین می آورند. در این مقاله ما 
دوازده راهکار آورده ایم که به شما کمک می کنند، در هر 
 شغلی هستید و در محیطی که کار می کنید ، شاد باشید

 و در عین حال پیشرفت هم بکنید.

1-به منظور موفق شدن، علت 
نارضایتی تان را در خودتان جستجو کنید.

به منظور تغییر روحیه، قبل از هر چیز باید علت نارضایتی 
خودتان را بفهمید. پیدا کردن راه حل برای مشکلی که به 
از خودتان  بسیار دشوار است.  نیست،  خوبی شناخته شده 
بپرسید که چه چیزی را در موقعیت کاری حالتان دوست 
نوع کارتان؟ شما  یا  آیا مشکل در درآمدتان است   ندارید. 
می توانید با شناخت موانع و با قرار دادن آن ها در کنار اولویت 
هایتان، و خامت اوضاع را بررسی و قضاوت کنید. بعد از انجام 
دادن این بررسی، پیدا کردن راه حل و اجرا ساختن آن راحت 
تر می شود. شاید راه حل تغییر شغل، تصمیم گیری در مورد 
مسئولیت های جدید باشد؛ حتی احتمال دارد ناچار شوید 

محل کارتان را عوض کنید.

2. برای خودتان هدف تعیین کنید.
از خودتان بپرسید که در چه زمینه و حرفه ای می توانید، 
مفید باشید. این مساله روز به روز اهمیت بیشتری در زندگی 
روزانه ما پیدا کرده است. اینکه حرفه ما با اهداف ما همخوانی 
داشته باشند بر میزان درآمد و موقعیت شغلی مقدم است. 
بسیار اهمیت دارد که کاری که انجام می دهیم برای ما لذت 
بخش باشد و فقط در این صورت است که ما می توانیم در 

حرفه خود موفق باشیم. 
با  شما  اکنون  کاری  موقعیت  که  است  ضروری  بنابراین 
شرایط  این  شغلتان  اگر  باشد.  سازگار  شما  های  ارزش 
هایتان  با خواسته  آن  برای سازگار کردن  کاری  ندارد،چه 
اوضاع  تغییر  برای  راهی  همیشه  دهید؟  انجام  توانید  می 
زمینه  و  شغل  تغییر  معنای  به  اگر  حتی  دارد،   وجود 

کاری شما باشد.

3. در زمینه حرفه خود آموزش ببینید
 تا پیشرفت کنید.

آموزش یکی از راه های ارتقای وضعیت شغلی است. اگر 
احساس می کنید مدتی است که در یک سطح مانده اید و 
پیشرفت نمی کنید، مهارت های جدیدی بیاموزید و به سمت 
پیشرفت و ارتقای شغلی گام بردارید.بعد از چند سال باقی 
ماندن در یک پست،تغییر ایجاد کردن اجتناب ناپذیر است. 
این به شما بستگی دارد که کمی همت کنید و تخصص و 

تجزیه خود را بهبود ببخشید.

4. حرفه خودتان را به صورت 
تخصصی آموزش دهید.

آموزش صحیح در زمینه های ما، می تواند به شکوفایی 
کاری را به ارمغان بیاورد. در نتیجه در حرفه خود متخصص 
می شویم. از طرفی یک متخصص می تواند دانش خود را به 
دیگران نیز منتقل کند. این رویکرد بسیار پر ارزش، می تواند 
ارتقای شغلی شما را به همراه داشته باشد: به این طریق شما 
می توانید با دیدگاه های مختلف )حتی از طریق کارآموزی 
که در حال آموزش است( در رابطه به شغلتان آشنا شوید.از 
طرفی در هنگام آموزش دادن، به جنبه های مختلف کارتان 
مسلط تر می شوید. اغلب موسسات فقط کمی از تجربه های 
پیشکسوتان در زمینه آموزش استفاده می کنند؛ در حالیکه 
آن ها آموزگاران عالی برای کارمندان هستند. اگر از انجام 
دادن حرفه خود خسته شده اید، به استقبال این چالش بروید 
و سعی کنید کارتان را به دیگران آموزش بدهید؛ آنچه که 

عالقه شما را نسبت به حرفه تان دوباره برخواهد گرداند.

5. خودتان لحظاتی لذت بخش 
را در کارتان خلق کنید.

بندرت پیش می آید که ما فقط کارهای مورد عالقه مان 
را در حرفه خود انجام دهیم. اگر وظایف شما خسته کننده 
هستند، با این حال شما مختارید که وقت های آزاد خود را 
مدیریت کنید. شما می توانید زمان هایی را به انجام دادن 
کارهای مورد عالقه تان اختصاص بدهید. اگر فردی شصت 

درصد از زمانش را احساس مثبت و چهل درصد احساس 
منفی داشته باشد، انسانی شاد در نظر گرفته می شود. شما 
باید تقویم و برنامه کاری خودتان را طوری تنظیم که بین 

لحظات شاد و غیر شادتان تعادل برقرار باشد.

6. روابط خود را با دیگران بهبود ببخشید.
زندگی شغلی معموال آشنایی با افراد مختلفی را در محیط کار 
برا شما به همراه دارد. روابطتان را با همکارتان بهبود ببخشید 
و محیطی شاد و پر انگیزه برای ادامه فعالیت خلق کنید. به 
حرفهای همکاران خود گوش بدهید و با آن ها صحبت کنید. 
یک محیط دوستانه احساسات مثبتی را در شما ایجاد می 
کند. ما دقت کنید که تا چه حد به همکاران خود نزدیک می 
شوید. سعی کنید روابط را در حدی نگهدارید که به استقالل 

شما ضربه وارد نشود.

7. نپذیرید که همیشه اوضاع
 بر وفق مراد ما نیست.

بپذیریم  که  معناست  این  به  همچنین  شغلی  رضایت 
اوضاع همیشه مطابق میل ما پیش نمی رود. الزم است 
از خودتان بپرسید که بین  باشید.  انتخاب و واقع نگر  که 
درآمد، منافع کاری، شرایط کاری و جو بین همکاران و ... 
کدام یک برایتان از همه مهمتر است. بعد از این بررسی 
 در خواهید یافت که اوضاع آنچنان که شما فکر می کردید، 

هم بد نیست.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

آیا در دلهایشان بیماری است یا شک دارند یا از آن می ترسند که خدا و فرستاده اش 
بر آنان ستم ورزند ]نه[ بلکه خودشان ستمکارند. سوره النور، آیه 50

حدیث روز  

هیچ بنده  ای حقیقت ایمانش را کامل نمی  کند مگر این که در او سه خصلت باشد: دین  شناسی، تدبر نیکو در زندگی، و شکیبایی 
در مصیبت ها و بالها. امام رضا )ع(

سبک زندگی

از کارم راضی ام؛ پس شادم

                        

749832156
251976438
836145792
698524317
514387629
327619584
465291873
973458261
182763945

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج 
در کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک 

عبارت ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در 
سال 1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای 
نخستین بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این 

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

شماره 3417 طراح: نسرین کاری
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28

432

685

86

147

894

23
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اگر زیبایی را آواز سر دهی،
 حتی در تنهایی بیابان،

 گوش شنوا خواهی یافت.

چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد
خود را به  کم  و  بیش  دژم  نتوان  کرد
کار من  و تو چنان که رای  من و توست
از  موم   بدست   خویش هم  نتوان  کرد

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

تجربه کنید.    09158668002

 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

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید  فی: توافقی

09151615023

فروش پیکان وانت یخچالدار مدل 89 
بیمه و الستیک کامل  فی : 12/500

09157406136

فروش تردمیل حرفه ای ، فول
کم کار، فی: توافقی
09155620910

فروش سمند LX مدل 86 ، خانگی 
کم کار ، الستیک و بیمه و فنی فول   

09155620910

به یک خانم )ترجیحا جوان( برای نگهداری 
از دو کودک در منزل نیازمندیم.

32201254 -09213214401

به تعدادی نیروی دفتری و ویزیتور 
نیازمندیم.    32234305

09128352455 -09153085771

 به یک نفر خانم 
آشنا به کامپیوتر با روابط عمومی 

باال برای کار در شیفت عصر 
شرکت بیمه نیازمندیم.

32422886 -09332637010

به یک نفر خانم آشنا به عکاسی و طراحی و 
یک نفر کارگر ساده )آقا( برای کار در البراتوار 
نیازمندیم . 09151633588-32221411 

به تعدادی چرخکار ماهر 
و استاد کار ماهر در تولیدی 

پوشاک نیازمندیم.
09151637348 - مقدم

32227338

سوپرمارکت با شرایط عالی  
نبش چهارراه توحید با کلیه 
وسایل به فروش می رسد.

    09396272223- تنگلی

فروش زمین کارگاهی 
به متراژ 500 متر 
با سند ششدانگ

09155611896

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 انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر، سی  دی

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

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

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

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

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

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

استــاپ 
فروش فوق العاده شلوار کتان 

و مخمل ، کاپشن 
معلم - نبش فردوسی 1 ایوبی

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

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

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

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

نمایندگی شرکت سکو و نودر
انواع درب های ضد حریق ، ضد 

سرقت ، اتوماتیک و انواع پنجره های 
UPVC

نبش مدرس 69
09155610014 - محمدی

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

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  
09155625379 - 09155610240 

فروش آپارتمان  در مشهد
خیابان عدل  خمینی )دیدگاه لشگر(
یا معاوضه با آپارتمان  در بیرجند 
یا ماشین مدل باال   ساعت تماس: 

6بعدازظهرتا 9شب09368967866 
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شهرخبر: آلزایمر تمام خاطرات را محو و ذهن را تبدیل به صفحه ای سفید و خالی از گذشته می کند. تاکنون درمانی برای
 این بیماری یافت نشده است و تنها راه باقیمانده همان پیشگیری است. نتایج پژوهش محققان نشان می دهد 
که انار سرشار از آنتی اکسیدان هاست و عصاره انار از بروز آلزایمر پیشگیری می کند.

با انار به جنگ آلزایمر بروید  اخبار ورزشی

تیم مهر اقتصاد در مسابقات فوتسال 
قهرمانی کارمندان ادارات استان 

مقابل منابع طبیعی مغلوب شد

با  بیرجند  رئیس هیئت ورزش های همگانی   : فارس 
اشاره به 6 بازی در هفدهمین شب از مسابقات فوتسال 
نخستین  در  گفت:  استان  ادارات  کارمندان  قهرمانی 
بازی تیم بانک مهر اقتصاد با نتیجه سنگین 6 بر صفر 
خورد  شکست  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مقابل  در 
به  را  بازی  یک  بر  تعاون سه  توسعه  بانک  و سپس 
بانک صادرات واگذار کرد.عرفی اظهار کرد: در سومین  
بازی، هالل احمر با زدن 9 گل و گذشتن یک توپ از 
زمین گیر کرد  را  اداره کل ورزش و جوانان  دروازه اش 
و نماینده بسیج سازندگی چهار بر دو در مقابل مرکز 
آموزش محمد رسول ا... )ص( بیرجند مغلوب شد.وی 
بیمه سالمت  تیم  بازی  پنجمین  خاطرنشان کرد: در 
در یک رقابت نفس گیر 9 بر چهار جهادکشاورزی را 
کشاورزی  بانک  نیز  بازی  آخرین  در  و  کوبید  درهم 
چهار بر دو در مقابل دادگستری به پیروزی رسید. وی 
با اشاره به رقابت 41 تیم در این مسابقات گفت: در 
تیم  تیم و در دسته دو، 21  دسته یک مسابقات 20 
فوتسال از ادارات و نهادهای دولتی شهرستان بیرجند 
نفری شهیدین  در سالن های ورزشی 2 هزار و 500 
قاسمی و دادگستری به مصاف هم می روند، این دوره 
از مسابقات از ابتدای ماه ربیع االول آغاز شده است و 
تا سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی به صورت 

رفت و برگشت و سه روز در هفته ادامه دارد.

رقابت وزنه برداران خراسان جنوبی 
در مسابقات قهرمانی شرق کشور

فارس: رئیس هیئت وزنه  برداری خراسان جنوبی گفت: 
وزنه برداران استان در مسابقات قهرمانی جنوب شرق 
کشور به مصاف ملی پوشان می روند. رضوی اظهار کرد: 
خراسان  استان های  از  ورزشکارانی  مسابقات  این  در 
شمالی، کرمان، خراسان رضوی، یزد، خراسان جنوبی، 
دی ماه  تا 26   23 از  سمنان  و  بلوچستان  و  سیستان 
رقابت می پردازند.وی  به  با یکدیگر  زاهدان  جاری در 
تصریح کرد: محمدعلی جعفری از قاینات در وزن 56 
کیلوگرم، محمد رضایی و محمد رضا غالمی در وزن 
کیلوگرم،   69 وزن  در  محمودی  احمد  کیلوگرم،   62
حمید شمسی در وزن 77 کیلوگرم، امین جاللی پور در 
وزن 85 کیلوگرم و حسن فالحت در وزن 105 کیلوگرم 

نمایندگان استان در این ماراتن ملی هستند.

صالحی در جمع برترین لیبروهای
 والیبال نشسته جهان

صالحی  رمضان  پارالمپیک،  المللی  بین  کمیته  ایرنا: 
لیبروی  بازیکن برجسته  حاج کالیی را در جمع پنج 

والیبال نشسته جهان معرفی کرد.

خواص فوق العاده آناناس بر سالمتی
 

با  اکسیدانی  آنتی  ترکیبات  نیوز:   سالمت 
انواع  از  و  کرده  مقابله  آزاد  های   رادیکال 
کند.  می  پیشگیری  سلولی  های  آسیب 

به  ابتال  احتمال  تواند  می  آناناس  مصرف 
تصلب شریان، بیماری قلبی عروقی، آرتریت، 
نقرس و انواع سرطان ها را کاهش دهد. یکی 
از روش های مقابله و کاهش خطر پرفشاری 
خون مصرف مقدار زیاد پتاسیم و مصرف کم 

سدیم است. از همین رو آناناس انتخاب خوبی 
با مصرف  از مشکالت گوارشی  است.بسیاری 
آنزیم  و  فیبرها  زیرا  یابد  می  بهبود  آناناس 
روده  حرکات  به  فیبرها  دارد.  مفیدی  های 
ای کمک می کند و مانع از بروز یبوست می 

شود. آنزیم های آن نیز هضم را تسهیل کرده 
عالوه،  به  شوند.  جذب  بهتر  ها  ریزمغذی  تا 
برای حفظ تعادل فلور روده ای و عملکرد ضد 
مفید  نیز  نفخ  از  پیشگیری  برای  آن  التهابی 
خواهد بود. بیشتر مردم نمی دانند که آناناس 

دارد.  ها  استخوان  سالمت  بر  مثبتی  فواید 
است  منیزیوم  غنی  منبع  خوشمزه  میوه  این 
کمک  کلسیم  جذب  به  معدنی  ماده  این   که 
می کند. اگر قصد کاهش وزن دارید می توانید 
روی آناناس حساب ویژه ای باز کنید. فیبرهای 
از  مانع  و  کرده  کمک  اشتها  کنترل  به   آن 
های  هیدرات  شکر،  مصرف  در  روی  زیاده 
کربن و چربی ها می شود. به عالوه، خاصیت 
زائد  تا مواد  نیز دارد  برای بدن  پاک کنندگی 
از بدن دفع شده و روند متابولیسم بهبود یابد.

موسیر و این همه خواص !

خانواده    اعضای  دیگر  مانند  موسیر  شهرخبر: 
به  و  است  گوگردی  ترکیبات  از  سرشار  خود 
دارد.  ضدباکتریایی  خواص  نیز  علت  همین 
و  میکروب ها  انتشار  از  موسیِر،  نتیجه  در 
می کند.  پیشگیری  بیماری زا  باکتری های 
توصیه  دارید  مشکل  غذا  هضم  در  چنانچه 
غذایی تان  برنامه   وارد  را  موسیر  می کنیم 
فیبرهاست  از  سرشار  اینکه  خاطر  به  بکنید. 
که عالوه بر ایجاد احساس سیری می تواند به 
نیز کمک  هضم غذا و عملکرد خوب روده ها 
باعث  صفرا  ترشح  افزایش  با  موسیر  کند. 
هضم راحت تر غذاها می شود. نتایج پژوهش ها 

موجود  گوگردی  ترکیبات  که  می دهند  نشان 
در موسیر و هم خانواده هایش یعنی پیاز و سیر 
و غیره می توانند جلوی رشد تومورها را بگیرند 
دستگاه  سرطان های  به  ابتال  از  نتیجه  در  و 

گوارشی پیشگیری کنند. 

روغنی مفید و ضد سرطان
 

سالمت نیوز: محققان با بیان اینکه چربی روغن 
زیتون یکی از چربی های تشکیل دهنده دیواره 
این  کنند  می  عنوان  است،  بدن  سلول های 

چربی خاصیت آنتی اکسیدان طبیعی به سلول ها 
داده و مقاومت آنها را در برابر بیماری سرطان 
افزایش می دهد. مصرف روغن زیتون به ویژه در 
سنین رشد باعث بهبود حافظه و افزایش قدرت 
خانم های  به  و  می شود  کودکان  در  یادگیری 

به  گیاهی  روغن های  از  می شود  توصیه  باردار 
مصرف  همچنین  کنند.  استفاده  زیتون  ویژه 
مداوم این روغن پوست را شاداب نگاه می دارد و 
کمک می کند که سلول های پوست فرم انعطاف 

پذیری خود را حفظ کنند.

 برچسب گذاری مواد غذایی

از  قبل  و  خرید  زمان  در  محصوالت  برچسب 
که  است  چیزی  ترین  مهم  و  اولین  مصرف، 
مصرف کننده با محصول ارتباط برقرار می کند. 
بایستی حداقل اطالعات مورد نیاز برای آگاهی 
و غیر  ، خوانا  به صورت شفاف  کننده  مصرف 
قابل پاک شدن در اختیار مصرف کننده قرار داده 
 شود و نیز در حد امکان به اطالعات تغذیه ای 

مصرف کننده نیز کمک نماید.
به  باید  آشامیدنی  و  غذایی  مواد  برچسب  در 
چه مواردی دقت کنیم : نام محصول، عالمت 
تجاری محصول، شماره پروانه بهداشتی ساخت 
از وزارت بهداشت، نشانگر رنگی تغذیه ای، درج 
نام و آدرس شرکت، تاریخ تولید و انقضا ، مواد 
تشکیل دهنده آن محصول، درج وزن یا حجم و 
شرایط نگهداری آن محصول. کلیه محصوالت 
مواد غذایی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی که 
عرضه  ها  مارکت  سوپر  در  و  شهر  سطح   در 
می شود بایستی دارای مجوز بهداشتی یا پروانه 
ساخت با آرم سیب سالمت باشد و در زیر این 
آرم سیب یک شماره نوشته شده است که نشان 
می دهد آن محصول در چه شهری و در چه 

کارخانه ای تولید شده است .
مرکز اطالع رسانی غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

روغنی مفید و ضد سرطان

ضرورت هوشیاری شهروندان در خصوص برخی کالهبرداری های نوبرانه

حسین زاده- شنیده ها از وقوع کالهبرداری از یک راننده تاکسی در بیرجند با شیوه ای مشابه آنچه که بعضا در 
شهرهای بزرگ رخ می دهد، حکایت دارد. گفته می شود یک راننده تاکسی در بیرجند مسافری به ظاهر غیربومی را 
به مقصد پایانه مسافربری سوار می کند. مسافر از راننده تاکسی می خواهد که اندکی صبر کند تا همسفرش نیز از 
راه برسد و به اتفاق به پایانه مسافربری بروند . این فرد در ادامه به راننده تاکسی بیسکوئیت تعارف می کند که راننده 
 از پذیرفتن آن خودداری می نماید. وی سپس به راننده تاکسی شیشه آب پرتقال به ظاهر سربسته تعارف می کند 
و خودش هم شیشه مشابه آن را سر می کشد. راننده تاکسی بی خبر از همه جا شیشه آب میوه را می گیرد و پس 
از نوشیدن آن دچار سرگیجه شده و از حال می رود. وی پس از به هوش آمدن اثری از سارق مسافر نما نمی بیند و 
دقایقی بعد هم متوجه به سرقت رفتن وجوه نقد داخل خودرو و محتویات جیب هایش می شود. بررسی های پلیس 
در خصوص این موضوع ادامه دارد اما جدا از هرگونه موضع گیری در این باره، آنچه که نمی تواند منکرش شد در 
کمین بودن افراد شیاد و کالهبردار در هر زمان و مکانی برای سوء استفاده از لحظه ای غفلت و بی احتیاطی مردم 
است. بیان اینگونه موارد و تبیین شگردهای کالهبرداران فرصت طلب حداقل این حسن را دارد که دست آنها را برای 

مردم رو می کند و آنها می توانند هوشیارانه تر و محتاط تر با این افراد خالفکار و سودجو روبرو شوند.

کشف 239 کیلوگرم تریاک دراستان

فرمانده انتظامي استان از کشف 239 کیلوگرم تریاک 
داد.    خبر  جنوبي  در خراسان  عملیات جداگانه  در سه 
اطالعاتي  دریافت  با  مأموران  گفت:  شجاع  سرهنگ 
مبني بر حمل و جابجایي مواد مخدر توسط دو نفر از 
قاچاقچیان ، دستگیري آنان را در دستور کار خود قرار 
دادند . وي گفت: با رصد اطالعاتي، متهمان شناسایي 
شدند و هنگامي که قصد داشتند محموله مواد مخدر 
را با یک دستگاه کامیونت به شهرهاي مرکزي کشور 
از خودرو 58  بازرسي  در  کنند دستگیر شدند.  منتقل 
کیلوگرم تریاک کشف شد. در دو عملیات جداگانه نیز 
کیلوگرم  نهبندان 181  و  در شهرستان هاي خوسف 

تریاک کشف و دو متهم نیز دستگیر شدند. 

واژگوني موتورسیکلت 
جان جوان 21 ساله را گرفت 

با  گفت:  استان  رانندگي  و  راهنمایي  پلیس  رئیس 
اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 110 مبني بر واژگوني 
پلیس  کارشناسان  قاین  شهرستان  در  موتورسیکلت 
 راهور و نیروهاي امدادي به محل حادثه اعزام شدند .

سرهنگ رضایي اظهار کرد : مأموران مشاهده کردند 
به  رنگ  قرمز  سوزوکي  موتورسیکت  دستگاه  یک 
نامعلومي واژگون  به دالیل  رانندگي جواني 21 ساله 
شده و راننده به بیمارستان منتقل شد که بر اثر شدت 
از  تخطي  را  حادثه  علت  وي  باخت.  جان  جراحات 
سرعت مطمئنه دانست و گفت: شدت جراحات وارده به 

دلیل عدم استفاده از کاله ایمني بوده است .

ناکامي سوداگران مرگ در توزیع 
مواد افیوني درنهبندان

 فرمانده انتظامي نهبندان از کشف یک کیلو و 420 
عملیات  در  قاچاقچي  دو  دستگیري  و  هروئین  گرم 
مأموران خبر داد. سرهنگ شاهوردي گفت: مأموران 
 در راستاي اجراي طرح شناسایي و انهدام شبکه هاي 
قاچاق مواد مخدر، دو قاچاقچي که قصد فروش مقادیري 
هروئین را داشتند، شناسایي کردند. وي اظهار کرد: در 
 بررسی ها مشخص شد اعضاي این باند به نام هاي 
»ي-ي«20ساله و »ح-ت« 19ساله موادمخدر را در بین 
 جوانان روستاهاي شهرستان نهبندان توزیع مي کنند. 
یک  با  افیوني  مواد  انتقال  هنگام  مرگ  سوداگران 

دستگاه موتورسیکلت دستگیر شدند. 

آدرس : نبش غفاری 4       
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کاهش جرایم ناشی از خشونت در استان7

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  مهر- 
از  ناشی  جرایم  گفت:  جنوبی  خراسان  دادگستری 
عمد  قتل  حتی  و  توهین  فحاشی،  از  اعم  خشونت 
است.   کاهش یافته  گذشته  سال  به  نسبت  استان  در 
از  پیشگیری  شورای  در  نیا  وحدانی  حجت االسالم 
جامعه،  در  فرهنگی  تفاوت های  استان،  جرم  وقوع 
از ارزش های معنوی  کاستی های معنوی، جدا شدن 
و دینی، فقدان عدالت اجتماعی، دوقطبی شدن جامعه 
بروز  عوامل  ازجمله  را  ملی گرایی  و  ثروت  و  فقر  به 
خشونت در جامعه ذکر کرد. وی ادامه داد: بر اساس 
گزارش مرکز آمار، جرایم ناشی از خشونت در استان 
تأکید  است.وی  کاهش یافته  گذشته  سال  به  نسبت 
جرایم  کاهش  شاهد  حوزه  این  در  که  هرچند  کرد: 
بوده ایم اما همین مواردی که در استان وجود دارد نیز 
شایسته استان فرهنگی خراسان جنوبی نبوده و باید 
نیا تا این آمار به حداقل برسد. وحدانی   تالش شود 
از  پیشگیری  راهکارهای  راستا  همین  در  داد:  ادامه 
اجتماعی،  و  فرهنگی  تدابیر  حیطه  سه  در  خشونت 
و  قضایی  پیشگیری  و  انتظامی  و  نظمی  پیشگیری 
برای  اقداماتی  اساس  این  بر  و  تنظیم شده  حقوقی 
دستگاه های اجرایی استان تعیین شده است. کارشناس 
بهزیستی  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  مسئول 
استان نیز در این جلسه از برگزاری کارگاه های مهارت 
زندگی در اقشار مختلف خبر داد و گفت: این کارگاه ها 
برای  و  مدارس  دانشگاه ها،  اجرایی،  دستگاه های  در 
آگاهی  عدم  بذلی،  است.  برگزارشده  مردم  عموم 
والدین را یکی از دالیل افزایش آسیب های اجتماعی 
آموزشی  دوره های  تا  است  نیاز  افزود:  و  دانست 

بیشتری برای والدین برگزار شود.

ثبت نام نوزدهمین دوره آزمون ادواری 
استانداردهای مهارتی کاردانش آغاز شد  

گروه خبر- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
جنوبی از آغاز ثبت نام نوزدهمین دوره آزمون ادواری 
فرهنگ  وزارت  کاردانش  مهارتی  استانداردهای 
نام  ثبت  کرد:  بیان  محبی  داد.  خبر  اسالمی  وارشاد 
شده  آغاز  جاری  سال  ماه  دی   ٢٢ شنبه  سه  روز  از 
است. وی با بیان اینکه به متقاضیان پس از قبولی در 
آزمون های کتبی و عملی گواهی نامه مهارت اعطاء 
دانش  با هدف سنجش  آزمون  این  افزود:  می شود، 
نظری و عملی افراد ماهر و نیمه ماهر  و استاد کار 
در  ادواری  آزمون  در  نام شدگان  ثبت  و  برگزار شده 
شرکت  شود  می  اعالم  متعاقباً  آن  تاریخ  که  استان 
خواهند کرد. وی تصریح کرد: عالقمندان می توانند با 
 www.azmoonehonar.ir به سامانه   مراجعه 

در این دوره ثبت نام کنند.

کاهش 36 درصدی 
تصادفات جرحی در درمیان

مناسب  اقدامات  با  گفت:  درمیان  فرماندار  فارس- 
پلیس راهور شهرستان در ایمن سازی نقاط حادثه خیز 
شهری از ابتدای امسال تاکنون تصادف جرحی درون 
شهری 36 درصد کاهش یافته است. بشیری زاده در 
با  درمیان  ترافیک شهرستان  و  نقل  و  کمیته حمل 
تصادفات،  کاهش  در  فرهنگ سازی  نقش  بر  تأکید 
اظهار کرد: آموزش های همگانی و متناسب با اقشار 
آمار مرگ  تأثیر بسزایی در کاهش  توانسته  مختلف 
و میر داشته باشد. وی از پوشش کامل آموزش های 
و  داد  خبر  راه ها  حاشیه  مدارس  پلیسی  و  ترافیکی 
نقاط  در  که  روستاهایی  مدارس،  بر  عالوه  افزود: 
حمل  سازمان  همکاری  با  نیز  دارند  قرار  حادثه خیز 
و نقل، پلیس راهور و دهیاری ها از آموزش های ویژه 
آغاز  به  همچنین  وی  شدند.  برخوردار  موتورسواران 
طرح اصالح ورودی شهر طبس مسینا اشاره کرد و 
گفت: در این طرح که پس از تصویب به اجرا درآمده 
تعریض خیابان ورودی شهر طبس و همچنین انتقال 
آتش نشانی و پمپ بنزین به منظور زیباسازی و ارائه 

خدمات بهتر به مردم در دستور کار قرار دارد. 

کمک 16 میلیارد و 151 میلیون تومانی 
مردم سخاوتمند استان  به کمیته امداد 

مردمی  های  مشارکت  توسعه  معاون  تنها-  برنای 
)ره( خراسان جنوبي گفت:  امام خمیني  امداد  کمیته 
بر  بالغ  استان  نیکوکار  و  امسال مردم خیر  ماه  در 9 
و  نقدی  کمک  تومان  میلیون   151 و  16میلیارد 
نیازمندان  و  حمایت  تحت  مددجویان  به  غیرنقدی 
اهدا کردند. حسینی اظهار کرد: بیشترین کمک های 
قالب طرح های صدقات،  در  مردم  آوری شده  جمع 
 ایتام، اطعام، زکات مال و مستحبی، جشن عاطفه ها،
در  افزود:  وی  است.  بوده  غیره  و  کفارات  فطریه، 
و  1میلیارد  ماهانه  استان  نیکوکار  مردم  مدت  این 
به  نقدی و غیرنقدی  به صورت  تومان  794 میلیون 
این نهاد کمک کردند. وی تصریح کرد: کمک های 
جمع آوری شده بر اساس موازین شرعی در سرفصل 
هاي مختلف درماني، فرهنگي، ازدواج، مسکن وغیره 
مددجویان تحت حمایت و نیازمندان هزینه مي شود. 
حسینی افزود: نیکوکاران می توانند کمک های نقدی 
خود را به شماره حساب جاري 010٢10٢891005 نزد 

بانک صادرات مرکزي بیرجند واریز کنند.

تولید و حمل بهداشتی 
بیش از 48 تن مرغ زنده در سربیشه  

گروه خبر- از ابتدای امسال بیش از 48 تن و 760 
شهرستان  های  مرغداری  در  زنده  مرغ  کیلوگرم 
شبکه  سرپرست  شد.  بازار  روانه  و  تولید  سربیشه 
سال  ابتدای  از  گفت:  خبر  این  بااعالم  سربیشه 
صادر  حمل  مجوز  14٢7خودرو  از  بیش  به  جاری 
مورد   801 تعداد  این  از  افزود:  عجم  است.  شده 
از یک  بیش  با حمل  بوده  استانی  داخل  آن مجوز 
میلیون و ٢34 هزار قطعه مرغ  و 6٢6 مورد مجوز 
خارج استانی بوده با بیش از یک میلون و ٢03 هزار 
دامپزشکی  مستمر  های  نظارت  از  پس  که  قطعه 

روانه کشتار گاه شده است.

شاکیان، 3 زندانی جرایم غیر عمد را بخشیدند

بخشش شاکیان، 3 زندانی جرایم غیر عمد خراسان 
خبرنگاران؛  باشگاه  گزارش  به  کرد.  آزاد  را  جنوبی 
گفت:  جنوبی  خراسان  دیه  ستاد  مقام  قائم  معاون 
یک  و  مهریه  پرداخت  برای  زندانیان  این  از  نفر   ٢
حبس  در  رانندگی،  حوادث  دیه  پرداخت  برای  نفر 
به سر می بردند که 9 میلیارد و 700 میلیون ریال 
جریمه داشتند. خویی، با بیان اینکه 7 میلیارد و 570 
میلیون ریال از این جریمه ها را شاکیان بخشیدند، 
افزود: همچنین یک میلیارد و 5٢0 میلیون ریال از 
را  ریال  میلیون  و 130  بیمه  را  ها  باقیمانده جریمه 
دولت پرداخت کرد. به گفته وی 480 میلیون ریال 
از جریمه های این زندانیان هم در قالب تسهیالت 
بانکی برای آزادی شان پرداخت شد. خویی ادامه داد: 
در دو ماه گذشته 13 زندانی جرائم غیر عمد خراسان 
بدهی  ریال  میلیون   985 و  میلیارد   11 که  جنوبی 
با گذشت شاکیان، کمک خیران، تسهیالت  داشتند 
بانکی، کمک دولت و تسهیالت بانکی آزاد شدند و 
هم اکنون 117 زندانی جرائم غیر عمد در زندان های 

استان دوران حبس خود را سپری می کنند.

409 پرونده مشاغل خانگي
 به بانک هاي عامل معرفی شدند

کمیته  خودکفایي  و  اشتغال  معاون  تنها-  برنای 
سالجاري  ماهه  طي9  گفت:  جنوبي  خراسان  امداد 
هاي  بانک  به  خانگي  مشاغل  پرونده    409 تعداد 
نفر موفق  تعداد 379  این  از  عامل معرفي شدند که 
نوبت  پرونده ها در  اند و مابقي  به دریافت وام شده 
پرداخت وام هستند. خزاعي عرب کاهش هزینه هاي 
تولید، افزایش بهره وري و ارتقاي مدیریت کسب و 
کار را از جمله ویژگي هاي اشتغال خانگي عنوان کرد 
مددجویان  بین  در  خانگي  مشاغل  ایجاد  با  افزود:  و 
تحت حمایت، عالوه بر شناخت توان ذاتي مددجویان، 
آنان رفع خواهد شد.  اقتصادي و معیشتي  مشکالت 
از تعداد 379 پرونده مشاغل خانگی  یادآور شد:  وی 
 50 خانوار،  سرپرستان  توسط  طرح   ٢97 شده،  اجرا 
 3٢ و  حمایت  تحت  مددجوی  فرزندان  توسط  طرح 

طرح توسط اقشار نیازمند اجرا شده است. 

اختصاص سهمیه ویژه برای راه اندازی 
کانون های فرهنگی هنری در زیرکوه

 شبستان- مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان
برای  ویژه  سهمیه  اختصاص  منظور  به  مساعد  قول 
شهرستان  در  هنری  فرهنگی  های  کانون  تأسیس 
مرزی زیرکوه داد و از ائمه جمعه و جماعات خواست 
نسبت به جذب این سهمیه در مساجد تحت پوشش 
خود اقدام کنند. حجت االسالم سبزه کار در گردهمایی 
ائمه جمعه و جماعات شهرستان زیرکوه اظهار امیدواری 
کرد با انجام برنامه های کیفی و کمی فرهنگی در این 
کانون ها، بخشی از دغدغه های فرهنگی رهبر معظم 
انقالب برطرف شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
474 کانون فرهنگی هنری در استان وجود دارد، ادامه 
داد: از این تعداد 44 باب کانون در شهرستان زیرکوه 
مشغول ارائه خدمات به اقشار مختلف مردم هستند. 
امام جمعه زیرکوه نیز در این جلسه با اشاره به اینکه 
امروز شیعه و سنی در این شهر با وحدت کامل در کنار 
یکدیگر زندگی می کنند و هیچ گونه اختالفی ندارند، 
برکات جمهوری اسالمی  از  این وحدت یکی  افزود: 
ایران است. حجت االسالم مرتضایی نیا  با تأکید بر 
لزوم حداکثری مردم در پای صندوق های رأی گفت: 
حضور پرشور مردم در انتخابات هفتم اسفندماه باری 
دیگر نقشه های دشمنان را خنثی خواهد کرد. حجت 
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  مسئول  رحیمی  االسالم 
شهرستان  این  در  مسجد   105 وجود  از  نیز  زیرکوه 
خبر داد و یادآور شد: این شهرستان نیازمند تخصیص 

اعتبارات فرهنگی بیشتری است.

47 پروژه عمرانی به مناسب دهه فجر 
در سربیشه آماده بهره برداری است

پروژه عمرانی  افتتاح 47  از  فرماندار سربیشه  ایرنا- 
شهرستان  این  در  فجر  مبارک  دهه  مناسب  به 
این  احداث  برای  افزود:  خدادادی   داد.  خبر  مرزی 
تعداد پروژه ٢5میلیارد و 780 میلیون ریال اعتبار از 
منابع مختلف هزینه شد. وی با بیان اینکه به با بهره 
برداری از این تعداد پروژه برای 65 نفر اشتغال پایدار 
ایجاد شد، گفت: همچنین هفت هزار و 149 خانوار 
در قالب 31 هزار و 609 نفر از مزایای این پروژه ها 

بهره مند خواهند شد.

تحقق 80 درصدی سهمیه اشتغال طبس

ایرنا- رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبس 
امسال  اشتغال  سهمیه   99٢ از  درصد   80 گفت: 
دستگاه های اجرایی شهرستان تاکنون تحقق یافت. 
قاسمی زاده افزود: البته بعضی از دستگاه های اجرایی 
و  اند  نکرده  ثبت  رصد  سامانه  در  را  خود  اطالعات 
آمار واقعی اشتغال ایجاد شده بیش از این رقم است. 
شهرستان  گذاری  سرمایه  و  اشتغال  کمیته  در  وی 
اضافه کرد: بر اساس گزارش سامانه رصد سهمیه هر 
دستگاه و میزان تحقق آن مشخص است. وی این 
دستگاه ها را فنی و حرفه ای، حمل و نقل و پایانه ها، 
میراث فرهنگی، کمیته امداد، جهاد کشاورزی، شبکه 
بنیاد  امید،  کارآفرینی  صندوق  درمان،  و  بهداشت 
شهید و امور ایثارگران، شرکت گاز، بهزیستی، صنعت 
تسهیالت  مبلغ  زاده  قاسم  کرد.  ذکر   ... و  معدن  و 
مشاغل خانگی سال 94 را 11میلیارد و 710 میلیون 
افزود: ٢09 فقره پرونده متقاضیان  ریال ذکر کرد و 
دریافت وام به مبلغ هشت میلیارد و 130میلیون ریال 

به بانک های عامل معرفی شد.

نخستین خط تولید نوشیدنی های گیاهی زرشک و زعفران 
خراسان جنوبی با حضور محمد حسن عصاره، دبیر ستاد 
توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در شهرستان قاینات راه 
اندازی شد. به گزارش ایرنا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی بیرجند در آیین راه اندازی این خط تولید 
نوشیدنی های گیاهی زرشک و زعفران در قاینات گفت: 
این خط تولید ظرفیت تولید شش هزار تن انواع نوشیدنی 
گیاهی را در سال دارد. احتشام با اشاره به ٢0 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری در این واحد صنایع جنبی بیان کرد: با راه 
اندازی این واحد برای 50 نفر در منطقه اشتغال ایجاد شد 
و  ایجاد صنایع جنبی  از  غیر مستقیم هدف  به صورت  و 
فرآوری حمایت از کشاورزان منطقه است. وی یادآور شد: 
شرکت تروند زعفران قاینات از شرکت های دانش بنیان 
زمینه  در  و خالقیت  نوآوری  با  که  است  جنوبی  خراسان 
تولید انواع نوشیدنی ها با عصاره گیاهان دارویی راه اندازی 
شده است. ویاضافه کرد: خط تولید مذکور با هدف صادرات 

به کشورهای مختلف راه اندازی شد. 

راه اندازی خط تولید نوشیدنی های گیاهی 
باعث اشتغال و رونق اقتصادی منطقه می شود

و طب  دارویی  گیاهان  فناوری  و  علوم  توسعه  ستاد  دبیر 
سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این 
مراسم گفت: راه اندازی خط تولید نوشیدنی های گیاهی 
با  ارتباط  در  که  است  آفرینی  کار  های  خوشه  از  یکی 

محصوالت زرشک و زعفران شروع به کار کرده که باعث 
افزود:  منطقه می شود. عصاره  اقتصادی  رونق  و  اشتغال 
شرکت های دانش بنیان نیاز دارند بیشتر تشویق و ترغیب 
شوند تا در عرصه گیاهان دارویی فعالیت داشته باشند. به 
گفته وی گیاهان دارویی ایران در سراسر جهان از لحاظ 
با فرآوری می توانیم  گوناگونی و خواص همتا ندارند که 

ارزش افزوده بیشتری از این محصوالت داشته باشیم.

برداشت زرشک و زعفران قاین
 ساالنه ۲۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی دارد

نماینده کشاورزان شهرستان قاین هم گفت: در شهرستان 
تن  هزار   4 ساالنه  خشکسالی  سال   17 علیرغم  قاین 
تن   14 و  تومان  میلیارد   100 ارزش  به  خشک  زرشک 
زعفران خشک معادل 91 میلیارد تومان برای شهرستان 

درآمدزایی دارد. به گزارش تسنیم، رجبی در این مراسم 
اظهار کرد: در سرزمین خشک قاینات که آب حکم کیمیا 
امروز  بیان کرد:  داریم. وی  را  و زعفران  دارد زرشک  را 
نام  هرگاه  که  شده  عجین  هم  با  زعفران  و  قاین  چنان 
زعفران می آید نام قاین هم در اذهان مردم نقش می بندد 
و ٢50 سال است که قاین پیشگام و مهد بزرگترین زرشک 

سال   17 علیرغم  قاین  کرد:  تصریح  رجبی  است.  ایران 
تومان در محصول  میلیارد  مبلغ 100  خشکسالی ساالنه 
زرشک و 91 میلیارد تومان در محصول زعفران درآمدزایی 
دارد. وی گفت: با چنین درآمدی منطقه قاینات شایسته 
محرومیت نیست و از این سرمایه باید در جهت اشتغال 
زایی و ایجاد صنایعی مشابه تروند باید استفاده شود. وی 
فرآورده های  هنوز  قرن ها  گذشت  از  بعد  کرد:  تصریح 
زرشک و زعفران از انگشتان یک دست تجاوز نمی کند و 

این سرمایه بزرگ را خام فروشی می کنیم.
رجبی افزود: در این راستا پارک علم و فناوری باید دست 
محصول  این  فرآورده های  انواع  تولید  تا  شود  کار  به 

عایدات حاصل از آن را نصیب کشاورزان کند.

زرشک کاران برای ساخت یک بارگاه زرشک 
باید از 14 دستگاه اجرایی استعالم بگیرند

نماینده کشاورزان شهرستان قاین افزود: تکریم کشاورزان 
تکریم عزت و کرامت این کشور است و باید زنجیره ارتباطی 
صادرکنندگان  و  فناوری  واحدهای  کشاورزان،  دانشگاه، 
در  تا  می طلبد  مهم  این  کرد:  تأکید  رجبی  شود.  ایجاد 
راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به اقتصاد 
و  زرشک  مهم  محصول  دو  به  مقاومتی  اقتصاد  و  بومی 
زعفران که نقش به سزایی در درآمدزایی منطقه دارند ستاد 
با مدیریت استاندار در  مدیریت و شورای سیاست گزاری 
این استان تشکیل شود و مراحل کاشت، داشت، برداشت 
و صادرات این دو محصول با برنامه ریزی انجام شود. وی 
افزود: کشاورزان زرشک کار برای ساخت یک بارگاه زرشک 
از  ما  انتطار  و  بگیرند  استعالم  اجرایی  از 14 دستگاه  باید 
مدیران این است که این مسیرها را برای کشاورزان کوتاه و 
هموار کنند. به گفته وی همه ساله موقع برداشت زرشک و 
زعفران عده ای دالل آن را به قیمت پایین می خرند و سود 
زیاد آن در جیب دالل می رود و امروز روستاهای ما تک 
محصولی شده و هیج درآمد دیگری ندارند. وی گفت: امید 

است روزی بخش اعظم مشکالت کشاورزان مرتفع شود.

 نخستین خط تولید نوشیدنی گیاهی زرشک و زعفران در قاینات راه اندازی شد

 ایرنا- مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از آغاز عملیات اجرایی طرح گازرسانی به شهرستان مرزی نهبندان تا پایان سال جاری خبر داد. 
دشتی  افزود: گاز رسانی به نهبندان از طریق خط انتقال و از شهرستان سربیشه مصوب شد. وی با بیان اینکه گازرسانی به این شهرستان 
در مرحله خط انتقال و شبکه های داخلی انجام می شود، گفت: برای احداث شبکه داخلی پروژه، مراحل طراحی و برگزاری مناقصه انجام 

و پیمانکار هم انتخاب شد که تا پایان سال 94 احداث شبکه های داخلی شهر نهبندان توسط شرکت گاز خراسان جنوبی آغاز می شود.

آغاز عملیات اجرایی طرح گازرسانی به نهبندان تا پایان سال 94

 معاون عمرانی استاندار گفت: نظارت کافی بر 
ساخت و سازها در استان وجود ندارد که این 
موضوع می تواند در آینده برای مردم خسارت 
ایرنا،  گزارش  به  آورد.  وجود  به  مالی  و  جانی 
پایدار  بازآفرینی  ستاد  نشست  در  نژاد  نخعی 
ویژه  به  سازها  و  ساخت  به  توجه  بر  شهری 
در روستاها با رعایت مسایل فنی تأکید کرد و 
باید  با توجه به زلزله خیز بودن استان،  افزود: 
دقت کافی در ساخت و سازها وجود داشته باشد. 

حاشیه شهر  در  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
بیرحند حدود ٢6 هزار نفر جمعیت وجود دارد که 
از خدمات شهری بهره می گیرند اما هزینه ای 
بابت آن نمی پردازند. نخعی نژاد ادامه داد: اگر 
در حریم بیرجند، شهر جدید ایجاد کنیم موجب 
بروز مشکالتی از جمله افزایش قیمت زمین و 
مهاجرت به این شهرها خواهد شد لذا می توانیم 
بخش زیادی از جمعیت را در بافت های فرسوده 
و در 450 هکتار از اراضی پادگان که توسط راه 

و شهرسازی تهیه طرح شده است، اسکان دهیم.

 ساخت و ساز غیرمجاز 
در ۲6 هکتار ازروستاهای حریم   بیرجند 

رئیس بنیاد مسکن نیز گفت: از ٢6 هکتار ساخت 
و ساز خارج از حریم قانونی بیرجند 15 هکتار در 
امیرآباد، پنج هکتار در حاجی آباد، یک هکتار 
در چهکند و پنج هکتار متعلق به روستای بجد 
است. آسمانی مقدم افزود: نرخ رشد جمعیت    از 

سال 85 تا 94 در روستاهای حریم شهر بیرجند 
تراکم  همچنین  نیز  و  است  درصد   15 حدود 
ناخالص نفر در هکتار در بیرجند 57 نفر و در 
روستاهای حریم شهر 5٢ نفر می باشد. وی بیان 
کرد: بخشداری ها و دهیاری ها به تنهایی نمی 
توانند از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری 
استان  در  مشترکی  کمیته  طلبد  لذا می  کنند 
از  خارج  سازهای  و  از ساخت  و  تشکیل شود 

محدوده قانونی جلوگیری شود.

نظارت کافی بر ساخت و سازها در استان وجود ندارد

گروه گزارش- مرغدار نمونه شهرستان بیرجند از آنچه آن 
را تحریم صادرات مرغ زنده تولیدی استان به سیستان و 

بلوچستان عنوان کرد، گالیه نمود. 
محمد شفیعی با اشاره به اینکه میزان مرغ زنده تولیدی 
خراسان جنوبی در هر شبانه روز 50 تن بیشتر از مصرف 
استان می باشد، گفت: اخیراً مسئوالن استان سیستان و 
بلوچستان مرغ زنده را به عنوان کاالی قاچاق محسوب 
کرده و مرغداران خراسان جنوبی را که مرغ زنده تولیدی 

خود را به زاهدان حمل نمایند، مشمول جریمه می شوند. 
در حقیقت مسئوالن استان سیستان و بلوچستان حمل و 
استانه  استان ممنوع کرده و در  را در آن  زنده  نقل مرغ 
خود  نوعی  خارجی،  های  تحریم  حذف  و  برجام  اجرای 
تحریمی داخلی را برای مرغداران خراسان جنوبی اعمال 
از 50  این شرایط بیش  اینکه در  بیان  با  اند. وی  نموده 
میلیارد ریال سرمایه گذاری تولیدکنندگان مرغ استان در 
سیستان و بلوچستان بلوکه شده زیرا چرخه صادرات مرغ 

حالی  در  این  کرد:  اظهار  است،  افتاده  کار  از  زاهدان  به 
است که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری به لحاظ 
پایین آمدن نرخ و میزان تولید نفت به افزایش تولیدات در 

سایر بخش ها به شدت نیازمندیم.
بخشنامه  اساس  بر  قبل  های  سال  در  شفیعی  گفته  به 
سازمان دامپزشکی کشور، مرغ زنده تولیدی استان با مجوز 
به سیستان و بلوچستان صادر می شد و در سال جاری که 
اتفاقاً به لحاظ نزوالت آسمانی، مرغ تولیدی استان ما به 

لحاظ بهداشتی هیچگونه مشکلی ندارد و آلودگی را در تولید 
مرغ در استان شاهید نیستیم، صادرات مرغ زنده تولیدی 
نارضایتی در  بروز  و  اند  را ممنوع کرده  زاهدان  به  استان 
خراسان جنوبی و همچنین افزایش سرسام آور قیمت مرغ 
اند به نحوی که قیمت هر کیلو مرغ در  در زاهدان شده 
زاهدان به 7 هزار تومان رسیده است. این مرغدار شهرستان 
با  تا  خواست  استان  ارشد  مسئوالن  از  پایان  در  بیرجند 

پیگیری های جدی این مشکل را مرتفع نمایند.

تحریم مرغ خراسان جنوبی در استان همسایه

در  تومان  میلیون   80 گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
در  پیشگیری  همیاران  طرح  اجرای  برای  نخست  فاز 
تسنیم،  گزارش  به  یافت.  اختصاص  خراسان جنوبی 
با  مبارزه  هماهنگی  شورای  در  گذشته  روز  خدمتگزار 
پدیده  این  با  مبارزه  و  مواد مخدر  کرد:  اظهار  مواد مخدر 
همه  و  است  همه جانبه  و  پیچیده  امری  اجتماعی،  شوم 
دستگاه های اجرایی در این زمینه باید سهیم بوده و خود 
را مسئول بدانند. وی به ارائه طرح همیاران پیشگیری از 
سوی اداره کل آموزش و پرورش در این زمینه اشاره کرد 
و افزود: با توجه به مخاطراتی که در این زمینه وجود دارد 

و جمعیت 150 هزار نفری دانش آموزان استان این گونه 
پیشگیری  و  آموزش  به  زیادی  تا حد  تواند  طرح ها می 

انجامیده و از سایر آسیب های بعدی جلوگیری کنند.
این زمینه  ارائه آموزش های همگانی و عمومی در  وی 
از سوی  از جمله طرح خدمات مشاوره ای و روانشناختی 
را  استان  زندان های  اداره کل  قبیل  از  مسئول  نهادهای 
رسانه ها  کرد:  بیان  و  برشمرد  کاربردی  و  مناسب  امری 
خصوصًا رسانه ملی در ارائه این آموزش های همگانی و 

عمومی نقش بسزایی بر عهده دارند.
خدمتگزار اعتقادات دینی را بسیار مهم و تأثیرگذار دانست 

و تصریح کرد: تعمیق باورهای دینی و پایبندی به اصول 
به  افراد  گرایش  از  زیادی  حد  تا  می تواند  نیز  اخالقی 
که  بکاهد  مخدر  مواد  جمله  از  اجتماعی  ناهنجاری های 
نهادهای مسئول در این زمینه می توانند با ارائه طرح های 
کارشناسی اقدامات الزم را صورت دهند. استاندار، فرد معتاد 
را بیمار دانست و تصریح کرد: همه ما باید کمک کنیم تا 

این فرد، بهبود یافته و با نشاط به جامعه باز گردد. 
سوی   از  پیشگیری  همیاران  طرح  اجرای  جلسه  این  در 
و  ای  مشاوره  خدمات  طرح  استان،  پرورش  و  آموزش 
آشنایی  طرح  و  بیرجند  مرکزی  زندان  در  روانشناختی 

در محالت ،  والدین  ویژه  آن  از  ناشی  عوارض  و  مواد  با 
و  نوین  روش  به  اعتیاد  از  پیشگیری  نمایشگاه  برپایی 
برپایی نمایشگاه صوتی و تصویری پیشگیری از اعتیاد به 
روش جدید از سوی  بهزیستی استان در مجموع با 156 

میلیون تومان اعتبار مورد نیاز به تصویب رسید.

 اختصاص ۸۰ میلیون تومانی ویژه اجرای طرح همیاران پیشگیری در استان

فرماندار بیرجند گفت: در اجرای طرح ارتقای کیفیت گندم و آرد و نان از سال 
گذشته توسط دستگاه های مربوط و هیئت وزیران، استفاده از افزودنی ها در 
به  استفاده می کنند، ممنوع است.  یارانه ای  آرد  از  پز که  یارانه  خبازی های 
گزارش ایرنا، ناصری در چهارمین کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان 
ای  یارانه  های  نان  تولید  در  ها  افزودنی  از  استفاده  در صورت  افزود:  بیرجند 
دستگاه های نظارتی موظف به برخورد قانونی با متخلف هستند. وی یادآور شد: 
متصدیان تعدادی از نانوایی ها از فلفل و زردچوبه و روغن نباتی به عنوان افزودنی 
در پخت نان استفاده می کنند درصورتی که باید شیوه استفاده بهداشتی از این 
موارد مشخص شود. وی اظهار کرد: اگر نانوایی های آزاد پز متقاضی استفاده 
از افزودنی های مجاز در پخت نان باشند باید ابتدا مفهوم افزودنی مجاز تعریف 
شود و مرجع نظارتی مربوط بررسی الزم را در قالب دریافت کد بهداشتی و موارد 
مرتبط نانوایی ها انجام دهد تا نانوایی های متقاضی بتوانند به طور بهداشتی و 

درست از این افزودنی ها در پخت نان استفاده کنند.

ارسال 51 پرونده تخلف در حوزه آرد و نان به تعزیرات حکومتی 

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
نیز در این جلسه گفت: در بیرجند روزانه از ٢5 باب نانوایی بازرسی می شود و از 
ابتدای سال دو طرح نظارتی ویژه در استان و سه طرح نظارتی ویژه برای بیرجند 
در بازه های زمانی متفاوت اجرا شد. تهوری افزود: طرح پایش با همکاری شرکت 
غله و اتاق اصناف، سازمان صنعت و معدن و اتحادیه نانوایان انجام شد و تمامی 

واحدهای صنفی بیرجند مورد ارزیابی قرار گرفتند و اطالعات دریافت شد تا با کار 
علمی تمام شرایط و به ویژه شرایط بهداشتی مورد بررسی قرار گیرد. وی اظهار 
کرد: از ابتدای سال جاری هزار و 734 مورد بازرسی اختصاصی در بیرجند انجام 
شد و 51 پرونده تخلف در حوزه آرد و نان به ارزش 41 میلیون ریال به تعزیرات 
حکومتی ارسال شد. وی ادامه داد: از ٢3 آبان ماه تا ٢3 دیماه امسال تعداد هفت 
مورد پودرهای مشکوک به جوش شیرین در نانوایی ها توقیف و برای سیر مراحل 

قانونی به مرکز بهداشت ارسال شد. وی با اشاره به اینکه استفاده از افزودنی ها در 
پخت نان های یارانه ای ممنوع است، تأکید کرد: واحدهای صنفی آزاد پز هم می 
توانند پس از دریافت تأییدیه از طرف دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و 

درمانی بیرجند از برخی از اقالم افزودنی استفاده کنند.

مواد غذایی بدون شناسه بهداشتی در مغازه ها به راحتی عرضه می شود

رئیس مرکز بهداشت بیرجند هم گفت: در تعدادی از خبازی ها از افزودنی های 
غیرمجاز در پخت نان استفاده می شود و این باعث بروز بیماری دستگاه گوارش 
و سرطان می شود و متأسفانه شیوع این بیماری ها در بیرجند رو به افزایش است. 
مشایخی افزود: مواد غذایی بدون شناسه بهداشتی در مغازه های شهر به راحتی 
برخورد و  اقدامات غیرقانونی  این  با  بهداشت  عرضه می شود و مأموران مرکز 
متخلفان را به مراجع ذیصالح قضایی معرفی می کنند. وی تصریح کرد: نان هایی 
که بدون افزودنی طبخ می شود، بهداشتی تر و سالم تر هستند و استفاده از این 
نوع نان ها توصیه می شود چون بسیاری از مواد افزودنی ممکن است تقلبی باشند.

کمک 15۰ میلیون تومانی حجاج بیرجندی به مراکز خیریه

مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی نیز با اشاره به اختصاص بخشی از هزینه 
ولیمه زائرین به مراکز خیریه گفت: امسال بیش از 150 میلیون تومان از سوی 
حجاج شهر بیرجند به مراکز خیریه کمک شد. به گزارش شبستان، نوفرستی 
در این کارگروه به ذبح بهداشتی برای ولیمه زائرین اشاره کرد و اظهار کرد: 
المنفعه  عام  مراکز  به  را  خود  ولیمه  هزینه  از  بخشی  جاری  سال  در  زائرین 
اختصاص دادندکه در همین راستا بیش از 150 میلیون تومان در شهر بیرجند 

به بخش های عام المنفعه کمک شده است.
تهوری رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان 
و  است  ممنوع  ای  یارانه  نان های  در  افزودنی  کرد:  نشان  خاطر  هم  جنوبی 

افزایش قیمت در این نوع نان ها مجاز نیست.

 استفاده از افزودنی، در نانوایی های یارانه پز بیرجند ممنوع است



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم

بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
 صفحه آرایی : واحد رایانه روزنامه آوا - چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    email:ava.khjnews@yahoo.com

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   www.ava724.irسامانه پیام کوتاه : 3000272424

   امام سجاد )ع( : معرفت و کمال دیانت مسلمان، ترِک کالم بى فایده 
و کم جدل کردن، و حلم و صبر و خوشخویى اوست. 

11 : 42
17 : 09
22 : 59
05 : 10
06 : 37

محسن هاشمی : احمدی نژاد تا 84
 از ارادتمندان پدرم بود

محسن هاشمى در خصوص علت اختالفات پدرش و 
احمدي نژاد گفت : احمدي نژاد تا مقطعي یعني سال 
1384، خود را از ارادتمندان و پيروان سبك مدیریتي 
هاشمي معرفي مي کرد اما متاسفانه او یا عده اي که 
او را مدیریت مي کردند، احساس کردند، مي توانند با 
تخریب و حمله به هاشمي توجه ها را به سمت خود 
 : افزود  . وی  این کارها زد  به  جلب کنند که دست 
خوشبختانه هاشمي االن در قدرت نيست اما بيشتر از 
زماني که در قدرت بود محبوب است و این موضوع 

 را در رفتار مردم با خود و خانواده احساس مي کنم.
انصاری: سخنان احمدی مقدم کذب است 

اسماعيل  گفت وگوی  انتشار  از  پس  روز  یك 
روحانيون  مجمع  اعضای  از  انصاری  احمدی مقدم، 
پارلمانى  معاون  کرد.  تکذیب  را  وی  ادعاهای  مبارز 
رئيس جمهوری، همچنين گفت: »با کمال تأسف شاهد 
هستيم فردی که در کسوت خدمت گزاری به نظام بوده 
و باید بيش از دیگران به رعایت حق و عدالت و قانون 
مقيد باشد، با بى اخالقى سياسى و اتهام زنى به دیگران، 
و  ایجاد  را  اجتماعى  و  سياسى  ناهنجاری  زمينه های 

موجبات تضييع حقوق دیگران را فراهم مى کند«.
 

 حال پادشاه عربستان وخیم است
جسمانى  وضعيت  وخامت  از  عرب زبان  پایگاه  یك 
پادشاه عربستان خبر داده و اعالم کرد: »سلمان بن 
عبدالعزیز« در حال حاضر قدرت تکلم خود را از دست 
که  آنچه  فهم  به  قادر  حتى  که  نوعى  به  است  داده 
پيرامونش مى گذرد، نيست. یك منبع مطلع افزود: به 
دليل وخامت وی، پزشکان به خانواده سلطنتى توصيه 

 کرده اند از دیدارها ممانعت نمایند . 
نیویورک تایمز:  نزدیک شدن قربانیان 

اقدامات تروریستی ایران به دریافت غرامت
 

نيویورک تایمز ادعا کرد : قربانيان اقدامات تروریستى 
روزنامه  این  شدند.  نزدیك  غرامت  دریافت  به  ایران 
در گزارشى نوشت: نتيجه چند دهه تالش و شکایت 
قربانيان و بازماندگان حمالت تروریستى که ایران را به 
دخالت در این حوادث متهم کرده اند، امروز مشخص 
جلسه  از  پس  امروز  آمریکا  عالى  دادگاه  شد.  خواهد 
استماع شاکيان پرونده، تصميم نهایى در مورد دریافت 

غرامت از ایران را اتخاذ خواهد کرد.

تنش میان ایران و عربستان، بهای نفت
  را به 250 دالر می رساند

نوشت:  گزارشى  در  پرایس  اویل  اینترنتى  پایگاه 
عربستان  و  ایران  ميان  که  دیپلماتيك  اختالفات 
نبرد چند دهه  بدترین  به  آمده است، مى تواند  بوجود 
اخير تبدیل شود و اگر جنگ سرد ميان این دو به یك 
»جنگ گرم« تبدیل شود هيچ بعيد نيست در این زمان 

بهای نفت به بشکه ای 250 دالر افزایش یابد.

کنایه ظریف به وزیر خارجه امارات
 

در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد  محمد 
به  خطاب  را  کنایه آميزی  جواب  خود  توئيتر  صفحه 
تازه به دوران رسيد ه های متکبر منتشر کرد. ظریف در 
این توئيت نوشت:  »دیپلماسى عرصه بلوغ و پختگى 

است و نه تازه به دوران رسيدگى متکبرانه«.
 

اوباما در آخرین نطق ساالنه خود: 
 از بروز جنگ با ایران جلوگیری کردیم

 
رئيس جمهوری آمریکا در واپسين نطق ساالنه خود در 
مقام ریاست جمهوری در کنگره سخنرانى کرد. اوباما 
درباره توافق هسته ای با ایران تاکيد کرد که با این 
توافق جهان از خطر جنگ نجات یافت. او گفت: االن 
های  برنامه  ایران  کنم  مى  شما صحبت  با  دارم  که 
هسته ای خود را به عقب برگردانده و ذخایر اورانيوم 
خود را به خارج از این کشور منتقل کرده و جهان مانع 

بروز یك جنگ دیگر شده است.
 

روابط عمومی سپاه: آمریکایی ها متعهد 
شدند که دچار اشتباهات مجدد نشوند

 
به  اشاره  با  اطالعيه ای  در  سپاه  کل  عمومى  روابط 
آمریکایى  ورود شناورهای  بودن  غير عمدی  قطعيت 
دستگير  تفنگداران  سازی  رها  از  ایران،  آب های  به 
شده آمریکایى در آب های بين المللى خبر داد. در این 
اطالعيه تأکيد شده است »آمریکایى ها متعهد شدند که 

دچار اشتباهات مجدد نشوند«.

 شنبه ؛ آغاز مرحله اجرایی برجام
تاکيد  مجلس  ملى  امنيت  کميسيون  رئيس  نایب 
صورت  به  جمعه  روز  ها  تحریم  لغو  دستور  کرد: 
وی  شود.  مى  عملياتى  برجام  و  صادر  عملياتى 
افزود: طبق گفته آقای کمالوندی سخنگوی سازمان 
انرژی اتمى، کشور ایران به تمام تعهدات خود عمل 

کرده و آژانس باید آن را تایيد کند.

انگیزه سیاسی روحانی  در نگاه آمریکا

»رابرت اینهورن« از مقام های سابق دولت آمریکا و از 
تحليلگران فعلى اندیشکده های این کشور در تحليلى 
پيرامون رویداد پرنمودن قلب تاسيسات هسته ای آب 
سنگين اراک با سيمان گفت: »انتخابات ماه فوریه سال 
برای  روحانى  دولت  در  که  بود  کليدی  عامل   201۶
افزود:  اینهورن  کرد.«  ایجاد  انگيزه  عمل  این  انجام 
از  بهره وری  پى  در  روحانى  دولت  که  است  »آشکار 

مزایای رفع تحریم ها در این دور از انتخابات است.«

 روزنامه عربی : تهدید ایران عملی شد
روزنامه »الحيات« گزارش داد، »هيچ یك از کشورهای 
حوزه خليج }فارس{ باور نمى کند که موشك های 
سپاه ایران تنها یك نمایش قدرت در منطقه باشند.این 
موشك ها قطعا شط العرب )اروند رود( تا باب المندب 
نوشت:  روزنامه  این  داد.«  خواهند  قرار  تيررس  در  را 
از توافق هسته ای و لغو تحریم ها،   »اعراب تا قبل 
از  بعد  ولى  دانستند  مى  برای خود  تهدیدی  را  ایران 

توافق با گروه 1+5 این تهدید عملى شده است.«

گفت:  مستضعفين  بسيج  سازمان  رئيس 
مبارزات  سطح  مى خواهند  آمریکایى ها 
به سطح  آمریکا  با  رویارویى  از  را  ایران 
مقابله با عربستان تنزل دهند. محمدرضا 
مستضعفين  بسيج  سازمان  رئيس  نقدی 
در همایش مدیران بنياد حفظ آثار و نشر 
کشور  سراسر  مقدس  دفاع  های  ارزش 
پرده  پشت  داشت:  اظهار  سخنانى  طى 
همان  ما  مشکالت  و  ها  دشمنى  همه 
آمریکا  فرمود،  )ره(  راحل  امام  که  گونه 
بود. پشت پرده به شهادت رساندن شيخ 
نمر و حمله به سفارت عربستان در تهران 

نيز آمریکاست.
محور  اینکه  بر  تاکيد  با  نقدی  سردار 
ایران  عليه  ها  شرارت  تمام  اصلى 
این  آمریکا  هدف  داد:  ادامه  آمریکاست، 
کند  ایجاد  منطقه  در  درگيری  که  است 

نباید  کنند،  درگير  عربستان  با  را  ما  و 
فریب بخوریم. یك فرد انقالبى برای از 
پادشاه حمله  به کاخ  بردن طاغوت،   بين 

شاه  مستخدم  و  نوکر  خانه  به  کند،  مى 
گفت:  ادامه  در  وی  کند.  نمى  حمله 

هدف اعدام شيخ نمر و حمله به سفارت 
برای پيشبرد  راه،  عربستان هموار کردن 
سياست های آمریکا در منطقه است آنها 

مى خواهند در افکار عمومى ایران دشمن 
مبارزات  سطح  و  کنند  عوض  را  اصلى 

به سطح  آمریکا  با  رویارویى  از  را  ایران 
مقابله با عربستان تنزل دهند. وی افزود: 
کاری  هر  ایران  به  نفوذ  برای  آمریکا 
مى کند در شرق و غرب کشور آموزش و 
تجهيز گروهك های تروریستى را انجام 
 201۶ سال  بودجه  در  حتى  دهد،  مى 
خود 2 ميليارد و 308 ميليون دالر برای 
کشور  چند  و  ایران  کردن  دموکراتيزه 

دیگر اعتبار در نظر مى گيرد.
ایران  بين  در جنگ  اصلى  نقدی دشمن 
همه  افزود:  و  دانست  آمریکا  را  عراق  و 
فکر مى کنند که جنگ، با عراق بود در 
صورتى که با آمریکا جنگيدیم آمریکایى 
در  داشت  طرفى  بى  ژست  ابتدا  از  که 
صورتى که دشمن اصلى بود. وقتى صدام 
به سقوط نزدیك شد آمریکا مستقيما وارد 

جنگ با ایران شد.

نان فروش دوره گرد مصری در شهر قاهره عکس روز 

  یک انقالبی باید به کاخ پادشاه حمله کند ، نه خانه نوکر شاه
سردار نقدی : نباید فریب بخوریم، می خواهند ما را با عربستان وارد درگیری کنند

می خواهند القا کنند خبرگان وارد فاز اجرایی می شود
 

آیت ا... کعبى با بيان این که دشمنان برای عبور از والیت فقيه 
و تشریفاتى کردن والیت فقيه برنامه ریزی مى کنند، گفت: 
دشمن برای این کار طرح مباحث جناحى به جای کارشناسى، 
دوقطبى کردن خبرگان متناسب با اختالف سليقه های سياسى، 
اذهان عمومى نسبت به خبرگان،  افکار و  ایجاد تشویش در 
باالبردن حساسيت مردم نسبت به این که خبرگان وارد فاز اجرایى مى شوند در حالى 

مجلس خبرگان مجلسى اجرایى نيست و این موارد جزو برنامه های دشمن است.

عراقچی : طرف های مقابل به تعهدات خود در رابطه با برجام عمل کرده اند
 

سيدعباس عراقچى، معاون وزارت خارجه اظهار داشت: هم ما و هم طرف مقابل به تعهدات خود در رابطه با برجام عمل کرده ایم.وی افزود: طرف مقابل تعهد 
کرده بود که در روز پذیرش برجام طى دستورالعمل هایى تحریم ها را لغو یا متوقف کند و اجرایى شدن این دستورالعمل ها را به روز اجرای برجام موکول 
کند که آنها به این تعهد خود عمل کردند. معاون حقوقى و امور بين الملل وزارت امور خارجه با اشاره به شيوه نامه های لغو تحریم ها که توسط طرف مقابل 
تدوین شده است، ادامه داد: از آنجایى که یك شبکه پيچيده از تحریم ها عليه ایران طراحى شده بود، یك کالف سردرگمى در رابطه با اتفاقاتى که قرار است بعد از لغو تحریم ها 
صورت بگيرد، ایجاد شده بود. عراقچى تصریح کرد: طبق برجام قرار شد با تدوین شيوه نامه هایى از سوی طرف مقابل این کالف سردرگم برداشته شود. وی با بيان اینکه طرف 
 مقابل بر تدوین شيوه نامه های لغو تحریم ها با ما مشورت های الزم را انجام داده است، گفت: یك تيم چند نفره مذاکره کننده ایران با کارشناسان طرف مقابل روز شنبه هفته گذشته 

شيوه نامه های لغو تحریم ها را به نتيجه رساندند. عراقچى اظهار کرد: در این شيوه نامه ها سواالت محتمل پس از رفع تحریم ها و اجرایى شدن برجام پاسخ داده شده است.

پزشکیان : همه سالیق باید اجازه حضور داشته باشند
 

یك نماینده مجلس با اشاره به سخنان رهبری مبنى بر این که 
»حتى کسانى که نظام و رهبری را قبول ندارند پای صندوق ها 
بيایند«، گفت:  کسانى که معتقد به والیتند برخورد با جامعه را بر 
اساس این نگاه شکل دهند. مسعود پزشکيان اظهار کرد: وقتى 
ایشان گفتند همه سالیق مى توانند بيایند، یعنى همه مى توانند 
بيایند، ولى اگر در رفتار مجریان ما عکس این اتفاق بيفتد یعنى کسانى  را نگذاریم 

کاندیدا شود آن وقت انتظار داریم طرفداران آن فرد رأی بدهند؟.

هات داگ نیم متری ویژه- ژامبون نیم متری ویژه - فالفل نیم متری ویژه  

خیابان معلم ، خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ
 و پاسداران، جنب پالک 8     تلفن : 31052

ساعت کار جدید: 10 الی 15 و 19 الی 24   طبخ با روغن کنجد
کلیه  سفارشات  ادارات ،  شرکت ها

 و ... پذیرفته می شود 

ثبت نام کربال - هوایی
تاریخ پرواز: 94/11/24 از بیرجند

دفتر خدمات زیارتی     

             
بیرجند

عماد
میدان شهدا- شهدا 8 ساختمان آوا   32224113

مریم عـزیزم 
خوشبختی من در بودن با توست و روز تولد تو تقدیر 
خوشبختی من است، تو آمدی و عمیق ترین نگاه را از 

میان چشمان دریایی ات به وصال قلبم نشاندی
 زیباترین گل های دنیا تقدیم به تو بهترین عشق دنیا

25 دی ماه ، تولدت مبارک خانومی
 تولدت مبارکهمسرت: سید جواد

کتاب زن و آنچه باید در مورد خود بداند 
)بررسی ابعاد زن در موضوعات اسالمی ، اجتماعی ، حقوقی ، پزشکی(

نویسندگان:
دکتر آزاده ابراهیم زاده )پزشک، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

بیرجند - پژوهشگر برتر سال 94(
محمدرضا آرین پور )مدرس دانشگاه - حقوقدان(

دفاتر فروش :
1 - کتاب فروشی شهر کتاب - میدان ابوذر  تلفن: 3222399

2 - کتاب فروشی نمایشگاه دائمی کتاب - خیابان 
شهدا- روبروی مقبره حکیم نزاری  تلفن: 32233414

3 - انتشارات چهار درخت - آقای مرتضوی

 تلفن: 32433286- 056 - 09155617155

                  ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال سال 2016 میالدی )1394 شمسی( در دو نوبت

نوبت اول:  29-26 دی ماه 1394

نوبت دوم: 27-24 بهمن ماه 1394

گروه سنی هدف:

کلیه متولدین26 دی ماه 1389 لغایت 27 بهمن ماه 1394

   مناطق تحت پوشش این برنامه عبارتند از:
شهرستان های مرز شرقی استان خراسان جنوبی شامل )نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه(	 

کلیه مناطق تحت پوشش تیم سیار در شهرستان های بیرجند، سرایان، فردوس، بشرویه، قاین، خوسف و طبس	 

کلیه مهاجرین خارجی که در اردوگاه ها و یا خارج از اردوگاه ها در شهرستان ها اقامت دارند	 

کلیه خانوارهای ساکن در کلنی ها و تجمع عمده مهاجرین خارجی	 

کلیه کودکان زیر 5 سال که احتماال همراه با مادران خود در زندان ها اقامت دارند	 

   روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

فلج اطفال بیماری خطرانکی است هک کودکان را می کشد و یا مادام العمر فلج می نماید










