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 اعتبار دارندگان »کاراکارت« چهار 
برابر حقوق دریافتی افراد است

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  معاون  میدری   : ایرنا 
اجتماعی درباره سقف اعتبار در نظر گرفته شده برای 
»کاراکارت« گفت: این مبلغ چهار برابر میزان حقوق 
دریافتی هر فرد است و یک بازنشسته که 15 میلیون 
ریال حقوق در ماه دریافت می کنند، می تواند تا سقف 

60 میلیون ریال با کارت های اعتباری خرید کنند. 

 کارمزد فروش بنزین گران شد
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی از افزایش 
و  داد  خبر  بنزین  فروش  کارمزد  نرخ  درصدی   ٤0
امسال  ابتدای  از  بنزین  گفت: متوسط مصرف روزانه 
با افزایشی ۲.1 درصدی به ۷1 میلیون لیتر رسید. به 
های  جایگاه  معوقات  گفت:  سجادی،  مهر،  گزارش 
جاری  سال  ابتدای  از  جدید  کارمزد  براساس  سوخت 
محاسبه و بهمن ماه به طور کامل پرداخت خواهد شد. 

احتمال توقف تعطیلی پنجشنبه 
مدارس در سال آینده 

گفتگو  در  پرورش  و  آموزش  پرورشی  معاون  کفاش 
طرح  که  است  سال  دو  گفت:  خبرنگاران،  باشگاه  با 
پنجشنبه های مدارس در کشور  تعطیلی در  آزمایشی 
اجرا شده است.در پایان خردادماه ارزیابی این دو سال را 
به شورای معاونان وزارتخانه ارائه می کنیم اگر ارزیابی 
این طرح ناموفق باشد آن را تعطیل و متوقف می کنیم.

ابطال ۶ میلیون کارت سوخت
مهر: حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
 ارتباط با حوزه سوخت عنوان کرد: با استفاده از سامانه ها، 
سهمیه بندی و کارت های سرگردان که با همکاری 
نیروی انتظامی انجام شد، توانستیم در سال ۹۳ به میزان 

6 میلیون کارت سوخت سرگردان را باطل کنیم.

انتخابات پیش رو ؛ 
گذر و نظر
* قاسم زاده نداف

 رفته رفته آماده می شویم تا در انتخابات مهم و 
و مجلس  اسالمی  سرنوشت ساز مجلس شورای 
خبرگان رهبری شرکت کنیم . نگارنده به اقتضای 
توفیقی که طی چند سال خدمت به مردم متدین 
شهر  ویژه  به   ، جنوبی  خراسان  مدار  والیت  و 
و  شناخت  اعتبار  به  همچنین  و  داشتم  بیرجند 
وظیفه  احساس   ، دارم  منطقه  از  که  ای  تجربه 
سیاسی  عظیم  رخداد  این  آستانه  در  تا  کردم 
هم  سوی  از  اصلح  انتخاب  راستای  در  را   نکاتی 
به  بیرجندی  بویژه همشهریان عزیز  استانی ها و 

رشته تحریر در آورم.
 براساس مستندات موجود ، استان خراسان جنوبی 
ریاست  انتخاب  چه  گذشته  انتخابات  تمام  در 
جمهوری و چه انتخابات مجلس شورای اسالمی و 
خبرگان رهبری و چه انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستا جزو چند استان اولی بوده است که 
بیشترین سهم مشارکت مردم را به نام خود ثبت 
کرده است . این حضور فعال بدون تردید گویای 
با انقالب ، رهبری و  هم سویی مردم این استان 
نظام اسالمی از یک سو و شناخت دقیق و صحیح 
آنان از توطئه ها و تهدیدات دشمنان نظام است و 
به  سامان  این  مردم  که  است  واقعیت  این  بیانگر 
رغم کم مهری ها و کم توجهی ها، هرگز از انجام 
تکلیف انقالبی خود سر باز نزده اند و گذر زمان و 
بار  این  انتخابات روشن خواهد ساخت که  فردای 
نیز یکپارچه و سلحشور و بلکه بهتر از گذشته بلوغ 
سیاسی خود و وفاداری به آرمان های شهدا ، امام 
شهدا و رهبری عزیز را به نمایش خواهند گذاشت. 
)ادامه در صفحه ۲(

یادداشت

بی مهری به مهرنشینان
صفحه ۳

مسئوالن باید برای از بین بردن گره ترافیکی منطقه چاره اندیشی کنند

ساکنین بلوارهای مهر و محبت سایت اداری بیرجند از مشکالت شان می گویند

ُمّر قانون را رعایت کنید
رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران انتخابات:

بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند
رأی بدهند، نه اینکه کسی که نظام را 

قبول ندارد بفرستند مجلس / صفحه 8

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بيرجند درنظر دارد: در راستاي اجراي دستورالعمل واگذاري داروخانه بيمارستاني به بخش غير دولتي، محل داروخانه 
 سرپايي بيمارستان شفاء بشرويه را ازطريق برگزاري مزايده عمومي به اجاره واگذارنمايد،لذا از كليه داروسازان وشركت هاي داراي مجوز از كميسيون قانوني داروخانه ها 
 دعوت به عمل مي آيد ضمن بازديد ازمحل هاي مدنظر با رعايت مهلت هاي تعيين شده نسبت به خريداري اسناد مزايده اقدام و پس از تكميل درموعد مقرر تحويل نمايند

1( مدت انجام کار : يک سال شمسی 
2( مدارك الزم برای خرید اسناد مزایده:

الف( واريز مبلغ 150/000ريال به شماره حساب 2178162198007 بانک ملي )سيبا( و ارائه فيش آن به انتشارات نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند.
3( مهلت دریافت اسناد: از تاريخ 94/11/01 لغايت 94/11/07

4( مهلت تحویل اسناد مزایده: تاپايان وقت اداري مورخ 94/11/11
الف( از طريق انتشارات دانشگاه با واريز مبلغ150/000ريال به شماره حساب بانک ملي )سيبا( 2178162198007 و تحويل رسيد به انتشارات

 http://iets.mporg.ir ب( دريافت رايگان از طريق پايگاه ملي مناقصات به آدرس
7- محل تحویل اسناد: خراسان جنوبي - دبيرخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند تحويل و رسيد دريافت گردد.

8- شروع فرآیند بازگشایی پاکت ها: 94/11/12 ساعت 9 صبح  - سالن معاونت توسعه )سازمان مركزي دانشگاه(
9- در ضمن هزينه نشر آگهي بر عهده برندگان مزايده بوده و دانشگاه در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات تابع آيين نامه مالي معامالتي خويش مختار مي باشد.

توجه: برای دريافت پيامک های اجاره داروخانه ها، بوفه ها، انتشارات، خشكشويی، آژانس های دانشگاه عدد 26 را به شماره 3000484877 ارسال فرماييد. 

 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

فراخوان مزایده عمومي واگذاري به اجاره مکان داروخانه سرپایي
 بیمارستان شفاء بشرویه )شماره 94-63-2(

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 مادری دلسوز و همسری مهربان 

مرحومه مغفوره 

حاجیه  خانم
 منّور خراشادی زاده

همسر حاج غالمرضا خراشادی زاده )شکیباپور(
 کاسب بازار

جلسه يادبودی جمعه 94/11/2 از ساعت 9 الی 10 صبح 
در محل هیئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در اين جلسه 

موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: شکیباپور، خراشادی زاده و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 همسر، پدر و برادر عزيزمان

 زنده یاد پرویز خاوری 
و چهلمین روز درگذشت مادر گرامی شان

 مرحومه خیر النساء دهگرد
 جلسه يادبودی امروز پنجشنبه 94/11/1

 از ساعت 14 الی 15 در محل حسینیه گازاری ها 
»واقع در فلکه دوم مدرس« منعقد می گردد

 تشريف فرمايی يكايک شما عزيزان موجب امتنان است.

خانواده های: خاوری ، برومند و سایر فامیل وابسته

به مناسبت درگذشت ناگهانی مرحوم مغفور شادروان 

دکتر حمیدرضا دهخدا
فرزند محمد حسن دهخدا )بازنشسته آموزش و پرورش(

جلسه ترحيمی برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی باعث شادی 
روح آن عزيز سفر كرده و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
زمان: امروز پنجشنبه 94/11/1 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر

مكان: هيئت حسينی )خيابان انقالب(
خانواده های: دهخدا ، قاسمی مقدم ، طنازی ، قاسمی فرد ، دیمی مقدم

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 مادری مهربان و خواهری دلسوز مرحومه مغفوره 

طلعت عسکری  )همسر مرحوم  غالمحسین قالسی مود(
 جلسه يادبودی امروز پنجشنبه 94/11/1 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر 
در محل حسينيه آيت ا... آيتی برگزار می شود، حضور شما سروران 
گرامی در اين جلسه موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر 

بازماندگان و مزيد امتنان خواهد بود.
خانواده های قالسی مود ، عسکری و سایر بستگان

خداوند رحمان را شاكريم كه در پرتو همدردی و الطاف دوستان و آشنايان تحمل مصيبت جانكاه 
مادر عزيزمان

 مرحومه کبری قوی پنجه
 ميسر گرديد، بدينوسيله از تمامی عزيزان و پرسنل زحمتكش بخش دياليز

 كه ما را در اين ماتم عظيم همراهی نمودند، تقدير و تشكر می نماييم.

خانواده های : خونیکی ، قوی پنجه

خانواده محترم مرکی
مصيبت درگذشت

مرحومه حاجیه فاطمه مرکی )همسر حاج محمد مرکی(
را خدمت شما خانواده محترم تسليت عرض نموده، برای آن عزيز آمرزش الهی و برای بازماندگان 

محترم صبر و سالمتی مسئلت داريم.

خانواده های: تهوری ، مباشری

فروش ششدانگ زمین تجاری حاشیه خیابان مطهری )محدوده سه راه اسدی(
یا معاوضه با آپارتمان یا ویالیی 09151۶41294 - 32432090

از تاريخ 94/10/28
 نماينده انحصاری استان خراسان جنوبی شرکت پخش پارسیان می باشد.
لذا كليه مشتريان محترم برای سفارش با شماره های ذيل تماس حاصل فرمايند.

32433244-32433357-09158345525

.............. شرکــت قاســم ایــران
)گروه صنعتی مینو، روغن ورامین ، هوم کر و ...(

وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه )س( تسلیت باد
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تماممدارسکشورتاسال۹۹استانداردمیشوند

وزیر آموزش و پرورش گفت: به همت دولت و مردم تمام مدارس کشور 
تا سال ۹۹ استاندارد خواهند شد. به گزارش فارس، 
و  آموزش  وزارت  اینکه  بیان  با  فانی،  علی اصغر 
و  آموزش  افزود:  است،  وزارتخانه  فرا  پرورش یک 
دارد  مستقیم  مخاطب  میلیون   40 حداقل  پرورش 
که شامل یک میلیون معلم، 13 میلیون دانش آموز 
و 26 میلیون اولیای دانش آموزان است. وی با بیان اینکه در حال حاضر دو 
سوم فضای آموزشی کشور استاندارد است، گفت: در سال 82، یک سوم 
مدارس کشور استاندارد بود و امیدواریم در طول برنامه ششم توسعه که 
آموزشی  با کمک دولت و مردم تمام فضاهای  تا ۹۹ است،  از سال ۹5 
استاندارد شود و مدارس جایی باشد که دانش آموزان با شادی و عالقه در 

آن حضور پیدا می کنند. 

ضرورتتاکیدبرنامهششمبررعایتعدالت
جنسیتیدراستخدامها

 
یک فعال حوزه زنان با اشاره به تاکید برنامه ششم 
انتظار  گفت:  جنسیتی  عدالت  تحقق  بر  توسعه 
می رفت در برنامه ششم توسعه به موضوع عدالت 
جنسیتی در همه مواد به ویژه در حوزه های اجرایی 
مثل استخدام ها و بودجه های تحقیقاتی تاکید شود. 
و46   41 بندهای  به  توجه  با  افزود:  ایسنا،  با  گفتگو  در  نژادبهرام  زهرا 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری - که صراحتا در خصوص زنان 
برنامه ششم به موضوع زنان پرداخته  تنها ماده 26  بحث کرده است - 
است. نژاد بهرام گفت: توجه دولت به کلیدواژه عدالت جنسیتی گام بزرگی 
در تحقق این رویکرد است و امیدوارم در جهت سیاست های کلی برنامه 

ششم محقق شود. 

قیمتگذاریخودرودردستورکارشورایرقابت

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه امروز وضعیت انحصاری بازار خودرو تغییری 
بررسی  است، گفت:  نداشته  به سال گذشته  نسبت 
بررسی  هفته  این  خودرو  قیمت گذاری  دستورالعمل 
می شود. به گزارش تسنیم، رضا شیوا با اشاره به اینکه 
در جلسه این هفته شورای رقابت وضعیت بازار خودرو 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: قرار است 
در این جلسه دستورالعمل قیمت گذاری هم توسط اعضای جدید شورای 
رقابت مورد ارزیابی قرار گیرد. وی اضافه کرد: در حال حاضر بازار خودرو 
با مشکالتی  اما هنوز در بخش فروش  متعادل و واسطه ها حذف شده اند 
المللی  بین  تحریم های  لغو  با  امیدوارم  کرد:  تصریح   همراه هستیم. وی 
شرکت های خودروساز بتوانند در قالب همکاری با شرکت های بین الملی از 

تکنولوژی روز استفاده و محصوالت متنوع و باکیفیتی را راهی بازار کنند.

قیمت  با  و  باال  کیفیت  با  داخلی  خودروهای  در صورتیکه 
خریداران  قطعا  شود  عرضه  خودروسازان  توسط  مناسب 
رئیس  نایب  کرد.  خواهند  بیشتری  استقبال  نیز  خودرو 
اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران اظهار امیدواری کرد تا 
در پسابرجام با ورود خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب 
در  قاسمیان  غالمحسین  یابد.  بهبود  خودرو  بازار  وضعیت 
منتظر  اکنون  هم  خودرو  بازار  گفت:  ایران  با عصر  گفتگو 
ورود خودروهای با کیفیت و با قیمت های مناسب است که 
با توجه به اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها امکان ورود 
خودرو از طریق کارخانجات مادر فراهم شده و لذا در این 
روند امکان کاهش قیمت نیز فراهم می شود. وی با بیان 
اینکه خودروهای وارداتی عمدتا از سوی کشورهای حاشیه 
 خلیج فارس وارد کشور می شوند، گفت: هم اکنون می توان 
از کشورهای مبدا نسبت به ورود خودرو اقدام کرد که این 

است.   اثرگذار  خودرو  شده  تمام  قیمت  کاهش  در  موضوع 
قاسمیان در مورد وضعیت خودروهای داخلی نیز گفت: مردم 
در زمینه خودروهای داخلی خواهان کیفیت و دوام هستند که 
خودروسازان ما  باید با فراهم کردن بسترهای الزم نسبت به 
ارائه خودروهای به روز و با قیمت مناسب اقدام کنند. وی ادامه 
داد: در صورتیکه خودروهای داخلی با کیفیت باال و با قیمت 
مناسب توسط خودروسازان عرضه شود قطعا خریداران خودرو 
نیز استقبال بیشتری خواهند کرد. وی در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه در بازار خودروهای داخلی چه خودروهایی بیشتر 
خرید و فروش می شوند، گفت: فعال در این بازار پراید، تندر 
۹0 و 206 نسبت به دیگر خودروها بهتر خرید و فروش می 
بازار خودروهای وارداتی گفت: خرید و  شوند. وی در مورد 
فروش خودروهای وارداتی نسبت به خودروهای داخلی کمتر 

انجام می شود و این بازار هنوز رونق نگرفته است.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت 
ساله  دو  معافیت  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
با  برنامه ششم  اجرای  سال  پنج  در  کارفرمایان 
جذب فارغ التحصیالن بیکار خبر داد. به گزارش 
مهر، جمشید تقی زاده افزود: این برنامه با هدف 

ترغیب و تشویق کارفرمایان و کارآفرینان بخش 
خصوصی و تعاونی برای جذب نیروی کار جوان، 
اشتغالزایی طراحی  ایجاد  بیکاری و  نرخ  کاهش 
شده و آیین نامه اجرایی آن و نحوه تامین هزینه ها 
پس از تصویب در هیئت وزیران اعالم خواهد شد. 

وی اظهار کرد: همچنین بنا بر تاکید وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به منظور ریشه کنی فقر در 
کشور و توجه به مناطق محروم تاکنون اقدامات 
مختلفی همچون  اجرای طرح های اشتغالزایی 
توامند  بیکار،  التحصیالن  فارغ  و  بیکاران  برای 

خانوار،  سرپرست  زنان  بیمه  معلوالن،  سازی 
توزیع سبد حمایت غذایی بین  10  میلیون نفر 
 از افراد محروم و ضعیف جامعه، ساخت خانه های 
امید و استفاده از توانمندی های تعاونی ها در بخش 

اقتصاد و اشتغال کشور به اجرا درآمده است.

پیشبینیوضعیتخودرودرپسابرجام

  معافیت دو ساله کارفرمایان با جذب فارغ التحصیالن بیکار 

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تا 10 بهمن تسویه سپرده های مردم در موسسه ثامن الحجج آغاز می شود. به گزارش بولتن نیوز،
 محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مجلس افزود: قرار است ظرف یک ماه حدود 70 درصد سپرده گذاران این موسسه بتوانند
 سپرده های خود را بگیرند. وی بیان کرد: بانک پارسیان مسئولیت این کار را بر عهده گرفته است.

یادداشت آغاز تسویه سپرده های ثامن الحجج تا 10 بهمن 

یادداشت

انتخابات پیش رو ؛ 
گذر و نظر

 )ادامه از صفحه اول( اما اگر یک روی سکه انتخابات 
سکه  این  دیگر  روی  آن  بدانیم  تکلیف  انجام  را 
و سپردن مسئولیت  کارآمد  و  افراد صالح  گزینش 
خطیر قانون گذاری و تصمیم سازی به آنان برای 
اداره هرچه بهتر جامعه در ابعاد داخلی و بین المللی 
کانون  در  مردمی  مطالبات  پیگیری  همچنین  و 
خراسان  استان  باشد.  می  کشور  گیری  تصمیم 
نیروی  غنی  سرمایه  داشتن  به  دیرباز  از  جنوبی 
 انسانی عالم و تحصیل کرده ) حوزوی و دانشگاهی ( 
شهره بوده است و چهره های ماندگار بسیاری در 
بیانگر  که  است  داشته  علوم  مختلف  های  حوزه 
نخبگانش  تخصصی  و  علمی  باالی  ظرفیت 
برای تغییر وضع آزاردهنده موجود استان به وضع 
مطلوب است. اما متاسفانه همواره شاهد بوده ایم 
که این ظرفیت در خارج از استان و حتی خارج از 
کشور بکار گرفته شده و مردم محروم استان کمتر 
از توان و تخصص نخبگان خود در جهت توسعه 
اینجانب  نظر  به  اند.  برده  بهره  استان  جانبه  همه 
را  موجود  افتادگی  عقب  و  ماندن  بهره  بی  علت 
و  مردم  مطالبات  مجدانه  پیگیری  نبود  در  باید 
ضعف قدرت چانه زنی وکالی محترم آنان در ادوار 

مختلف جستجو کرد.
 بررسی رفتار و عملکرد نمایندگان محترم مجلس در 
سایر استان ها نیز بیانگر این واقعیت است. بدین معنا 
 که هر حوزه ای که نماینده آن از قدرت چانه زنی ، 
بوده  برخوردار  بیشتری  گری  مطالبه  و  ارتباطات 
 توانسته است حقوق موکلین خود را از دستگاه های 
توان  از  را  استفاده  نماید و حداکثر  اجرایی مطالبه 
نمایندگانی  بالعکس  آورد.  به عمل  بومی  نخبگان 
الزامات  با  آشنایی  نا  یا  و  همتی  کم  سر  از  که 
بیشتر  نمایندگی  حجم  پر  و  خطیر   وظایف 
و  علنی  قعودهای جلسات  و  قیام  به  فعالیت شان 
غیر علنی مجلس خالصه می شده است ، هرچند 
ممکن است وجاهت الزم را در بین جناح سیاسی 
اما بر ذمه شان حقوق تحصیل  باشند  خود داشته 
نشده موکلین و کسانی که آنان را با هزار آرزو و 
امید روانه مجلس کرده اند همواره سنگینی خواهد 
آینده  از سر نگرانی برای  با عرض پوزش و  کرد. 
استان خطاب به همه عزیزانی که احساس تکلیف 
کرده اند تا به عنوان »کاندیدا« در انتخابات شرکت 
کنند ، عرض می کنم تا با نگاهی به خود و مذاکره 
و گفتگو با رقبای خود و همچنین مشورت با اهل 
اندیشه و تجربه و بی توجهی به سخنان چاپلوسانه 
برخی اطرافیان، ببینند که اگر چنین ویژگی هایی 
و  تجربه  از  که  کسانی  برای  را  میدان  ندارند،  را 
مسئولیت  این  داری  عهده  برای  کافی  تخصص 

خطیر برخوردارند، باز کنند. )ادامه در ستون مقابل(

 اطالعیهثبتاحوالدرموردحذفیارانه
سازمان ثبت احوال کشور در خصوص اطالعیه اخیر 
را  ای  اطالعیه  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
سال   18 دارای  هموطنان  فقط  کرد:  اعالم  و  صادر 
تمام و باالتر که تاکنون هیچگونه کارت شناسایی ملی 
دریافت نکرده اند مشمول اطالعیه صادره در خصوص 
قبل  چندی  مهر،  گزارش  هستند.به  ها  یارانه  حذف 
وزارت تعاون، اعالم کرد که براساس ماده 4 آیین نامه 
اجرایی از ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه ها، تمامی 
هموطنان بیشتر از 18 سال سن که دارای شماره ملی 
بوده اما تاکنون کارت ملی خود را دریافت نکرده اند، 
موظفند حداکثر تا تاریخ 15 بهمن سال جاری اقدامات 

الزم را برای دریافت کارت ملی انجام دهند.
 

تکذیبدریافتهزینهثبتنام
آزموناستخدامی  

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش اخباری مبنی 
بر دریافت هزینه 6 تا10 میلیون تومانی بابت دوره های 
شدگان  پذیرفته  ویژه  فرهنگیان  دانشگاه  آموزشی 
آزمون استخدامی را تأیید نکرد و گفت: هزینه نهایی 
طی روزهای آینده اعالم خواهد شد. به گزارش جهان، 
فاضل، اظهار کرد: بخشی از هزینه توسط آموزش و 
پرورش و دانشگاه فرهنگیان تأمین می شود و بخش 
دیگر آن از داوطلبان دریافت خواهد شد. اما رقمی که 
میلیون  تا10   6 معادل  کنند  پرداخت  باید  داوطلبان 

تومان نیست و بسیار کمتر از این رقم است.

)ادامه از ستون مقابل( و شما هم استانی های عزیز نیز بدانید 
که اگر شورای محترم نگهبان شرط الزم برای عهده 
داری مسئولیت نمایندگی مجلس که همانا تدین ، 
التزام عملی به قانون اساسی نظام  تعهد و داشتن 
جمهوری اسالمی است را در فردی محرز نیابد ، به 
 تایید صالحیت او اقدام نمی کند. لذا به نظر می رسد 
رویکردی  با  است  ضروری  عزیز  دهندگان  رای 
همه جانبه نگر ، عوامل مهمی چون داشتن تجربه 
و  زنی  چانه  قدرت   ، مدیریتی  امور  در  و تخصص 
پیگیری مطالبات مردم ، والیت مداری و التزام به 
ارزش های انقالب اسالمی و همچنین تالش میدانی 
مسئولین  با  بیشتر  چه  هر  هماهنگی  انجام  برای 
دهنده  آزار  محرومیت  رفع  برای  استان   اجرایی 
موجود را برای انتخاب فرد اصلح بیش از پیش در 
و  انتخاب صحیح  با  است  امید  باشند.  داشته  نظر 
کارآمد خودمان شاهد شکوفایی ظرفیت های استان 

در آینده نزدیک باشیم .     

مجری ذیصالح
شرکت صلصال سازه جنوب شرق 

 به شماره ثبت 2835 دارای مجری ذیصالح پایه 2 )10 سقف( آماده همکاری با کلیه مالکان 
و تعاونی های مسکن برای اخذ پروانه ساختمان و اجرای آن می باشد.

09331316418- 09155616079  مدیریت: احراری

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند )سهامی خاص(

 به شماره ثبت 4740 و شناسه ملی 10360062317
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند )سهامی 
خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی  به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور 
در ساعات 8:30 و 9:30 صبح روز دوشنبه 94/11/12  در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان بیرجند واقع در بیرجند - خیابان ارتش- جنب مدیریت بهزیستی شهرستان برگزار می گردد. 
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن 
معرفی نامه از تشکل خود )برای سهامداران حقوقی( و داشتن کارت شناسایی معتبر )برای سهامداران 

حقیقی( در روز و ساعات مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
الف- دستور جلسه مجمع عمومی عادی: ارائه گزارش هیئت مدیره ، بازرسین قانونی و حسابرس در 

خصوص عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به شهریور 94 
بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان ( شرکت برای سال مالی منتهی به  شهریور 
94 - بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت - بررسی و تصمیم گیری در 
خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان شرکت - بررسی و تصمیم گیری در 
خصوص حق الزحمه بازرس- انتخاب بازرسین قانونی شرکت - انتخاب حسابرس شرکت - تعیین روزنامه 

کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت - تغییر آدرس شرکت
هیئت مدیرهدستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: نقل و انتقال سهام

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان )سهامی خاص(

 ثبت شده به شماره : 344 و شناسه ملی 14003440417
 به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان )سهامی خاص( 
می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب در 
ساعات 3 و 4 بعدازظهر چهارشنبه 94/11/14 در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان واقع در 
بلوار کشاورز برگزار می گردد. بدینوسیله از نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن 
معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت منتهی به 94/6/31-  بررسی 
و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان( شرکت برای سال مالی منتهی به 94/6/31- بررسی و تصمیم 
گیری در خصوص نحوه تقسیم سود ساالنه شرکت- بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت 
مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت - بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس- انتخاب بازرسین قانونی  
شرکت- انتخاب حسابرس- تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت - اصالحیه بودجه سال مالی منتهی 

به 95/6/31
ضمنا گزارش صورت هالی مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین برای ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق 

آماده می باشد.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 

بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام                                                                       هیئت مدیره شرکت

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره : 4726 و شناسه ملی 10360062150 
 به اطالع صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف )سهامی 
خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور دوشنبه 94/11/12 
به ترتیب در ساعات 15 و 16 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف واقع در 

بلوار شهید بهشتی برگزار می گردد.
 بدینوسیله از کلیه سهامداران حقیقی دعوت به عمل می آید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی 
معتبر و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت می شود با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود در روز 

و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
الف( دستور جلسه مجمع عادی :

ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 
شهریور 94 - بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و صورت حساب سود و زیان ( شرکت برای سال 
مالی منتهی به شهریور 94- بررسی و تصمیم گیری در مورد نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت- بررسی و 
تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان شرکت - بررسی و 
تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس - انتخاب بازرسین قانونی شرکت- انتخاب حسابرس شرکت 

تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت
ب: دستور جلسه مجمع فوق العاده:

1- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام    ضمنا گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و 
بازرسین برای ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.

هیئت  مدیره

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور    اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی     اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1394 حوزه ثبتی نهبندان
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 حوزه ثبتی نهبندان 

در سه ماهه سوم )مهر- آبان- آذر( سال یکهزار و سیصد و نود و چهار هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به 
شرح ذیل آگهی می گردد. بخش 5 نهبندان مستثنیات مرتع چهار فرسخ و سینه علی آباد پالک های 317 و 318 و 731- اصلی 1114- اصلی 
آقای محمد کوه گرد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند سار به مساحت 19742/6 متر مربع لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به 
امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا این که بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر 
بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف مدت نود روز و مستند به تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت درمورد آگهی اصالحی 
ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترض ثبتی و ماده 86 قانون ثبت معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح 
قضایی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از تشریفات قانونی اسناد مالکیت به نام متقاضیان 
صادر خواهد شد. ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

سی روز قابل اعتراض خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 94/11/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/12/1   حسین براتی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آگهی مزایده
به استناد مواد 121 و 122 - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک ثبتی 
1961 - اصلی بخش یک بیرجند به آدرس بیرجند خیابان جمهوری اسالمی ، پشت بازار گلشنی، کوچه شهید 

خائف پالک 3 که در دفاتر 61 و 12 صفحات 34 و 256 مشاعا و بالمناصفه به نام آقایان سید مهدی گلشنی فرزند سید حسن 
به شناسنامه شماره  199 صادره بیرجند و سید حسین گلشنی فرزند سید حسن به شناسنامه شماره 1036 صادره مشهد ثبت و 
اسناد مالکیت آن صادر و تسلیم شده است با حدود اربعه به شرح پرونده و جوابیه ثبتی : شماال 1- در سه قسمت به دیوار اشتراکی 
با گاراژ 2575 دوم در سه قسمت به دیوار اشتراکی با منزل 2581 شرقا اول به دیوار اشتراکی با دکان 2582 دوم به منزل 1960 
دیوار فاصل مشترک است جنوبا درب و دیواریست به کوچه عام غربا به دیوار اشتراکی با گاراژ نامبرده )حقوق ارتفاقی ندارد( که 
اصل ملک برابر سند رهنی شماره 18420- 89/8/20 و مازاد آن به موجب سند رهنی شماره 22675 مورخ 91/4/5 نزد دفترخانه 
7 بیرجند به ترتیب در قبال مبلغ 600/000/000 ریال و مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام سود متعلقه و خسارت تاخیر تادیه 
موضوع بدهی آقای سید حسین گلشنی )وام گیرنده( در رهن بانک کشاورزی شعبه قهستان قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف 
مدت مندرج در اسناد فوق به تعهدات خود عمل ننموده اند بنابراین بانک از دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست صدور اجرائیه 
نموده که پرونده هایی تحت کالسه 9300344 و 9300345 در این خصوص نزد اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. 
پس از ابالغ اجرائیه و گذشت 10 روز مهلت مقرر قانونی به دلیل عدم پرداخت یا تودیع بدهی بنا به درخواست بانک مرتهن نسبت 
به ارزیابی مورد رهن اقدام و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک مورد رهن با عرصه ای به مساحت 461 مترمربع و اعیان 
قدیمی ساز و غیرقابل استفاده بیش از 45 سال قدمت ساخت دارد و برابر پاسخ استعالم شهرداری منطقه یک بیرجند دارای کاربری 
مجاز تجاری و در حریم آثار میراث فرهنگی قرار دارد و همچنین دارای امتیازات آب و برق می باشد به مبلغ سه میلیارد و دویست 
و بیست و هفت میلیون ریال )3/227/000/000( ارزیابی و پس از رسیدگی به اعتراض واصله قطعیت یافته است و حسب تقاضای 
مرتهن در روز چهارشنبه مورخ 94/11/28 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان 
شهدا از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. 
الزم به ذکر است بانک مرتهن برابر تقاضانامه های مربوطه طلب خویش راجع به سند 18420 مبلغ 600/000/000 ریال  اصل و 
مبلغ 404/958/904 ریال سود و خسارت تاخیر جمعا مبلغ 1/004/958/904 تا روز درخواست مورخ 93/9/19 به انضمام جریمه 
دیرکرد تا روز وصول و طلب خویش راجع به سند 22675 - 91/4/5 مبلغ  200/000/000 ریال اصل و مبلغ 134/986/301 ریال 
سود و خسارت تاخیر جمعا مبلغ 334/986/301 ریال تا روز درخواست مورخ 93/9/19 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول 
درخواست نموده و به استناد تبصره ذیل ماده 4- آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست تا روز وصول توسط اداره اجرای 
اسناد رسمی محاسبه خواهد شد. پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه مذکور از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه متعهدین تا قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت بدهی 
خویش نمایند از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد و هرگاه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری 

بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: 94/11/1    واحد اجرای اسناد رسمی بیرجند

دعوت مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 

شهرستان  زیرکوه )سهامي خاص( ثبت شده به شماره: 47 و شناسه ملی 14003732392
 به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان زیرکوه 
) سهامی خاص( مي رساند : جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت مذکور  به ترتیب در ساعت 15 و 16 سه شنبه 1394/11/13 در محل  نمازخانه مدیریت جهاد 

کشاورزی شهرستان زیرکوه واقع در  شهر حاجی آباد - بلوار جهاد  برگزار مي گردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست 
داشتن معرفی نامه از تشکل خود )برای سهامداران حقوقی( و داشتن کارت شناسایی معتبر )برای 

سهامداران حقیقی( در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :
ارائه گزارش هیئت  مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد  شرکت منتهی به 
1394/6/31- بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه وحساب سود و زیان ( شرکت برای سال 

مالی منتهی 1394/6/31 - بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
 بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت
بررسی و تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه بازرس-   انتخاب بازرسین قانونی شرکت  - انتخاب 
حسابرس  - تعیین روزنامه کثیر االنتشار برای درج آگهی های شرکت - اصالحیه بودجه سال مالی 

منتهی به 1395/6/31 - بررسی و تصمیم گیری درخصوص بیمه عمر مانده بدهکار تسهیالت
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : نقل و انتقال سهام

ضمناً گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین برای ارائه به سهامداران 
محترم دردفتر صندوق آماده مي باشد.

هیئت مدیره

فروشگاهکودکامیـر
 قابل توجه مشتریان گرامی اجناس شب عید رسید و با خرید پوشاک زمستانه 

از تخفیف ویژه برخوردار شوید.     سجادشهر، امامت 2      32412973



شش پروژه آبرسانی روستایی در دهه فجر به بهره برداری می رسد

سالم. از زحمات کارکنان شهرداری منطقه 1 در رفع 
گنجایش  دلیل  به  که  دولت  خیابان  جدول  اشکال 
منازل  و  رو  پیاده  گرفتگی  آب  موجب  رو،  آب  کم 

مسکونی می شد تشکر می نماییم.
915...418
اتوبوسرانی  سازمان  مدیریت  از  تشکر  و  باسالم 
بیرجندکه هزینه اتوبوس های درون شهری بیرجند 
از مشهد بیشتر است با این مسیرهای نزدیک. مشهد 
:300 تومان و بیرجند:400 به باال با )البته از کارت 

واال نقدی 500 تومان(
915...503
که  روزنامه  توزیع  همکاران  دقت  و  نظم  از  سالم، 
دستم  به  را  آوا  روزنامه  صبح  نماز  از  قبل   همیشه 

می رسانند ممنونم. خدا قوت به همگی
936 ... 704
باقران قطع  سالم چند هفته ای شده قنات چهکند 
هم  این  نیستند؟  فکر  به  چرا  روستا  مسئوالن  شده 
آب  از  کسی  نبودن  راضی  حتی  که  کسانی  عاقبت 

قنات وضو بگیره چه برسه که آب بخورن!
938...210
با صحبت ها در مورد بی مهری برای سرمایه گذاران 
و اینکه مدیران متأسفانه فقط دید کوتاه مدت دارند و 
 فقط خود و اهداف شخصی شون را دنبال می کنند 
و  نیستند  بومی  واضحه.  دلیل  هستم.  موافق  کاماًل 

دلسوز هم نیستند.
915...668
دوست عزیزی که از استادشون گله مند بودن؛ اگر 
اساتید محترم بی علت دانشجو را مردود می نمایند 
کاری ناپسند انجام می دهند ولی شما هم قبول کنید 
که تالش دانشجویان هرسال نسبت به سال گذشته 

کمتر و توقعشان بیشتر می شود.
915...212
باسالم خواهشمند است شما همان سرمایه های که 
بنیاد بدون هیچ حقی از بیرجند از این مردم بدبخت 
و بیچاره می برد جلوی آن را بگیرید شما را جذب 

سرمایه گذار نمی خواهد.
915...871 
آوا تو رو خدا تو انتخابات مجلس خبرنگارا تو بفرست 
به  رفتن  واسه  دلیلشون  بپرسن  کاندیداها  این  از 

مجلس چیه؟ منظورم اینه اصاًل برنامه دارن یا نه؟
936 ... 807
فرمانده محترم پلیس، آیا حق است که بعضی از جوانان 
همشهری با سرعت باال و حرکت های مارپیچی در 
 خیابان حرکت کنند و کسی به آنها تذکری هم ندهد 
المپ  خبر  بی  سوختن  خاطر  به  بنده  عوض  در  و 

ماشینم جریمه بشوم.
915...212
پنجشنبه شب حدود ساعت11و ربع، جهت تزریقات به 
بیمارستان... مراجعه نمودم و با الفاظ تند، غیرمتعارف و 
دور از شأن یک خانم پرستار مواجه شدم. حاال متوجه 
شدم که تکریم ارباب رجوع در بیمارستان ...، به معنای 

واقعی کلمه رعایت می شود!
915...941
آوا،  کارکنان  همه  خدمت  نباشید  خسته  و  سالم  با 
دارم  پیشنهاد  تا  سه  استان  محترم  مسئوالن 
اینکه دست دالالن  اول  واسه ایجاد اشتغال، 
رو کوتاه کنید تا کشاورزان انگیزه داشته باشند واسه 
تولید و جوان ها روستاها رو ترک نکنند، دوم اینکه 
صنعت گردشگری رو رونق بدید؛ سوم اینکه مردم رو 

به مصرف فرآورده های تولید استان تشویق کنید.
936...408

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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ساکنین بلوارهای مهر و محبت سایت اداری بیرجند از مشکالت شان می گویند:

شتابزده  سازهای  و  ساخت  دنبال  به  زاده-  رحیم   *
بودن  فراهم  عدم  اخیر  های  سال  در  مهر  مسکن  طرح 
زیرساخت ها در این مسکن ها به یک دغدغه جدی تبدیل 
شده است. انتهای بلوار صنعت و معدن بیرجند مجموعه 
است. شده  پا  بر  مرتفع  مسکونی  واحدهای  از   بزرگی 
سازه هایی که گفته می شود مسکونی  است که همزمان 
دولت  کارمندان  حال  رفاه  برای  اداری  سایت  اجرای  با 
در نزدیکی به محل کار و زیر عنوان مسکن مهر ایجاد 
دیوارهای  حصار  در  مسکونی  محدوده  این  است.  شده 
کوتاه سیمانی قرار گرفته، کوچه های پلکانی که به دلیل  
فاصله زیاد بنا با سطح زمین از یک سو با سطوح شیب دار 
سیمانی به زمین هموار رسیده  و از سوی دیگر هم سطح 
زمین قرار دارند، وجود پارکینگ های اضافه در محوطه 
ساختمان ها و گاه نبود درب  پارکینگ ها  چند تصویر  از 
سایت اداری است. گر چه بلوار مهر و محبت سایت اداری 
را در برگرفته است اما ساکنان بلوارهای مهر و محبت از 

بی مهری مسئوالن گالیه مندند.

آب قطع نیست 
اما در طبقات باال آب نداریم

آوا  گزارشگر  با  گفتگو  در  اداری  سایت  ساکنان  از   یکی 
می گوید: بسیاری اوقات با وجود آنکه آب قطع نیست اما به 
دلیل فشار کم آب به طبقات باال نمی رسد و در طبقات باال 
آب نداریم. حسن زاده معتقد است: به دلیل نبود در اصلی 
پارکینگ، نا امنی در منطقه به گونه ای است که اغلب قفل 
انباری ها شکسته شده و افراد بسیاری متضرر شده اند و 

البته اینها کوچکترین مشکل مردم ساکن در اینجاست.

نبود نانوایی از دیگر مشکالت سایت اداری

در  نانوایی  باب  نبود حتی یک  به  انتقاد  با  ادامه  در  وی 
محل می گوید: ساکنان  سایت برای  تهیه نان  مجبورند 
مسافت زیادی را تا شهرک شهید مفتح )معصومیه( طی 
این  بروند. یزدانی دیگر ساکن  به مرکز شهر  یا  کرده و 
اکثر  اسکان  و  اداری  سایت  وجود  با  گوید:  می  شهرک 
تنها مشکل  اداری  کارمندان در قسمت مسکونی سایت 
دیگر  از  زیادی  بخش  و  شده  کارکنان حل  آمد  و  رفت 

مشکالت دامن گیر افراد ساکن در این منطقه است. 

با گذشت4 سال از تحویل منازل سایت 
را  خود  ملک  سند  ساکنان  اغلب  هنوز 

دریافت نکرده اند 

قسمت  این  در  زندگی  سخت  شرایط  دلیل  به  که  وی 
گذاشته، فروش  برای  را  اش  خانه  هاست  مدت   شهر 
می گوید: با وجود حدود 4 سال از تحویل منازل سایت 

هنوز بسیاری از ساکنان سند ملک خود را دریافت نکرده 
و با این وجود در فروش خانه خود با مشکل مواجهند.

با اجرای مسکن مهر، احداث فضای سبز و 
حداقل یک پارک در منطقه ضروری است

 
صفری مقدم از ساکنان سایت اداری می گوید: با وجود 
احداث آپارتمان ها در طرح مسکن مهر، ایجاد فضای سبز 
و حداقل یک پارک در منطقه ضروری است. این در حالی 
است که با وجود جانمایی فضای سبز در این منطقه پارک 

بازی برای کودکان راه اندازی نشده است.
 

 مسئوالن باید برای از بین بردن گره ترافیکی
در این محل چاره اندیشی کنند

با وجود تاالر بزرگ کیان از یک سو، مصلی نماز جمعه 
و  دیگر  سوی  از  میالد  بیمارستان  افتتاح  تازگی  به  و 
به  مراجعه  و  حضور  برای  مردم  آمد  و  رفت  همچنین 
نسبتًا سنگینی  ترافیک  متأسفانه  اداری  و سایت  ادارات 
وجود  به  معدن  و  صنعت  دانشگاه  روبروی  راه  سه  در 
ترافیکی  بار  بردن  بین  از  برای  باید  مسئوالن  و  آمده 
در این محل چاره اندیشی کنند. به اعتقاد وی آسفالت 
نیروی  شهدای  بلوار  به  آن  اتصال  و  مهر  بلوار  انتهای 
انتظامی با ایجاد یک ورودی دیگر برای حل این مشکل 

راهگشا خواهد بود.

تنها یک الین بلوار محبت آسفالت شده 

یوسفی شهروندی دیگر با اشاره به پرداخت مبلغ 2 میلیون 
و  آسفالت  زیرسازی  عنوان  با  پیمانکار  شرکت  به  تومان 
فضای سبز و مشکالت تردد در بلوار محبت  می گوید: با 
وجود جمعیت بسیار ساکن در سایت اداری تنها یک الین 
این بلوار آسفالت شده و با توجه به عرض کم این الین 

خطر بروز سوانح رانندگی و تصادفات زیاد است. 

ترس از حضور سگ ها بعد از غروب مانع 
از تردد افراد در داخل سایت می شود 

وی از دیگر مشکالت مهم به وجود سگ های ولگرد در 
 داخل سایت مسکونی اشاره کرده و خاطر نشان می کند:

در بسیاری از اوقات ترس از حضور سگ ها بعد از غروب 
که  آنطور  شود.  می  سایت  داخل  در  افراد  تردد  از  مانع 
این شهروند می گوید: سر و صدا و پارس سگ ها نیز 
در ساعات بعد از نیمه شب به معضلی قابل تأمل برای 

ساکنان تبدیل شده و نیازمند توجه است.

 بسیاری از سطل های زباله سر ریز شده 
و محلی برای جوالن حیوانات شده اند

شهروند دیگر با گالیه از وضعیت نظافت شهری و نبود سطل 

های زباله در داخل سایت می گوید: بسیاری از سطل های 
زباله به دلیل جمعیت زیاد سر ریز شده و به محلی برای 
جوالن گربه ها و سگ ها  تبدیل شده است. به اعتقاد وی 
بسیاری از اوقات سطل های زباله در جای خود قرار نداشته و 

متناسب نیاز ساختمان ها جابجا می شوند.

تاکسی ها در اینجا تردد نمی کنند 

تاکسی های  تردد  نبود  از  نارضایتی  با  محمدی همچنین 
شهری این قسمت ادامه می دهد: با وجود مراکز درمانی 
بیمارستانی در این قسمت خطوط تاکسی برای سایت اداری 
دیده نشده و مردم برای تردد در این قسمت مجبور به استفاده 
از تاکسی های دربستی یا تلفنی اند. در صورت تأمین اعتبار 

اجرای پروژه های فضای سبز با سرعت انجام خواهد شد.  
در ادامه معاون عمران و شهرسازی شهرداری به خبرنگار 

شهر،  سازهای  و  ساخت  خصوص  در  گوید:  می  آوا 
شهرداری موظف به اجرای طرح تفصیلی بوده و تنها بر 
اساس نقشه طرح کار کرده ایم. وی درباره ایجاد پارک 
در این منطقه می گوید: ایجاد فضای سبز سایت اداری 
حتمی است و در صورت تأمین اعتبار اجرای پروژه های 

فضای سبز با سرعت انجام خواهد شد.
  

 آماده سازی این سایت 
هنوز تحویل شهرداری نشده

عملکرد  از  انتقاد  و  مهر  بلوار  آسفالت  به  اشاره  با  عدل 
گرفتن  نظر  در  بدون  مسکن   های  تعاونی  بعضی 
گوید:  می  اند،  داشته  که  وظایفی  شرح  و  ها  مسئولیت 
تحویل  هنوز  سایت  این  سازی  آماده  اینکه  علیرغم 
شهرداری نشده،  شهرداری با وجود آنکه متولی آسفالت 
آسفالت  به  اقدام  شهروندان  حال  رفاه  برای  تنها  نبوده، 

خیابان ها نموده است. 
ای هزینه  تاکنون  شهرداری  کند:  می  نشان  خاطر   وی 
برای آسفالت و زیرسازی نه برای سایت اداری و نه برای 
مهرشهر دریافت نکرده است و بعضی اقدامات انجام شده 

در آنجا تنها با تالش شهرداری انجام شده است.

انتهای  و  مهر  بلوار  دوم  الین  آسفالت 
بلوار مهر نیز در برنامه شهرداری است  

دوم  الین  آسفالت  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
شهرداری  برنامه  در  نیز  مهر  بلوار  انتهای  و   مهر  بلوار 
گوید:  می  ها  خانه  مالکیت  سندهای  درخصوص   است 
شرکت  به  امالک  صاحبان  بدهی  دلیل  به  سندها  این 
تعاونی سازنده مسکن مهر در این سایت تا کنون تحویل 

مالکان  نشده است.

راه اندازی نانوایی در دستور کار است
 

بر  تأکید  با  نیز  بیرجند  نانوایان  اتحادیه  رئیس  ادامه  در 
لزوم ایجاد نانوایی در سایت اداری می گوید: در این راستا 
نبود مکان مناسب مشکل ساز شده که در صورت اعالم 
شهروندان و ساکنان سایت اداری برای واگذاری قسمتی 
حتی در حد 50 مترمربع در سریع ترین زمان نانوایی راه 
اندازی یک  راه  برای  از تالش  پرتوی  اندازی می شود. 
باب نانوایی در نزدیکی تاالر کیان خبر داده و می گوید: 

در این خصوص کارهای اولیه آن انجام شده است.

تنها  نظافت خیابان های خارج از محدوده 
سایت در حیطه وظایف شهرداری است 

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند هم درباره مشکل 
نظافت در داخل محدوده می گوید: تنها  نظافت خیابان 
های خارج از محدوده سایت در حیطه وظایف شهرداری 
زمینه  این  در  را  خود  تالش  نهایت  که شهرداری  است 

انجام داده و در  معابر اختصاصی ورود پیدا نمی کند. 
مهندس خانزاد با اشاره به تخلیه سطل های زباله نیز در 
ایام هفته می گوید: مشکالت احتمالی در این خصوص 
 نیز مرتب توسط نیروهای گشت و یا کارکنان ماشین های
 حمل زباله رصد شده و در صورت نیاز بعضی خیابانها با 
توجه به حجم تولیدی زباله در مقاطع مختلف نیز در این 

خصوص اقدام می شود.  

ایرنا - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی )آبفار( خراسان جنوبی گفت: به مناسبت ایام ا... دهه فجرشش پروژه آبرسانی روستایی به بهره برداری 
می رسد.  بسکابادی افزود: با بهره برداری از این پروژه ها دو هزار و 55 خانوار در 28 روستای شهرستان های قاینات، طبس، فردوس و بشرویه به آب 
آشامیدنی سالم دسترسی پیدا می کنند. وی با بیان اینکه برای احداث این پروژه ها 26 میلیارد و 680 میلیون ریال اعتبار هزینه شد، گفت: هم اکنون 64 

مجتمع آبرسانی روستایی در استان در دست احداث است که تعدادی از پروژه ها از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار هستند. 

بی مهری به مهرنشینان

قالی شویی نویــد
با مدیریت جدید   دستگاه فرچه تمام اتوماتیک

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

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

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

اجرای پیچ و رولپالك
09156694379

 موذن

پخش تراکت  تبلیغاتی    

0938  928  2099

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اينکه در پرونده کالسه 1843/94 اجرايی اموال شامل 40 عدد سماور روشن جمعا به مبلغ 95/000/000 ريال کارشناسی 
شده در قبال بدهی آقای علی بنی اسدی به مبلغ 92/706/644 ريال در حق آقای علی اکبری زادنبه و مبلغ 1/500/000 ريال حق 

االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز يکشنبه مورخ 94/11/18 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به 
فروش برسد که قیمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به شخصی که باالترين قیمت را پیشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غیر اين صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در 
خیابان طالقانی- بین طالقانی 14 و 16 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده 

خريدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزايده از وب سايت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اينکه در پرونده کالسه 930767 اجرايی اين اجرا در قبال محکومیت آقای حسین رستگار مقدم فرزند غالم به پرداخت مهريه 
محکوم لها خانم صغری احمدی توسط شخص ثالث پانصد سهم مشاع از 170824 ششدانگ يک قطعه زمین ديمه دار با پالک ثبتی 

شماره 516 فرعی از 4 اصلی با شماره ثبت 46652 در صفحه 302 دفتر 304 دفاتر بخش 2 بیرجند واقع در اراضی ديمزار شمال روستای حاجی آباد و 
خارج از محدوده مسکونی معرفی که توقیف شده است و مطابق نظريه کارشناس ارزش پانصد سهم از ملک مشاع معادل مبلغ چهل میلیون ريال ارزيابی 
شده است که قرار است از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/11/17 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام شعبه سوم حقوقی )خانواده( به 
فروش برسد که قیمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به کسانی که باالترين قیمت را پیشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غیر اين صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضیان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا 

مدیر اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی )خانواده( بیرجندترتیب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

دعوت مجمع عمومي عادي به طورفوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان بشرویه )سهامي خاص(

ثبت شده به شماره: 1190      شناسه ملی: 14003539586
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان بشرويه )سهامي خاص( می رساند: جلسه 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب در ساعت 8 و 10 روز چهارشنبه 

1394/11/14 در محل سالن شهید مفتح واقع در خیابان مالعبدا... بشروی برگزار مي گردد.
بدينوسیله از کلیه سهامداران و نمايندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آيد تا با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود 

و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسايی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
الف : دستور جلسه مجمع عمومی عادي به طو فوق العاده:

 ارائه گزارش هیئت  مديره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد  شرکت منتهی به 94/6/31-  بررسی و تصويب 
صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود و زيان( شرکت برای سال مالی منتهی 94/6/31-  بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه 
تقسیم سود سالیانه شرکت -  بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مديره، مديرعامل و کارکنان شرکت

 بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس- انتخاب بازرسین قانونی شرکت - انتخاب حسابرس - تعیین روزنامه کثیر 
االنتشار جهت درج آگهی های شرکت - اصالحیه بودجه برای سال مالی منتهی به 1395/06/31

ب : دستور جلسه مجمع فوق العاده: بررسي و تصويب نقل و انتقال سهام 
   هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
چون در پرونده اجرايی 127/94 در قبال محکومیت آقای محمد علی هدايتی به پرداخت مبلغ 1/613/158/577 ريال در حق آقای محمد سلیمی و پرداخت مبلغ 67/500/000 ريال بابت حق االجرا در 

حق صندوق دولت و با عنايت به معرفی و توقیف اموال از سوی محکوم علیه و کارشناسی آنها توسط کارشناس که شامل 

قیمت کلقیمت واحدلوازم و قطعات خودرويیرديفقیمت کلقیمت واحدلوازم و قطعات خودرويیرديف
51/200/000600/000 عدد چراغ پله مسافر31/950/0005/850/00011 عدد کوشش رادياتور1
1213/000156/000 عدد پیچ ضربه گیر الستیکی پايه اتاق211/000/00022/000/00012 عدد موتورگردان2
208/500170/000 عدد پیچ ضربه گیر الستیک اتاق2212/000/000424/000/00013 عدد npr اتاق کامیونت ترمیم شده3

375/000225/000 عدد شیر تخلیه رادياتور2212/000/000424/000/00014 عدد npr اتاق کامیونت ترمیم شده آبی  4

1244/000528/000 عدد پین پايه اتاق3212/000/000636/000/00015 عدد اتاق کامیونت ترمیم شده آبی5
7130/000910/000 عدد بوش دنده سینی جلو2680/0001/360/00016 عدد درپوش داخل ستون سینی جلو چپ6
430/0002/150/000 5 عدد پاتاقان میل بادامک پمپ انژکتور2680/0001/360/00017 عدد درپوش داخل ستون سینی جلو راست7
914/250128250 عدد اشپیل قفل کن اتاق10380/000380/00018 عدد درپوش پالستیکی زوار گردگیر8
21/050/0002/100/000 عدد پروانه رادياتور81/400/00011/200/00019 عدد موتور برف پاک کن جلو ايسوز9
81/350/00010/800/00020 عدد موتور برف پاک کن عقب ايسوز10

که جمعا به مبلغ 1/547/337/250 ريال ارزيابی شده است که از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/11/17 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پايه از بهای ارزيابی 
شده شروع و به کسانی که باالترين قیمت را پیشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نمايد در غیر اين صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضیان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتیب بازديد آنان داده 

رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجندشود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

 خدمات بیل مکانیکی
زنجیـری و پیکـور
 معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و
غیره    09151613389 - بنی اسدی
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با لغو تحریم شرکت های نرم افزاری، نام ایران در بین کشورهای طرف خدمت  در سایت  های رسمی شرکت های گوگل، مایکروسافت و یاهو درج 
شد. با لغو تحریم شرکت های نرم افزاری، شرکت های گوگل، مایکروسافت و یاهو که پیش از این ایران را تحریم کرده و از لیست 
کشورهای سرویس  دهنده خود حذف کرده بودند، نام و پیش شماره ایران را در سایت  رسمی خود اضافه کردند.

نام ایران وارد مایکروسافت و یاهو شد

4
نکات برای فیلمبرداری بهتر

 با گوشی های اندرویدی

ابزاری  به  هوشمند  های  گوشی  اخیر،  سالیان  طی 
خوب برای فیلمبرداری مبدل شده اند و حتی زمانی 
 که موضوع فیلمبرداری غیر حرفه ای مطرح می شود
می توانند با دوربین های فیلمبرداری مستقل رقابت 
کنند. هنگام فیلمبرداری با تلفن همراه نباید دستگاه را 
به صورت عمودی نگه دارید چون ویدئوها در نمای 
لنداسکیپ یا افقی مشاهده می شوند. اگر به صورت 
عمودی فیلمبرداری کرده باشید هنگام مشاهده ویدئو 
بزرگ رنگ  سیاه  دو حاشیه  با  رایانه  یا  تلویزیون   در 
هنگامی  شوید.  می  مواجه  تصویر  راست  و  چپ  در 

از  نیز  شده  ضبط  ویدئوهای  ندارد  وجود  لرزشی  که 
کیفیت بهتری برخوردار هستند. کلید ویدئوهایی بی 
هنگام  هوشمند  گوشی  باثبات  داشتن  نگه  لرزش 
فیلمبرداری است. حتی اگر دستگاه شما از لرزش گیر 
تصویر پشتیبانی کند خلق ویدئوهایی عالی تنها با اتکا 
به دستان کار دشواری است. استفاده از یک سه پایه 
بهترین گزینه در این زمینه است. همچنین اگر قصد 
کنید پرداخت  پایه  سه  خرید  برای  ای  هزینه   ندارید 
می توانید از ایده های خالقانه مانند روشی که در عکس 

می بینید، استفاده کنید.
با  کم  نور  شرایط  در  فیلمبرداری  بحث  که  هنگامی 
استفاده از گوشی های هوشمند مطرح می شود، موضوع 
اندکی پیچیده می شود. می توان از فالش دستگاه به 
عنوان منبع نور استفاده کرد اما در ویدئو نهایی رنگهایی 
غیر طبیعی خواهید داشت. اگر در فضای داخل ساختمان 
هستید بهتر است نور الزم برای سوژه خود را پیش از 
آغاز فیلمبرداری تامین کنید. از سیستم های روشنایی 

داخلی مانند یک یا دو المپ استفاده کنید. 
پیش از آغاز فیلمبرداری، به ویژه اگر قصد فیلمبرداری با 
کیفیت 4K را دارید، از وجود فضای ذخیره سازی کافی 
در تلفن همراه خود اطمینان حاصل کنید. در فرمت 
4K هر دقیقه فیلمبرداری حدود 300 مگابایت فضا را 
اشغال می کند و یا در فرمت 1080p با نرخ 60 فریم 

در ثانیه هر دقیقه حدود 200 مگابایت فضا نیاز دارد. 

فناوری

تکمیل پروژه استادیوم 15 هزار نفری بیرجند 15 میلیارد دیگر نیاز دارد
هوای  و  است  خوب  کامال  هوا  که  آفتابی  روز  یک  در 
شهر  در  کمی  گرفتم  تصمیم  بود،  زده  سرم  به  ورزش 
پیاده روی کنم، در نخستین کوچه دانش آموزان پسری 
را دیدم که در پارک نزدیک به مدرسه خود مشغول فوتبال 
بازی بودند نگاهم به طرف آنها جلب شد، جلو رفتم یکی 
از  بود  تیم  کاپیتان  قول خودش  به  که  آموزان  دانش  از 
سال   10 او  گفت،  برایم  فوتبال  به  خود  عالقه  و  عشق 
بزرگی در سر داشت  فوتبالی  آرزوهای  اما  نداشت  بیشتر 
حفظ  را  جهان  معروف  فوتبالیست های  تمامی  اسامی  و 
زنگ  مدرسه  کنار  سبز  محوطه  کوچک  محیط  داشت. 
به  آنها  بود،  کرده  فراهم  فوتبال  مسابقه  برای  را  ورزش 
بودند،  به عنوان دروازه خود گذاشته  همان آجرهایی که 
فوتبال  کالس  که  آموزان  دانش  از  یکی  اما  بودند  قانع 
میان  در  گفت،  برایم  ورزش  این  مشکالت  از  می رفت، 
کالمش نداشتن یک سالن ورزشی مناسب ومحروم بودن 
از  استادیوم  نبود  دلیل  به  فوتبال  مسابقات  تماشای  از 
بود.  دوست  ورزش  آموزان  دانش  دغدغه های  مهمترین 
باز ی های  و  ایران  لیگ های  گرفتن  رونق  با  روزها  این 
راضی  تلویزیون  به  تنها  تماشاچیان  دیگر  فصلی،  مرتب 
استان،  هر  ورزشی  بودجه  با  هستند  معتقد  بلکه  نیستند، 
استان ها باید امکاناتی در خور داشته باشند تا از تیم های 
از نزدیک شاهد  مهمان در شهرستان ها میزبانی کرده و 

برگزاری مسابقات مختلف باشند.

جوانان بیرجندی از توان و استعداد زیادی در 
بخش های مختلف ورزشی برخوردار هستند

در این راستا جوانان بیرجندی از توان و استعداد زیادی در 
واقعیت  اما  هستند  برخوردار  ورزشی  مختلف  بخش های 
این است که اکنون با تعداد زیادی طرح های ورزشی نیمه 
تمام روبه رو هستیم که کلنگ زنی آنها بیش از 8 سال 
قدمت دارد و با گذشت این مدت بسیاری از آنها پیش از 
باید  و  تعمیر هستند  نیازمند  برسد،  برداری  بهره  به  آنکه 
مکان های ورزشی افزایش و سرانه استاندارد ورزشی برای 
هر فرد تأمین شود.حرف از طرح های ورزشی نیمه تمام 
که به میان آمد یاد پروژه استادیوم 15 هزار نفری بیرجند 
آرزوی  به  تبدیل  آن  کامل  افتتاح  که  ای  پروژه  افتادم، 
دست نیافتنی برای جوانان شده است.و این در حالی است 
در شهرستان  موجود  باالی  پتانسیل های  به  توجه  با  که 
در زمینه ورزشکاران مستعد و ظرفیت برگزاری مسابقات 

تکمیل  و  احداث  قهرمانی،  و  کشوری  سطح  در  ورزشی 
یک ورزشگاه مناسب در خور شأن مردم بیرجند یکی از 

ضرورت ها است.
و  درمیان  بیرجند،  شهرستان های  نماینده  میان  این  در 
خوسف در مجلس شورای اسالمی تالش های زیادی در 
رابطه با پروژه 15 هزار نفری بیرجند داشته و بارها در امر 
ورزش تکمیل این پروژه را از مهم ترین دغدغه های خود 
دانست اما در این میان استانداری خراسان جنوبی هم باید 

تاکنون کمک های بیشتری در این راستا انجام می داد.
در بازدیدهای مکرر از این پروژه ملی، مسئوالن وعده های 
زیادی برای افتتاح این پروژه از سال های 88 تا 93 داده 

اند که امید است این پروژه مهر ماندگار در شهر بیرجند را 
به زودی شاهد افتتاح آن باشیم.

عدم جذب اعتبار مشکل اصلی 
تاخیر افتتاح پروژه استادیوم بیرجند

کمبود و عدم جذب اعتبار از مشکالت اصلی این پروژه 
است و جالب اینکه فاز نخست ورزشگاه افتتاح شده و در 
این افتتاح صندلی ها نصب شده است اما تا روزی که کل 
پروژه افتتاح شود، صندلی وجود نخواهد داشت و به گفته 
کارشناسان باید متولیان ورزش استان فکری برای ایجاد 
راه دسترسی بردارند زیرا با بهره برداری از استادیوم و نبود 
راه دسترسی این ورزشگاه هیچ کاربردی نخواهد داشت و 
مطالبه گری مسئوالن ورزشی خراسان جنوبی در افتتاح 

این پروژه ورزشی باید بیشتر از این باشد.
هدایت آب های سطحی مشکل دیگر پروژه است زیرا در 

باید  و  شده  آب  از  پر  چمن  زمین  سیالب  وقوع  صورت 
ایجاد  زمینه  در  و  برداشت  فکری  آن  از  جلوگیری  برای 
وجوانان  ورزش  کل  اداره  در  پروژه  این  دسترسی  راه 
اعتباری وجود ندارد، به طوری که در بازدید نماینده رئیس 
جمهور از این پروژه پیشنهاد شد تا با همکاری شهرداری 
به  هنوز  اما  شود  احداث  جاده  شهرسازی  و  راه  اداره  و 
نتیجه نرسیده است.طبق برآورد 120 میلیون تومان هزینه 
پیشرفت  برای  اعتبار  نبود  و  است  پروژه  این  نگهداری 
مهمترین  از  غیره  و  آب  برق،  هزینه های  تأمین  پروژه، 
دالیل چرایی تأخیر در افتتاح پروژه است و دستگاه خاصی 
ملی  پروژه  زیرا  ندارد  را  پروژه  اتمام  پیگیری  مسئولیت 

است و باید به اتمام برسد اما استانداری، برای تأمین اعتبار 
و اداره کل ورزش و جوانان و راه و شهرسازی می توانند 
در اتمام پروژه نقش زیادی داشته باشند.مدیرکل ورزش 
با خبرنگار تسنیم  و جوانان خراسان جنوبی در گفت وگو 
در بیرجند، اظهار داشت: ورزشگاه 15 هزار نفری بیرجند 
در فضای 56 هکتاری و در زمینی به مساحت 29 هزار 
و 728 متر مربع ائم از سرپوشیده و سرباز در حال احداث 
برای  که  شده  هزینه  تومان  میلیارد   13 تاکنون  و  است 

تکمیل و تجهیز به بیش از 14 میلیارد تومان نیاز است.

90 درصد سالن های ورزشی روستاهای 
خراسان جنوبی بال استفاده مانده است

وی در بخشی دیگر از سخنانش اظهار داشت: 90 درصد 
است  بالاستفاده  استان  روستاهای  در  ورزشی  سالن های 
زیرا تجهیزات کافی و به روز ندارد و تاکنون 5 مسجد در 

شهرستان های قاین، بشرویه و بیرجند را به فضای ورزشی 
تجهیز کرده و اگر مساجد و فضایی برای ورزش در اختیار 
و  ورزش  مدیرکل  می کنیم.  تجهیز  را  آن  گیرد،  قرار  ما 
جوانان خراسان جنوبی با بیان اینکه 56 پروژه نیمه تمام 
ورزشی در استان داریم که تعدادی از این پروژها از زمان 
احداث آن 5 سال می گذرد، گفت: تعدادی از این پروژه ها 
پیدا  احداث روند فرسایشی  به دلیل طوالنی شدن زمان 
کرد که برای بهره برداری از این پروژها 54 میلیارد تومان 
اعتبار نیاز است.عزیززاده مقدم به استادیوم 15 هزار نفری 
احداث  کامل  اتمام  برای  کرد:  تصریح  و  اشاره  بیرجند 
استادیوم 15 هزار نفری بیرجند نیازمند 15 میلیارد تومان 
اعتبار هستیم.وی با بیان اینکه به دلیل مشخص نبودن 
وضعیت اعتبارات و نحوه تخصیص آن تاریخ دقیقی برای 
بهره برداری نمی توانیم بدهیم، افزود: این پروژه بنا بود با 
5 میلیارد و 600 میلیون تومان در سال 87 به پایان برسد 
با وقفه ای چند ساله روبه رو شده  به دالیل مختلف  که 
تومانی  میلیارد  با وجود هزینه کرد 14  و در حال حاضر 
داشت:  اظهار  دارد.وی  نیاز  دیگر  تومان  میلیارد   15 به 
نفری  هزار   15 استادیوم  در  چمن  زمین  حاضر  حال  در 
امید  که  نصب شده  تارتان  پیست  و  کاشته شده  بیرجند 
با   که   180 ماده  اعتبارات  از  بخشی  تخصیص  با  است 
پیگیری های نماینده شهرستان  جذب شده بتوانیم عملیات 

تکمیلی پروژه را تسریع دهیم.

خراسان جنوبی  سالن ورزشی استاندارد ندارد

نیز در  بیرجند، در مجلس شورای اسالمی  نماینده مردم 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: در تیرماه امسال 
بازدیدی از پروژه استادیوم ورزشی 15 هزار نفری بیرجند 
جذب  ظرفیت های  از  گیری  بهره  با  توانستیم  و  داشتیم 
ماده 180 برای توسعه شاخص های انسانی و محرومیت 
زدایی مبلغ 10 میلیارد ریال از محل این منابع جذب کنیم.

حجت االسالم عبادی افزود: ورزش بیرجند به عنوان قلب 
ورزش  وسیله  به  که  است  جنوبی  خراسان  استان  تپنده 
استعدادهای زیاد، نیروی انسانی غنی و با کیفیت شناسایی 
ورزش  عرصه  در  موفقی  چهره های  حضور  که  می شود 
استعدادها  بیانگر  خدمتی  نجمه  مانند  المللی  بین  و  ملی 
توجه  و  کمک  دارد  وظیفه  دولت  داشت:  بیان  است.وی 
به ویژه ورزش به عنوان یک ابزار بسیار خوب در کاهش 

آسیب های اجتماعی داشته باشد. 

گواهینامه رانندگان مقصر
 در تصادفات ضبط مي شود

سرهنگ  پلیس،  خبري  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
قانون  پنج  ماده  استناد  با  گفت:  رضایي«  »علیرضا 
نقلیه  وسیله  دارندگان  مدني  مسئولیت  اجباري  بیمه 
موتوري زمیني، در حوادث رانندگي منجر به جرح یا 
فوت، گواهینامه راننده مسبب تصادف از یک تا سه ماه 

توقیف مي شود. 
وي با بیان اینکه علت اصلي وقوع بسیاري از تصادفات 
ارتکاب به یکي از تخلفات حادثه ساز مي باشد، افزود: 
نامگذاري تخلفات حادثه ساز نیز به این علت مي باشد که 
بیشترین نقش را در حوادث و تلفات داشته اند از این رو 
قانونگذار با شدت بیشتري با این گونه تخلفات برخورد 
کرده و هیچ گونه بخششي را در قبال این گونه رانندگان 

ناهنجار قائل نخواهد شد.
جنوبي  خراسان  رانندگي  و  راهنمائي  پلیس  رئیس 
تصریح کرد: فردي که گواهینامه اش ضبط مي شود در 
این مدت راننده حق رانندگي ندارد و مانند راننده بدون 

گواهینامه اعمال قانون خواهد شد.
حرکات  هرگونه  کرد:  نشان  خاطر  رضایي  سرهنگ 
یک  روي  بر  حرکت  درجا،  زدن  دور  مانند  نمایشي 
چرخ و یا هرگونه حرکت آکروباتیک در سطح راه ها 
و خیابانها، دور زدن در محل ممنوع، عبور وسائل نقلیه 
از پیاده رو، نقص سیستم روشنایي وسایل نقلیه هنگام 
شب، سبقت غیر مجاز، تجاوز از سرعت مجاز، عبور 
از چراغ قرمز راهنمایي، عدم رعایت حق تقدم عبور، 
حرکت به طور مارپیچ در راه ها و انحراف به سمت چپ 
معابر را از جمله مصادیق تخلفات حادثه ساز که موجب 
افزود:عدم  اعالم کرد. وي  ضبط گواهینامه مي شود 
رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه و یا عدم توجه به 
جلو گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع، روشن 
نکردن چراغ در هنگام شب و در موقع لزوم، رانندگي 
موثر، صرف  فني  ونقص  داراي عیب  نقلیه  وسیله  با 
 مواد روانگردان و مشروبات الکلي نیز از جمله مواردي 

مي باشند که موجب ضبط گواهینامه مي شوند.

قانون، ترافیک، ایمنی 

نقاشی های ترکیبی و طنز با اشیا 

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و ١٠٠ درصد خالص
تنها یك بار امتحان كنید

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: ٨-٣٣٦٩٠٨٤٧-٠٥١

بيرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

برنج سفيد دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شاليزارها
تأييد شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت
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ایزوگام  شفیعی
آسفالت  و قيرگونی 
)محوطه و پشت بام(

٠٩١٥١٦٣٠2٣ - ٨٣222٥٤٩٤
صيادشيرازی ،  مجتمع ميرداماد 

واحد ٩٨

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عايق های رطوبتی
نمايندگی ايزوگام آذرگام و آذين بام
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سینما بهمن  سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

اکران
فیلم ها

پدر آن ارغوان
دیگری

پدر آن ارغوان
دیگری

ساعت شروع 
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636 - 056تلفن

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

 و عصر با شرایط ویژه اکران نماید.

نبش حکيم نزاری ١   ٣222١٥2٥ - ٠٩١٥٣٦٣٥٥٨٧

رستوران و غذای آماده حکیم 

صبح جمعه هر هفته      ساعت توزيع: ٦:٣٠ الی ١٠ صبح
ضمنا كليه سفارشات شله برای مراسم زيارت عاشورای ادارات و همشهريان عزيز پذيرفته می شود.

آدرس: نبش عدل ١٨    تلفن سفارشات: ٣22٠٤٤٣١-٠٩١٥٥٦١٠٣٦٦ رمضانی

مرغ بريان شکم پر چلو كباب وزيری   چلو كباب كوبيده   
چلو سلطانی چلو برگ    چلو جوجه كباب  

زرشک پلو با مرغ  سوپ جو    چلو پاچين  
چلو كباب نگينی  چلو مرغ سرخ شده   چلو بختياری  
چلو كباب بلغاری چلو جوجه با استخوان  چلو كباب قفقازی  

قيمه و قورمه  

همراه با در خدمت شما همشهريان عزيز

ک رايگان 
پي

آدرس: حدفاصل غفاری ٣٤ و ميدان ولی عصر)عج(  ٣2٤٠٤٠٤٣

طبخ با برنج درجه يک ايرانی همراه با دورچين كامل و ته چين زعفرانی

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

 برای اشتغال به کار داده می شود.
آموزش شايستگی و مهارت ماسـاژ شامل:

 1- تای ماساژ 2- آروماتراپی
 3- یومی هوتراپی )ماساژ ژاپنی( و ...

مشاوره و مهارت های سبک زندگی سالم 
 كاربر گياهان دارويی

 كاربر اسانس های گياهی
فروشنده گياهان دارويی

 كرم سازی 

محل ثبت نام: شعبه ١: خيابان فردوسی مجتمع 
پارس ، طبقه منهای يک )صبح ها از ساعت ١٤-٨ ( 
٠٩١٥٩٦٣٧٣٦٩

شعبه 2: خيابان طالقانی -  طالقانی ٨- فرعی ٨/٣  
)صبح ها ١٤-٨ و عصرها 2٠-١٦ ( 

تلفن: ٣22٣٠١٤٧- ٣22٣٦٨٠٦

ثبت نام برای عموم آزاد است 
 قابل توجه فارغ التحصیالن 

تربیت بدنی ، پرستاری و مامایی
 برای تربیت مربی ماساژ

Hteb.ir :آدرس سايت

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای
 حیــات  طیبــه

 در رشته های ذیل ثبت نام می كند 

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

دوخت لباس با سلیقه شما به قیمت کرایه 

 )هديه و تحويل به عروس خانم ها(
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انتهای توحيد ، بلوار جماران ، نبش خيابان ستايش
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بخور، بخواب، موفق شو!

نحوه ی مراقبت شما از بدن خود بر عملکردتان در 
محیط کار اثر می گذارد. کنار گذاشتن دو بار ورزش 
در هفته تنها به این دلیل که فکر می کنید وقتش را 
ندارید، به عاداتی منفی ختم می شود که بر رضایت و 

بهره وری کلی شما اثرگذارند.
با هدف  کردن،  آشپزی  به جای  فود  سفارش فست 
آماده  و  خرید  برای  باید  که  زمانی  در  جویی  صرفه 
کردن وعده ی غذایی تان صرف کنید نیز به همین 
ترتیب بیشتر از آنکه به شما کمک کند برایتان مضر 
به  کرد  خواهند  متقاعد  را  شما  زیر  دلیل  سه  است. 

تغذیه، خواب و ورزش اهمیت بیشتری بدهید.
تر باهوش  را   آیا می دانستید که برخی غذا ها شما 
می کنند؟ بهترین مواد غذایی برای تقویت قوای ذهنی 
کارآفرین ها عبارت اند از: چغندر، ماهی، توت، پروتئین 
گیاهی و گردو. برای تقویت تمرکز، توجه، حافظه و 
از این مواد غذایی بهره بگیرید.  هشیاری می توانید 
زمانبندی تغذیه ی شما نیز اهمیتی حیاتی دارد. اجازه 
ندهید گرسنگی، زمان غذا خوردن شما را تعیین کند. 
پژوهش ها نشان می دهند بهترین زمان برای خوردن 
صبحانه بین ساعات ۷ و ۷:۳۰، ناهار بین ۱۲:۳۰ تا 
۱۳:۰۰، و شام بین ۱۸ تا ۱۸:۳۰ است.پایبند ماندن به 
یک برنامه ی زمانبندی سفت و سخت برای صرف 
و  آمد  و  رفت  ترافیک  دلیل  به  غذایی،  های  وعده 
جلسات نامنظم کاری واقع بینانه نیست. با این حال، 
داشتن ساعاتی نسبی برای صرف غذا، ساختاری برای 
رژیم غذایی شما فراهم می کند و باعث می شود در 

تمام طول روز از انرژی الزم برخوردار باشید.

حکایت گدایی کردن مال نصر الدین !

مال نصرالدین هر روز در بازار گدایي مي کرد و مردم 
با نیرنگي حماقت او را دست مي انداختند. دو سکه 
به او نشان مي دادند که یکي شان طال بود و یکي از 
نقره. اما مال نصرالدین همیشه سکه نقره را انتخاب 
شد.  پخش  منطقه  تمام  در  داستان  این   مي کرد. 
هر روز گروهي زن و مرد مي آمدند و دو سکه به او 
نشان مي دادند و مال نصرالدین همیشه سکه نقره 

را انتخاب مي کرد.
مال  اینکه  از  و  رسید  راه  از  مهرباني  مرد  اینکه  تا 
نصرالدین را آنطور دست مي انداختند ناراحت شد. در 
گوشه میدان به سراغش رفت و گفت: هر وقت دو 

سکه به تو نشان دادند سکه طال را بردار.
 اینطوري هم پول بیشتري گیرت مي آید و هم دیگر 
دستت نمي اندازند. مال نصرالدین پاسخ داد: ظاهراً 
حق با شماست اما اگر سکه طال را بردارم دیگر مردم 
به من پول نمي دهند تا ثابت کنند که من احمق تر 
از آن هایم. شما نمي دانید تا حاال با این کلک چقدر 

پول گیر آورده ام.
هیچ  باشد  هوشمندانه  کني  مي  که  کاري  »اگر 

اشکالي ندارد که تو را احمق بدانند.«

موفقیت توانایي رفتن از شکستي
 به شکست دیگر بدون از دست 

دادن شور و حرارت است. 

تا هر وقت که تلخی زندگی
 افراد اطراف خود را به شیرینی

 تبدیل می کنی، بدان که زنده هستی. 

هر که به ناحق جویای عزت شود
 به ذلت در افتد و هر

 که با حق عناد ورزد خوار گردد

مهمترین موضوعی که با توجه به علم بازاریابی عصبی زیر 
سوال می رود، تصمیم گیری مخاطبان است. در مدل های 
قدیمی همیشه فرض بر این بوده است که تمام تصمیمات 
خرید به صورت منطقی گرفته می شوند و احساسات، تاثیر 
ناچیزی بر این تصمیم دارند. پیش فرض بسیاری از مدیران 
کسب و کارهای کوچک آن است که اگر محصولی مناسب با 
قیمت مناسب داشته باشیم، مخاطبان از ما خرید خواهند کرد 

ولی در حقیقت چنین اتفاقی به ندرت پیش می آید.
برای موفقیت در بازاریابی باید دیدگاه خود را در مورد مشتری 
فروشگاه یک  وارد  مشتری  سنتی  دیدگاه  در  دهیم.   تغییر 
را  ها  قیمت  محصوالت،  تمام  مقایسه  ضمن  شود،  می 
بررسی می کند و با توجه به تبلیغاتی که از قبل دیده است و 
اطالعاتی که دارد، بهترین تصمیم را می گیرد. در این رویکرد 
فرض می کنیم تصمیمات خرید مشتری تدریجی، منطقی 

و با توجه به اطالعات عمیقی است که کسب کرده است.

آستانه احساسی خرید چیست؟
ولی در عمل اغلب تصمیمات خرید به صورت لحظه ای 
این  انجام می شود و دالیل منطقی قدرتمندی هم برای 
تصمیمات وجود ندارد و حتی مشتری اطالعات عمیقی درباره 
محصول ندارد. با این دیدگاه جدید بیایید به بررسی مغز قدیم 
 بپردازیم و ببینیم چه مواردی باعث جلب توجه مغز قدیم 
می شود و چگونه می توان اثرگذاری بازاریابی را افزایش داد.

مغز قدیم با احساسات ترغیب می شود!

اغلب تصمیمات ما به صورت احساسی گرفته می شود و 
پاسخ  با منطق توجیه می شود. احساسات در واقع  سپس 
های خودکار بدن به محرک های حسی هستند. بوی قهوه 
یا صدای دریا به طور خودکار در ما احساساتی ایجاد می کند. 
با زیاد شدن گزینه های خرید، مشتری محصولی را می خرد 

که احساس بهتری نسبت به آن داشته باشد.

حواس پنجگانه و احساسات
تاثیر چه  ما تحت  احساسات  است که  آن  موضوع مهمتر 
مواردی هستند؟ یک عامل مهم و تاثیرگذار، اطالعاتی است 
که توسط حواس پنجگانه ما وارد مغز می شود. آمار، ارقام 
و دالیل منطقی توجه مغز قدیم را به خود جلب نمی کند. 
شرکت های موفق سعی می کنند حواس مختلف شخص را 
در محصول و همینطور در بازاریابی خود لحاظ کنند. آنتونیو 
متفکری  های  ماشین  »ما  گوید:  می  کتابش  در  داماسیو 
نیستیم که احساس داریم، بلکه ماشین هایی احساسی هستیم 

که تفکر می کنیم.«

آستانه احساسی خرید چیست؟
به  را  رانندگان  تا  بسازیم  تبلیغی  خواهیم  می  کنید  فرض 
بستن کمربند ایمنی را نشان می دهد. راه بهتر آن است که 
احساسات را درگیر کنیم تا بر مغز قدیم اثر بگذارد. در ژاپن 
تبلیغ کوتاهی ساخته شد که فقط بر جنبه احساسی موضوع 
تاکید می کند. در این تبلیغ اثرگذار به جای اینکه بر خطرات 
نبستن کمربند تاکید کند یا افراد را به جریمه شدن تهدید کند، 

از روش دیگری استفاده می کند. کمربند ایمنی وسیله ای 
است که نمی گذارد همسر و دختر کوچک تان شما را از دست 
بدهند! این تصور که عزیزانمان ما را از دست بدهند و زندگی 

را بدون توجه و کمک ما ادامه دهند، بسیار تاثیرگذار است.
وقتی در همایش ها فیلم این تبلیغ را نمایش می دهیم، 
چشمان اغلب حاضران پر از اشک می شود و همین موضوع 
نشان می دهد تبلیغ بر احساسات آنها اثر گذاشته و احتماال تا 
سال ها این تبلیغ را فراموش نخواهند کرد. شرکت اپل حتی 
بر بسته بندی محصوالت کار می کند تا باز کردن جعبه 
محصول، احساس خوشایندی در مخاطب ایجاد کند. مثال 

صدای باز شدن جعبه صدایی دلپذیر باشد. 
است  شده  انجام  ها  فروشگاه  در  مختلفی  های  آزمایش 
و نتایج نشان می دهد که پخش یک موسیقی خاص بر 
تصمیمات خرید مشتریان تاثیر می گذارد. حتی رایحه های 
مختلف باعث افزایش یا کاهش فروش می شوند؛ مثال در 
یک لباس فروشی استفاده از بوی وانیل باعث دو برابر شدن 

فروش ماهانه شد!
البته می توان به طور مفصل درباره دلیل این امر صحبت 
کرد ولی اگر خیلی خالصه بگوییم »هر عاملی که باعث 
ایجاد احساس بهتری در ما شود، می تواند فرآیند تصمیم 
گیری خرید را ساده تر کند و باعث شود فرد راحت تر تصمیم 

خود را بگیرد.«

ایجاد شرایط احساسی مناسب
مشتری  دان  قرار  ها  بازاریاب  کارهای  مهمترین  از  یکی 

احتمالی در شرایط احساسی مناسب است تا بتواند بر ترس 
ما  از  بسیاری  بگیرد.  را  خرید  تصمیم  و  کند  غلبه   خود 
 به عنوان مدیر و بازاریاب به شرایط احساسی مشتری توجهی 

نشان نمی دهیم. 
ارائه دالیل  به  فقط  توضیحات طوالنی و خسته کننده  با 
را  خرید  ترس  کنیم  نمی  سعی  و  پردازیم  می  منطقی 
تصمیم  آرامش  در  بتواند  تا  دهیم  کاهش  مشتری   در 

خود را بگیرد.«

آستانه احساسی خرید چیست؟
شاید تصور کنیم فرایند تصمیم گیری خرید کامال خطی 
است، یعنی تمایل ما به خرید یک محصول رفته رفته بیشتر 
می شود و به جایی می رسد که تصمیم خرید گرفته می 
شود ولی دستگاه هایی که عملکرد مغز را بررسی می کنند، 
 نشان می دهند تصمیم گیری خرید اینطور نیست و بسیار 

پیچیده تر از چیزی است که بازاریابان فکر می کنند.

آستانه احساسی خرید
را  نام »آستانه احساسی خرید«  با  بدهید اصطالحی  اجازه 
تعریف کنیم. همانطور که قبال اشاره شد، اغلب خریدها برای 
مشتری ترسناک و دردناک است. شخص در لحظه خرید 
احساس عدم امنیت می کند؛ البته این موضوع درباره همه 
خریدها صدق نمی کند ولی به خصوص در خریدهایی که 
برای ما تبدیل به عادت نشده یا تسلط کافی بر محصول 

نداریم این حس بسیار رایج است.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

آنان حتما برای ]فریفتن[  افکندی من هم  بیراهه  به  آنکه مرا   گفت پس به سبب 
 بر سر راه راست تو خواهم نشست. سوره األعراف، آیه ۱6

حدیث روز  

مردم به انجام روزه امر شده  اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند، و به واسطه آن فقر و بیچارگی آخرت را بیابند.
امام رضا )ع(

سبک زندگی

مغز چگونه تصمیم به خرید می گیرد؟

                        

637548912
295671483
841293657
564137829
913824576
728965341
482316795
359782164
176459238

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 3423 طراح: نسرین کاری

97138

729

5984

1793

9368

6513

546

72861

الماس نتیجه ای از سختی سنگ است.
 اگر خود را می بینی که همچو الماس خواهی 

شد، پس بدان که باید از سختی نهراسی.

ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
بیدادگری پیشه دیرینه تست

وی خاک اگر سینه تو بشکافند
بس گوهر قیمتی که در سینه تست

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

تجربه کنید.    09158668002

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

و انواع اسباب بازی
 شعبانیه  حدفاصل نرجس 6 و 8، 09153612963

یک دستگاه وانت پیکان مدل 93 
یخچال دار با اتاق سردینه 

و امتیاز کار در کارخانه شیر ستره
 به فروش می رسد. 

 قیمت مقطوع: 215/000/000 ریال
09155632281

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 منزل ویالیی جنوبی 273 مترمربع 
زمین ، 240 زیربنا فی : 360

معلم 7- پالک 34     09155620967

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید  فی: توافقی

09151615023

استخدام بازاریاب ، 
سرپرست فروش و 
ویزیتور حرفه ای در 

شرکت پخش مواد غذایی
حقوق ثابت + مزایا + بیمه 
+ پورسانت عالی + ایاب 

و ذهاب     32320146  
  09154811460
09159625349

استخدام 
یک شرکت معتبر 

پخش مواد غذایی تعدادی 
بازاریاب 

با حقوق و مزایای عالی 
استخدام می نماید.

آقا 6 نفر - خانم 6 نفر
    09151613463
    09158346494

32448861

به تعدادی چرخکار ماهر 
و استاد کار ماهر در تولیدی 

پوشاک نیازمندیم.
09151637348 - مقدم

32227338

به یک خانم تنها برای نگهداری از 
یک خانم سالمند به صورت شبانه 

روزی با حقوق مکفی نیازمندیم.
32436511

09156679156
تعمیر لوازم گازسوز ، آبگرمکن  

پکیج و ...
09150570409 - رجبی

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

فروش  پالستیک  عریض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگیر پنجره
انواع لوله بخاری

 32316040 - 09159612966
میدان آزادی -  ابزار آسیا

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

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

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

 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

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

با گارانتی معتبر

09157417139 - ایوبی

میدان اول مدرس - مجتمع تجاری 
الماس طبقه پایین   تـک رایـانه

فروش زمین کارگاهی 
به متراژ 500 متر 
با سند ششدانگ

09155611896

فروش دو قطعه زمین درختکاری 
شده 1500 و  3000 متر واقع در 
دشت بجد با آب چاه عمیق ، دارای 

استخر، قطره ای ، برق ، 30 متر خانه 
مسکونی  09365611604 - حسینی

 فروش مغازه کفش فروشی 

با دکوراسیون عالی و کفش های شیک 

با شرایط عالی واقع در بازار 

09158600545

 فروش انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر، سی  دی

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

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

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی و ...

رنگرزی انواع لباس
شستشوی انواع مبل و صندلی 

اداری در محل
باز و بست پرده رایگان

خیابان آوینی ، نبش صدف 6
 32340188 - 09155632009

فدائی

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

به یک نیروی باتجربه با روابط عمومی 
باال برای فروشندگی نیازمندیم. 

32432322 

بهترین گزینه برای سرمایه گذاری 
با احداث گلخانه و باغ ویال 

در دشت بجد- معاوضه با خودرو 
09376234005
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شهرخبر: کیفیت گرم و تر گل گاوزبان مصرف آن را در فصل پاییز و فصول سرد مناسبتر می کند به خصوص برای کسانی که به هر دلیل دچار استرس های جسمی، 
فکری و عاطفی زیادی باشند. جوشاندۀ گل گاوزبان برای تقویت قلب و سیستم عصبی، پاکسازی بدن و قلب از برخی مواد تباه سودمند است. مقدار الزم در یک فرد بالغ 
عبارت است از 5 گرم در حجم حدود 250 سی سی آب جوش، که تا حد رسیدن به 150 سی سی جوشانده و سپس با اندکی آب لیموی تازه و اندکی عسل مصرف شود.

بهترین نوشیدنی برای افراد مضطرب اخبار ورزشی

برگزاری مسابقات بازی های محلی 
ورزشکاران بسیجی استان

فارس: دبیر هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی 
محلی خراسان جنوبی گفت: نخستین دوره از مسابقات 
بازی های بومی محلی ورزشکاران بسیجی استان در 
رشته دال پالن و هفت سنگ برگزار می شود. علیرضا 
چاجی اظهار کرد: به منظور ایجاد شور و نشاط اجتماعی، 
شناسایی و استعدادهای بالقوه ورزشی نخستین دوره از 
خراسان  بسیجیان  محلی  بومی  بازی های  مسابقات 
از  دوره  این  افزود:  وی  می شود.  برگزار  جنوبی 
مسابقات با همکاری تربیت بدنی سپاه انصارالرضا)ع( 
خراسان جنوبی در دو رشته دال پالن و هفت سنگ در 
خواهد  برپا  بسیجی  برادران  بخش  در  آزاد  سنی  رده 
مسابقات  از  دوره  نخستین  در  کرد:  تصریح  شد. وی 
بسیجی  ورزشکار   50 حدود  محلی  بومی  بازی های 
دوم بهمن ماه امسال در سالن ورزشی پنج آذر کانون 
بسیج سپاه انصارالرضا)ع( واقع در خیابان ارتش بیرجند 
با یکدیگر به رقابت می پردازند. چاجی یادآور شد: تیم 
قهرمان رشته های دال پالن و هفت سنگ این دوره از 
مسابقات به نمایندگی از استان در جشنواره بومی محلی 
بسیجیان کشور که هفتم تا نهم بهمن ماه امسال در 

شهر بندرعباس برگزار می شود، شرکت می کند.

نخستین مدال دوچرخه سواری ایران 
در قهرمانی آسیا

مدال  نخستین  ایران  سواری  دوچرخه  کاروان  ایرنا: 
به  آسیا  قهرمانی  مسابقات  روز  نخستین  در  را  خود 
دست آورد. امیرحسین جمشیدیان در ماده تایم تریل 
انفرادی رده سنی جوانان به مصاف رقبای خود رفت 
و با زمان یک دقیقه و 25 صدم ثانیه به مدال نقره 
دست یافت. مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا 

از دیروز در جزیره اوشیمای ژاپن آغاز شده است.

سرمربی سایپا: آندو بهترین خرید بود

اینکه  بر  تاکید  با  سایپا  فوتبال  تیم  سرمربی  ایرنا: 
آنان  برای  ممکن  خرید  بهترین  تیموریان  آندرانیک 
جواد  خالی  جای  تواند  می  آندو  گفت:  است،  بوده 
جاللی،  مجید  کند.  پر  خوبی  به  ما  برای  را  نکونام 
درمورد جدایی نکونام، عنوان کرد: نکونام در نیم فصل 
خیلی تاثیرگذار بود و باید جای او را پر می کردیم که 

بهترین گزینه تیموریان بود. 

دروازه بان ملی پوش رسما
 به پرسپولیس پیوست

به  ازبکستان  ملی  تیم  بان  دروازه  لوبانف  الکساندر 
تیم فوتبال پرسپولیس پیوست. به گزارش جام نیوز، 
ملی  تیم  االصل  روسی  بان  دروازه  لوبانف  الکساندر 
فوتبال ازبکستان که با پرسپولیس مذاکره کرده بود، 
با سرخپوشان تهرانی به توافق نهایی رسید و با این تیم 

قرارداد داخلی امضا کرد. 

میوه ای که چربی ها را می سوزاند! 

شمار  به  عالی  سم زدای  یک  انار  شهرخبر: 
بدنتان سم زدایی کنید،  از  این که  برای  می رود. 
نکنید.  فراموش  را  آن  متناوب  به طور  خوردن 

خون  فشار  دچار  که  کسانی  برای  میوه  این 
باال هستند، دارویی عالی است. به همین دلیل 
کسانی که فشار خون متعادلی دارند، باید هنگام 
خوردن آن زیاده روی نکرده و کسانی که دچار 
و  دقت  با  است  الزم  هستند  خون  کم فشاری 

احتیاط بیشتری آن را مصرف کنند؛ زیرا سبب 
که    تحقیقی  در  شد.  خواهد  خون  فشار  افت 
چندی پیش منتشر شد، دانشمندان علم تغذیه 
و پزشکی دریافتند مصرف روزانه یک لیوان آب 
انار به مدت یک ماه باعث شکست سلول های 

شده  تحقیق  مورد  افراد  وزن  کاهش  و  چربی 
است. این میوه فواید بسیار در کاهش کلسترول 
را  عروق  دیواره  التهابات  خصوص  به  و  دارد 
کاهش می دهد. این عمل باعث می شود احتمال 
سکته نیز در افراد به شدت کاهش یابد. انار باعث 

تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. کسانی که 
به زیبایی پوست خود اهمیت می دهند، با وارد 
می توانند  خود  تغذیه  رژیم  به  میوه  این  کردن 
آن  از  استفاده  مدتی  از  پس  کنند   مشاهده 

پوستشان روشن تر و شاداب تر شده است. 
 

خواص فوق العاده کلم بروکلی
 

سالمت نیوز: آنتی اکسیدان ها و عناصر کمینه 
محافظتی  نقش  تا  شده  باعث  بروکلی  کلم 
باالیی نسبت به پیشرفت بعضی از بیماری ها از 
جمله سرطان داشته باشد. کلم بروکلی نیز مانند 
ترکیب  حاوی  خود  گروه  هم  سبزیجات  دیگر 
از  آن  عملکرد  که  است  ای  پیچیده  شیمیایی 
زمینه  و  کند  می  جلوگیری  سرطان  پیشرفت 
پروستات، سینه، کولون  به سرطان های  ابتال 
و راست روده را کاهش می دهد. مصرف نصف 
فنجان کلم بروکلی در روز یا دو فنجان در هفته 
است.  کافی  خواص  این  از  مندی  بهره  برای 
است  زآگزانتین  و  لوتئین  حاوی  بروکلی  کلم 
که نقش مهمی در سالمت بینایی دارد. افرادی 
که در معرض خطر ابتال به بیماری های قلبی 
هستند باید کلم بروکلی را در برنامه غذایی خود 
بگنجانند. خوراکی های حاوی مقدار فیبر باال 
دیابت  کنترل  و  پیشگیری  برای  کم  کالری  و 

عالی هستند. نصف فنجان کلم بروکلی حدود 
5 گرم فیبر دارد اما فقط حاوی 50 کالری است. 
به عالوه، این سبزی ترکیبات مفیدی دارد که 
می تواند از آسیب های این بیماری به عروق 

خونی پیشگیری کند.

آشنایی با خواص جادویی فلفل

همه  هستند؛  کم کالری  فلفل ها  نیوز:  سالمت 
انواع آن ها منابع بسیار خوبی از ویتامین ، پتاسیم، 
مبارزه  همچنین  و  هستند  فیبر  و  اسیدفولیک 

کننده با انواع بیماری های مزمن می باشند. فلفل 
میزان  کنار  را در  مزایا  تند( همان  )فلفل  قرمز 
کپسایسین اضافی دارد که یک ماده شیمیایی 
در  قوی  سوزش  احساس  می تواند  که  است 
سیاه  فلفل  در  که  ماده  این  کند.  تولید  دهان 

یافت شده است، می تواند از تشکیل سلول های 
چربی جلوگیری کنند. فلفل سیاه بدون کالری 
است و فشارخون را باال نمی برد. از فلفل سیاه 
از  تا  کنید  استفاده  غذاهایتان  دادن  برای طعم 

خواص بی نظیر آن بهره مند شوید.

راههای کاهش مصرف نمک 
در کودکان

غذا،  پخت  هنگام  در  نمک  مصرف  کاهش 
خودداری از گذاشتن نمکدان در سفره، استفاده 
از سبزی های معطر تازه یا خشک مانند )نعناع، 
مرزه، ترخون، ریحان و ...( یا سیر، پیاز، لیموترش 
تازه و آب نارنج برای بهبود طعم غذا و کاهش 
تنقالت  مصرف  از  خودداری  نمک،  مصرف 
شور )فرآورده های غالت حجیم شده، چیپس، 
چوب شور و سایر تنقالت کم ارزش غذایی و 
مصرف  کاهش  روزانه،  غذایی  برنامه  در  شور( 
فست  و  ماهی  تن  مانند  شده  کنسرو  غذاهای 
ترشی،  و  شورها  انواع  مصرف  کاهش  فودها، 
ها  سس  آماده،  های  سوپ  مصرف   کاهش 
و فست فودها در برنامه غذایی کودکان، استفاده 
از ذرت و حبوبات بو داده خانگی کم نمک مانند 
عدس برشته شده کم نمک، مغزها مانند گردو، 
فندق، بادام کم نمک یا بدون نمک به عنوان 
میان وعده برای کودکان، استفاده از غالت کم 
نمک مانند نان کم نمک، استفاده از پنیر و دوغ 
و  کودکان  روزانه  غذایی  برنامه  در  نمک  کم 
سیب  مصرف  صورت  در  نمک  نکردن  اضافه 
مصرف  کاهش  های  راه  از  شده  سرخ  زمینی 

نمک در کودکان به شما می رود.

آشنایی با خواص جادویی فلفل

کشف هروئین فشرده درمعده سوداگران مرگ

فرمانده انتظامي شهرستان قاین از کشف464 گرم هروئین فشرده از معده 
و  ایست  مأموران  گفت:  زاده  امیرآبادي  سرهنگ  داد.  خبر  قاچاقچي  دو 
به یک دستگاه  این شهرستان هنگام کنترل خودروهاي عبوري  بازرسي 
سواري دوو مشکوک و خودرو را به الین بازرسي هدایت کردند. وي ادامه 
اما  نکردند  مشاهده  را  مورد مشکوکي  از خودرو  بازرسي  در  مأموران  داد: 
با توجه به حاالت رواني راننده و استرس سرنشین احتمال حمل مواد به 
صورت بلعي از آنان متصور بود که بالفاصله به آزمایشگاه جهت بررسي و 
کنترل اعزام شدند. سرهنگ امیرآبادي زاده تصریح کرد: در بررسي هاي 
صورت گرفته 464 گرم هروئین فشرده به صورت جاساز بلع و انباري از 
معده آنان کشف و ضبط شد. وي خاطرنشان کرد: در این رابطه دو قاچاقچي 
مواد مخدر دستگیر و با تشکیل پرونده راهي دادسرا و از آنجا با دستور مقام 

قضایي روانه زندان شدند.

کشف میلیوني کاالي قاچاق در »طبس«

فرمانده انتظامي شهرستان طبس از کشف 200میلیون ریال کاالي قاچاق 
امداد  یگان  مأموران  گفت:  داد. سرهنگ جاللیان  خبر  این شهرستان  در 
نیسان، مشکوک  وانت  به یک دستگاه  هنگام کنترل خودروهاي عبوري 
و خودرو را متوقف و به الین بازرسي هدایت کردند. وي افزود: مأموران 
در بازرسي از خودرو یک تن و850کیلو نارنگي قاچاق پاکستاني که فاقد 
مجوز حمل بود کشف کردند و دو متهم جهت سیر مراحل قانوني به مراجع 
قضایي معرفي شدند. سرهنگ جاللیان خاطر نشان کرد: طي عملیاتي دیگر 
مأموران ایست و بازرسي دیهوک هنگام کنترل محورهاي عبوري از یک 
خارجي  پوشاک  و  البسه  انواع  ثوب  دستگاه خودروي سواري سمند 224 
این کاالي قاچاق را 200 میلیون  ارزش ریالي  کشف کردند. کارشناسان 
برآورد کردند که در این رابطه دو دستگاه خودرو توقیف و چهار متهم با 

تشکیل پرونده روانه دادسرا شدند.

توقیف وانت تویوتا با 47 میلیون ریال خالفي

با  تویوتا  وانت  دستگاه  یک  توقیف  از  استان  راه  پلیس  رئیس   
خالفي 47 میلیون و 700 هزار ریال خبر داد. سرهنگ رضایي 
گفت: در راستاي برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز مأموران 
در محور  کنترل خودروهاي عبوري  راه »طبس« هنگام  پلیس 
جهت  را  تویوتا  وانت  خودروي  دستگاه  یک  »طبس-بشرویه« 
بررسي مدارک و استعالم از وضعیت خودرو متوقف کردند. وي 
افزود: در استعالم صورت گرفته، مشخص شد خودرو داراي 47 
میلیون و700هزار ریال جریمه پرداخت نشده است؛ که با روشن 
مراحل  و سیر  دولتي  دیون  پرداخت  براي  امر خودرو  این  شدن 
قانوني به پارکینگ منتقل شد. وی یادآور شد: از تردد خودروهاي 
متخلف با خالفي بیش از 10 میلیون ریال جلوگیري و در صورت 

مشاهده توقیف خواهند شد. 

کشف احشام قاچاق در »فردوس«

 596 کشف  از  فردوس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
خبر  شهرستان  این  در  قاچاق  احشام  ریال  میلیون 
داد. سرهنگ واعظي گفت:  مأموران پاسگاه »برون« 
به یک  استحفاظي  هنگام گشت زني در سطح حوزه 
الین  به  را  خودرو  و  شدند  مشکوک  تریلي  دستگاه 
بازرسي هدایت کردند. وي افزود: مأموران در بازرسي از 
خودرو  149رأس گوسفند که فاقد مجوز از دامپزشکي 
این  ریالي  ارزش  کارشناسان  که  کردند  کشف  بودند 
کردند.  برآورد  ریال  میلیون   596 را  قاچاق  محموله 
یک  عملیات  این  در  کرد:  اظهار  واعظي  سرهنگ 
دستگاه خودرو توقیف و متهم جهت سیر مراحل قانوني 

روانه دادسرا شد.
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صادرات یک میلیون دالر کاال 7

توسط شرکت تعاونی مرزنشینان درمیان

تجارت  و  معدن  نمایندگی صنعت،  مسئول  تسنیم- 
اسدیه  شفق  تعاونی  شرکت  دو  فعالیت  از  درمیان 
به  خدمات  زمینه  در  شهرستان  این  در  درمیان  و 
مرزنشینان خبر داد و افزود: شرکت تعاونی مرزنشینان 
شفق اسدیه امسال میزان یک میلیون و ۲۰۷ هزار و 
۶۷۷ دالر صادرات انجام داده است. صادقی در جمع 
خبرنگاران سهمیه ارزی سال 1394 برای هر نفر در 
اظهار  و  کرد  عنوان  دالر   1۶۰ را  شهرستان  سطح 
کرد: 8۰ دالر سهمیه عادی و 8۰ دالر  بابت  منطقه 
محروم تخصیص یافته است که مرزنشینان می توانند 
مرزنشین  تعاونی های  طریق  از  تجمیعی  صورت  به 

اقدام به صادرات و واردات کنند. 

حذف ۶۰ روستا از لیست آبرسانی با تانکر

شبستان- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه تا پایان امسال ۶۰ 
شوند،  می  حذف  تانکر  با  آبرسانی  لیست  از  روستا 
روستا  این  شرب  آب  مشکل  واقع  در  کرد:  تصریح 
وری  بهره  ضریب  و  شده  برطرف  امسال  پایان  تا 
با  بسکابادی  رسد.  می  درصد   8۰ به  درصد   ۷۰ از 
اشاره به اینکه ۶4 مجتمع آبرسانی در دست احداث 
داریم، افزود: هم اکنون پیشرفت فیزیکی 38 مجتمع 
آبرسانی بیش از ۵۰ درصد است که وزارت نیرو تأکید 
بر اتمام این پروژه ها دارد. به گفته وی در سفر هیئت 
دولت به استان، 3۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به 
۵ هزار خانوار روستایی استان مصوب شد که ابالغیه 
این مهم انجام شده و در حال حاضر در حال مبادله 

موافقت نامه هستیم. 

آماده باش طنزپردازان با »دل خند«

با  همواره  که  هنرمندان  کانون  خبر-   گروه 
برنامه های خود عنصر نشاط و جذابیت انبساط خاطر 
 مردم را مدنظر داشته، با ایجاد شرایط الزم و طرح 
را  طنز  رویکرد  با  خند«  »دل  عنوان  با  ای  برنامه 
بر  تمرکز  برنامه  این  از  هدف  کند.  می  ساماندهی 
معضالت اجتماعی، طرح و بیان آن با زبان طنز و اصالح 
ها برنامه  این  باشد.  می  اجتماعی  های   ناهنجاری 
به صورت منظم و ماهانه برگزار و شامل قسمت های 
شعر طنز، نمایش طنز، لطیفه، و موسیقی خواهد بود. 
گفتنی است اولین مجموعه از این برنامه ها در بهمن 

ماه برگزار خواهد شد.

نشست »کتابخوان« برای نخستین بار
در  طبس برگزار شد

ایرنا - سلسله نشست های اشتراک گذاری کتاب های 
هدف  با  کتاب  به  مندان  عالقه  توسط  شده  مطالعه 
عنوان  با  کتابخوانی  و  کتاب  مطالعه  فرهنگ  ترویج 
در  بار  نخستین  برای  شب  شنبه  سه  »کتابخوان« 
شهرستان طبس برگزار شد. در این نشست 1۰ عنوان 
نویسندگان،  توسط  مختلف  های  موضوع  با  کتاب 
کتابداران و عالقه مندان کتاب شهرستان معرفی شد.

کودکان نهبندانی هوای پاک
 و آسمان زیبا را به تصویر کشیدند

کودکان  پاک  هوای  روز  با  همزمان  خبر-  گروه 
نهبندانی هوای پاک و آسمان زیبا را در نقاشی هایشان 
به تصویر کشیدند. با فرا رسیدن بیست و نهمین روز 
از ماه دی که به نام روز هوای پاک نام گرفته است، 
کانون  مشارکت  با  پاک«  »هوای  نقاشی  مسابقه 
زیست  محیط  نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش 
این  برگزار شد.  نهبندان  و شبکه بهداشت و درمان 
مسابقه  با موضوع )هوای پاک، آسمان آبی شهر من( 
در دبستان شاهد دخترانه حضرت رقیه )س(  برگزار 
و بیش از 1۰۰ کودک در این مسابقه هنری شرکت 
از  نفر   1۲ به  نقاشی،  مسابقه  این  پایان  در  کردند. 
سوی  از  یادبود  رسم  به  جوایزی  برتر  آثار  صاحبان 

شبکه بهداشت  و درمان اهدا شد.

برگزاری اولین دوره آموزشی 
پارچه بافی در فردوس  

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مسئول  خبر-  گروه 
شده  انجام  پیگیری  با  گفت:  فردوس  گردشگری  و 
توسط خانه صنایع دستی در ۲ ماه گذشته و برگزاری 
با فعالین صنایع دستی در سه  نشست های مختلف 
جهت بیدسکان  و  آباد  فتح  علیا،  باغستان   روستای 

با  بافی  پارچه  تولیدی  و  آموزشی  کارگاه  اندازی  راه 
روستا،  سه  این  در  بافی«  »تو  هنر  پیشینه  به  توجه 
اولین دوره آموزشی پارچه بافی در مدرسه شبانه روزی 
شهید قلی زاده باغستان با همکاری آموزش و پرورش 
روستای بیدسکان و شرکت توسعه و عمران بیدسکان 
آغاز شد. گفتنی است هنر پارچه بافی »تو بافی« یکی 
از صنایع قدیمی و اصلی شهرستان بوده که در گذشته 
دور در تمامی خانه های قدیمی دارهای تو بافی بر پا 
نام قدیم فردوس  بوده و شاید از همین جا بوده که 

»تون« از روی تون بافی گرفته شده باشد.

اهدای 1۰ سری جهیزیه 
به نوعروسان تحت حمایت امداد سربیشه

گروه خبر- مدیر کمیته امداد شهرستان سربیشه گفت: 
تعداد1۰ سری جهیزیه به نوعروسان ایتام تحت حمایت 
امداد شهرستان سربیشه اهدا شد. قریب افزود: این تعداد 
جهیزیه با همکاري یکی از مؤسسات خیریه با این نهاد، 

 به ارزشي بالغ بر 3۵۰ میلیون ریال اهدا شد.
ضبط گواهینامه رانندگان مقصر در تصادفات

گروه خبر- رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي استان 
گفت: با استناد ماده پنج قانون بیمه اجباري مسئولیت 
مدني دارندگان وسیله نقلیه موتوري زمیني، در حوادث 
رانندگي منجر به جرح یا فوت، گواهینامه راننده مسبب 
تصادف از یک تا سه ماه توقیف مي شود. سرهنگ 
بسیاري  وقوع  اصلي  علت  اینکه  بیان  با  رضایي 
حادثه ساز  تخلفات  از  یکي  به  ارتکاب  تصادفات  از 
مي باشد، افزود: نامگذاري تخلفات حادثه ساز نیز به این 
علت مي باشد که بیشترین نقش را در حوادث و تلفات 
داشته اند از این رو قانونگذار با شدت بیشتري با این 
گونه تخلفات برخورد کرده و هیچ گونه بخششي را 

در قبال این گونه رانندگان ناهنجار قائل نخواهد شد.

 اعزام 84۰ مددجوی امداد 
به مشهد مقدس در قالب طرح شوق زیارت

برنای تنها- مدیر کل کمیته امداد گفت: در قالب طرح 
تحت  مددجویان  از  نفر    84۰ تاکنون  زیارت  شوق 
حمایت این نهاد با همکاری خیرین به مشهد مقدس 
اعزام 9۰ مددجوی  مراسم  در  اند. رضوی  اعزام شده 
تحت حمایت شهرستان بیرجند به مشهد مقدس گفت: 
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته شده تا پایان 
سال جاری 11۶۰ مددجوی دیگر به این سفر زیارتی 
اعزام خواهند شد. وی هدف از برگزاري این اردوها را 
تقویت  رفتارهای دینی،  تقویت  ارزشی و  نظام  ترویج 
روحیه خودباوری جوانان، کسب مهارت، تحکیم خانواده 

و ایجاد نشاط مبتنی بر رویکردهای دینی عنوان کرد.

افتتاح 4۶ پروژه عمرانی در سربیشه 

فارس- معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار شهرستان 
سربیشه گفت: در دهه فجر در شهرستان سربیشه 4۶ 
پروژه عمرانی و یک پروژه کلنگ زنی به مبلغ 3 میلیارد 
و ۶۵۵ میلیون و 11۰ هزار تومان افتتاح می شود. عدل 
در جلسه هماهنگی ستاد دهه فجراظهار کرد: بیشترین 
پروژه  با 1۵  سربیشه  در  امسال  فجر  دهه  پروژه های 
مربوط به دهیاری ها است و باالترین اعتبارات مربوط 
به اداره راه و شهرسازی با مبلغ یک میلیارد تومان است. 

گروه خبر- یک واحد قصابی در بیرجند به علت تخلفات بهداشتی و عدم رعایت قوانین عرضه با دستور مراجع قضایی، پلمپ شد. رئیس شبکه دامپزشکی 
شهرستان بیرجند در این باره گفت: این واحد که اقدام به کشتار دام خارج از ضوابط بهداشتی و توزیع و فروش گوشت و آالیش دامی آن نموده بود، با پیگیری 
بازرسان شبکه دامپزشکی به مراجع قضایی معرفی و با دستور مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی تعطیل شد. حسین زاده افزود: کشتار دام خارج از کشتارگاه 

به دلیل عدم رعایت ضوابط بهداشتی و شرعی، غیر قانونی بوده و در صورت کشتار و عرضه از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است.

 پلمپ یک واحد قصابی متخلف در بیرجند

با  کشور  علمیه  حوزه های  خدمات  مرکز  رئیس 
را  خود  باید  طالب  و  روحانیون  اینکه  بر  تأکید 
باید  روز  علم  با  گفت:  کنند،  مجهز  روز  علم  به 
مهر،  گزارش  به  ببندیم.  را  دشمن  نفوذ  راه 
حجت االسالم   ربانی  در دیدار با روحانیون استان 
عنوان کرد: روحانیون خدمت گذاران دین اسالم 

و رسول خدا هستند، و روحانیت اگر بنا دارد خود 
با  و  از خود شروع کرده  باید  بداند  مردم  پناه  را 
بندگی  و  عبودیت  اهل  خداوند  با  درست  ارتباط 
باشد. ربانی افزود: با توجه به اینکه دنیا در حال 
باید  بمانیم  نباید عقب  ترقی و پیشرفت است و 
تالش کنیم روزبه روز بر علم خود بیفزاییم. وی 

مرکز  نظر  زیر  اینکه چهار مجموعه  به  اشاره  با 
گفت:  است،  کشور  علمیه  حوزه های  خدمات 
تمامی روحانیون شیعه و سنی بیمه هستند و از 

 تمامی خدمات بهره مند می شوند.
روحانیت باید احیاگر ارزش های اسالمی باشد

 قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان نیز در این 
وظایف  جزو  مردم  سعادت  کرد:  اظهار  جلسه 
اهداف  در مسیر  باید  روحانیت  و  است  روحانیت 
رضایی  االسالم  حجت  کند.  حرکت  بزرگ 
موجود  وضع  باید  نه تنها  روحانیت  کرد:  تصریح 

را حفظ کند بلکه باید احیاگر نیز باشد.

مدیرکل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان جنوبي گفت: آزمون 
استخدامي مشاغل شهرداري هاي استان روز جمعه ۲ بهمن ماه سال جاري 
ساعت 8:3۰ در محل دانشگاه آزاد اسالمي بیرجند برگزار خواهد شد. به گزارش 
روابط عمومي استانداري، شهابي خاطرنشان کرد: پس از صدور مجوزهاي الزم از 
سوي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور و برنامه ریزي هاي انجام شده 
ثبت نام از داوطلبین شرکت در آزمون از تاریخ ۲۵ آذرماه سال جاري شروع و در 
مرحله اول به مدت هفت روز تمدید شد. وي ادامه داد: به دنبال اصالحات اعمال 
شده در مرحله دوم این فرایند به مدت 3 روز دیگر نیز تمدید گردید که در پایان این 
مهلت تعداد 1998 نفر براي استخدام در ۶۲ پست سازماني بالتصدي در ساختار 
برگزاري  دادند. مسئول  انجام  نام قطعي  ثبت  استان  سازماني شهرداري هاي 
آزمون شهرداري هاي خراسان جنوبي اظهار کرد: این آزمون به صورت کتبي و 

چهار گزینه اي خواهد بود و الزم است داوطلبین حداقل یک ساعت قبل از آزمون 
در محل حضور داشته باشند. وي با بیان اینکه توزیع کارت ورود به جلسه از روز 
 http://khj.iran-azmoon.ir :گذشته از طریق سایت آزمون به نشاني 
شروع شده و تا پایان وقت اداري روز پنجشنبه یکم بهمن ماه سال جاري ادامه 
خواهد داشت، گفت: باجه رفع نقص نیز از ساعت ۷ صبح روز جمعه تا نیم ساعت 
قبل از شروع آزمون در محل دانشگاه آزاد مستقر خواهند بود و داوطلبیني که 
باجه  این  به  مراجعه  با  توانند  باشد مي  نقص  دچار  آنها  به جلسه  ورود  کارت 
نسبت به رفع نقص اقدام نمایند. وي با اشاره به اینکه اطالع رساني در خصوص 
استخدام، برگزاري آزمون ها و جزئیات آن، تنها از طریق پایگاه اطالع رساني 
مربوطه منتشر مي شود تصریح کرد: از تمامی داوطلبین درخواست مي گردد 

جهت دریافت اطالعات تکمیلي به سایت آزمون مراجعه نمایند.

آزمون استخدامي مشاغل شهرداري هاي استان جمعه برگزار خواهد شد

کاظمی فرد- جلسه شورای اسالمی شهرستان بیرجند با 
حضور اعضا و رئیس اداره گاز شهرستان برگزار و مسایل  
مربوط به شرکت گاز که از طرف مردم به شورای اسالمی 

شهرستان رسیده بود، بررسی شد.
محمدرضا حاجی آبادی رئیس شورای اسالمی شهرستان 
بیرجند در این جلسه ضمن تشکر از اقدامات شرکت گاز 
استان و شهرستان گفت: شرکت گاز یکی از اداراتی است 
که کمترین نارضایتی از طرف مردم را دارد اما مواردی کم 
به شورا شهرستان ارسال می شود که باید مورد بررسی 
بیان  با  وی  شود.  برطرف  مردم  مشکالت  و  گیرد  قرار 
وجود  بیرجند مشکلی  در شهر  گازرسانی  در حوزه  اینکه 
ندارد، اظهار کرد: روستاهای زیادی که دارای جمعیت باال 
می باشند، متقاضی گازرسانی هستند و این خواسته بسیار 
مهم است و باید  شرکت گاز، گازرسانی را به روستاهای 
پرجمعیت شهرستان سرعت بخشد چرا که انتقال خدمات 

به روستا ها باعث کاهش مهاجرت به شهرها می شود.

هزینه آسفالت شکافی و چاله کنی
 برای گازرسانی  بر عهده شرکت گاز است

 نائب رئیس شورای اسالمی شهرستان نیز گفت: شرکت 
مواردی  اگر  اما  به وظایف خود عمل کرده  تاکنون  گاز 
بررسی  توجه و  بیشتر مورد  باید  و  دارد  نارضایتی وجود 
خدمت  های  دستگاه  اینکه  بیان  با  نیک  گیرد.   قرار 
رسان  مثل شرکت های آب، برق، گاز و مخابرات باید 
خدماتی که به مردم ارائه می کنند تا پشت کنتور منازل 
بیرجند  شهر  مناطق  از  بعضی  در  کرد:  عنوان  بیاورند 
شرگت گاز از مردم خواسته تا خود مالکان کار آسفالت 
گاز  علمک  برای  دیوار  و  انتقال  چاله،  کندن  شکافی، 
این  که  دهند  انجام  را  منازل  درب  به  گازرسانی  برای 

موضوع برخالف قانون و مقررات می باشد. 
تا  را  گاز  شرکت،   باید  قانون  طبق  نیک،  گفته  به 
های هزینه  تمام  و  دهد  مشتری  تحویل  کنتور   پشت 

آسفالت شکافی و چاله کنی زمین و دیوار بر عهده شرکت 
 گاز و پیمانکاران شرکت می باشد و نباید هیچ گونه هزینه ای

بابت انشعاب از مردم دریافت شود.
نظارت  باید  گفت:  هم  شهرستان  شورای  عضو  طاهری 
زمانی که حفاری  تا  باشند  داشته  پیمانکاران  بر  بیشتری 
زمین و یا دیوار شکافته می شود اصول فنی آن رعایت 

باشد چرا که در  انجام کار  بر  نظارت دقیق تری  شود و 
 بعضی از مواقع نارضایتی مردم را در زمان شکافتن دیوار ها

و نصب علمک را داریم که کار به درستی انجام نمی شود 
و موجب خرابی نمای ساختمان می شود.

90 درصد شهروندان از نعمت گاز برخوردارند

رئیس اداره گاز شهرستان بیرجند نیز با بیان اینکه این اداره 
کار حفظ، نگهداری، پایداری خطوط و وصول مطالبات  را 
 برعهده دارد، افزود: موضوع توسعه شبکه بر اساس اولویت ها

انجام شده و در آینده نیز انجام خواهد شد. 
کالته  روستاهای  به  گاز  اکنون  اینکه  بیان  با  زراعتکار 
رسیده  بیرجند  امیرآباد  و  آباد  حاجی  دستگرد،  بجدی، 
عنوان کرد: در روستای حاجی آباد 13۵ واحد مسکونی 
مانده است که طبق قرار داد شرکت گاز و بنیاد مسکن 
شهرستان در سال آینده گازرسانی به این واحدها انجام 
خواهد شد. زراعتکار ادامه داد: درخصوص گازرسانی به 
شهرستان  با  بیشتری  فاصله  که  پرجمعیت  روستاهای 
شرکت  فعالیت  حیطه  در  و  است  استانی  موضوع  دارند 

گاز استان می باشد.

روستاهای باالی 100 خانوار و روستاهای
تا شعاع 15 کیلومتری در اولویت گازرسانی هستند

های  روستای  گفت:  بیرجند  شهرستان  گاز  اداره  رئیس 
که در شعاع 1۵ کیلومتری خطوط اصلی گاز و روستاهای 
باالی 1۰۰ خانوار جمعیت در اولویت گازرسانی می باشند.

زراعتکار با اشاره به موضوع حفاری و آسفالت شکافی در 
گونه  هیچ  افزود:  انجام می شود،  گازرسانی  که  مناطقی 
حفاری به شخص و مالک  واگذار نمی شود و هزینه ها 
هم طبق قرار داد شرکت گاز در شهرها بر عهده شهرداری 

و در روستاها بر عهده بخشداری می باشد.
گاز  شرکت  بیرجند،  شهرستان  گاز  اداره  رئیس  گفته  به 
بابت انشعاب گاز هیچ هزینه ای دریافت نمی کند و فقط 

هزینه اشتراک از مشتری دریافت می شود.
زراعتکار درباره نظارت بر عملکرد پیمانکاران در حفاری و 
شکاف دیوار اظهار کرد: در این باره نظارت دقیق و جدی 
وجود دارد تا خسارتی برمالکان وارد نشود اما باز هم در این 
موارد بیشتر دقت خواهد شد. به گفته وی در حال حاضر 9۰ 

درصد شهر بیرجند از نعمت گاز بهرمند می باشند. 

گرفتن هزینه آسفالت شکافی و چاله کنی برای گازرسانی به منازل خالف قانون است

مدیرعامل مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی گفت: 
انتظار  در  استان  بیمار  همراهان  اقامتی  مجتمع  احداث 
واگذاری زمین از سوی بنیاد مستضعفان است. به گزارش 
اقامتی  مجتمع  اجرایی  عملیات  افزود:  حسینی  ایرنا، 
همراهان بیمار استان شهریورماه سال گذشته در زمینی به 
مساحت یک هزار و 4۰۰ مترمربع در خیابان ظفر بیرجند 
آغاز شد. وی افزود: متأسفانه به دلیل واگذار نشدن زمین 

از سوی بنیاد مستضعفان تاکنون احداث این پروژه آغاز 
نشده است. به گفته وی ابتدا مقرر شد بنیاد مستضعفان 
با اعتبار  زمین پروژه را به مجمع خیرین سالمت استان 
های  پیگیری  از  پس  کند،  واگذار  ریال  میلیارد  هفت 

صورت گرفته هنوز کار انتقال زمین انجام نشده است.
وی افزود: برای اقامت همراهان بیمار در استان با مشکالتی 
بیماران  همراهان  اقامتی  مجتمع  نبود  و  هستیم  مواجه 

ها بیمارستان  حاشیه  در  بیمار  همراهان  که  شده   باعث 
موقت  اقامتی  مراکز  یا  و  ببرند  سر  به  سرما  و  گرما  در 

جوابگوی نیاز همراهان بیماران نیست.
مدیرکل بنیاد مستضعفان خراسان جنوبی هم در خصوص 
این موضوع گفت: در حال پیگیری از مرکز برای واگذاری 

زمین به مجمع خیرین سالمت استان هستیم.
حسین خسروی افزود: ابتدا مقرر شد قسمتی از زمین به 

تمام  شد  مقرر  بعداً  شود،  واگذار  سالمت  خیرین  مجمع 
زمین به این نهاد واگذار شود که این اقدام نیازمند توجه 

مسئوالن در پایتخت است.
واگذاری  برای  کمیسیون  مرکز  در  داد:  ادامه  خسروی 
برگزار  بار  یک  ماه  شش  هر  نهاد  این  های   زمین 
زمین  قطعه  واگذاری  تأخیر  در  عامل  این  که  شود   می 

مورد نظر تأثیرگذار است.

 احداث مجتمع اقامتی همراهان بیمار در انتظار واگذاری زمین از سوی بنیاد مستضعفان

روحانیون با علم روز، جلوی نفوذ دشمن را بگیرند
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حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر با کارگر ماهر و 
کامیون جک 6 متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما را با یک 

سرویس حمل می کنیم.    09155618308 - جالل نیا

  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 

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

 و ... پذیرفته می شود 

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

  و کارگرهای ماهر

 ۰9157213571
صالحی منش

شرکت طالیه داران به استحضار دارندگان 
کارت  تخفیف کیان  می رساند:

 سالن ورزشی شاداب )ویژه بانوان( با %2۰ 
تخفیف  و مدیریت سرکار خانم  میزانی می باشد.

شرکت طالیه داران همیشه متفاوت

تعمیرات و تیز کردن تخصصی
ماشین اصالح )موزر( و ...

)آرایش پوریا(
بیرجند- مطهری 9-  بهرامی کیا

32231۰۶۰

Acer- hp- Asus- Lenovo فروش جدیدترین لپ تاپ های بازار با گارانتی معتبر و ضمانت قیمت در ایران همه برندها
فروش کامپیوترهای جدید استوک، مارک hp و dell به همراه مانیتور 19 اینچ  قیمت: 590 هزار تومان

فروش لپ تاپ های دسته دوم مارک hp و Dell  قیمت : 490 هزار تومان
          فروش اقساطی 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم کل استان
         فروش اقساطی بلند مدت ویژه کارکنـان محترم کویرتایر

            فروش اقساطی 6 ماهه ویژه دارندگان کارت اعتباری بیمه ملت
          فروش اقساطی 3 ماهه ویژه عمــوم همشهــریان عزیـز

اقساطی و ارزان بخرید
کامپیوتر/ لپ تاپ/ تبلت/ موبایل

آدرس: بیرجند - میدان اول مدرس - مجتمع تجاری الماس- طبقه همکف - واحد 5  
رایـان پرتـو       32225894    09391644099 - عابدینی

با در دست داشتن این آگهی هنگام خرید یک عدد آنتی ویروس اورجینال هدیه بگیرید
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   امام علی )ع( : هيچ پدري به فرزندش تفضل و بخشش ننموده است
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 مخالفت با شورای  نگهبان منطقی نیست
به  اخير  هجمه های  به  اشاره  با  مؤتلفه  دبيرکل 
شورای نگهبان، اظهار کرد: سابقه مخالفت عده ای از 
اصالح طلبان با شورای نگهبان طوالنی است. حبيبی 
نگهبان  ادعاهای مخالفان شورای  اينکه  بر  تأکيد  با 
هيچ وجه  به  کسی  البته  گفت:  ندارد،  منطقی  پايه 
معتقد نيست که 12 نفر معصوم در شورای نگهبان 
نظر می دهند و چه بسا ممکن است در برخی مواقع 
ديگری  مشکالت  يا  و  باشد  ناقص  آنها  اطالعات  
توجه  قابل  نيز  اشکاالت  آن  که  باشد  داشته  وجود 

است و بنده منکر اين موضوع نيستم.

محمد هاشمی : امیدوارم گوش شنوایی برای 
شنیدن حرف روحانی و الریجانی باشد

نظام   مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس  دفتر  رئيس 
گفت: اين حجم از ردصالحيت ها در شأن نظام نبوده 
و نيست و در نهايت برای نظام مشکل ساز خواهد شد، 
اگر علی مطهری ها در مجلس جايی نداشته باشند، 
خواهد  کسانی  چه  جای  مجلس  نيست  معلوم  ديگر 
بود؟. محمد هاشمی با اشاره به تاثير رايزنی روحانی و 
الريجانی با شورای نگهبان گفت: اميدوارم اين اقدامات 
موثر واقع و گوش شنوايی برای آن وجود داشته باشد.

رد صالحیتی  ها آرامش خود را حفظ کنند

به  کار  اميدواريم  گفت:  انتخابات کشور  ستاد  رئيس 
حضور  صالحيت ها  بررسی  در  تا  رود  پيش  نوعی 
داشته  را  انتخابات  صحنه  در  داوطلبان  تمامی 
مانده  باقی  زمان  در  فرمانداران   : افزود  وی  باشيم. 
بررسی  برای  شده اند،  صالحيت  رد  که  کسانی  به 
  : افزود  مقيمی  دهند.  مشورت  صالحيتشان  مجدد 

ردصالحيت شدگان نيز آرامش خود را حفظ کنند.

عقالنیت نظام مانع از حذف اصالحات شود

اطاعت از نمايندگان اصالح طلب ادوار مجلس با بيان 
اينکه نمی شود برای ماجرای رد صالحيت ها استراتژی 
خاصی را تعيين کرد، گفت: بايد تنها از طريق قانون 
پيگير ردصالحيت ها باشيم و اميدوار به اينکه عقالنيت 
موجود در نظام مانع از حذف جريان اصالحات شود. 
بايد به گونه ای باشد که اصالح طلب ها بتوانند امکان 

بستن يک ليست را در انتخابات داشته باشند.

تایید صالحیت اصالح طلبان و مستقلین
 ۸ برابر آمار اصولگرایان

نمايندگی  داوطلب   1204 پرونده   : نوشت  تسنيم 
مورد  انتخابات  بر  نظارت  هيئت  در  مجلس 
داوطلب   3113 تعداد  اين  از  که  گرفته  قرار  بررسی 
ردصالحيت، 4720 داوطلب تأييد، 518 داوطلب نيز 
انصراف داده اند و 3528 داوطلب هم صالحيت شان 
نظارت  هيئت  سوی  از  مجلس  نمايندگی  برای 
که  است  حالی  در  اين  نشده،  احراز  انتخابات  بر 
 8 اصول گرايان  به  نسبت  مستقالن  و  اصالح طلبان 

برابر بيشتر صالحيت شان تأييد شده است.

فرمانده سپاه : آزادی قدس نزدیک است

نيروی  هزار  از 200  بيش   : فرمانده کل سپاه گفت 
شکل  منطقه  کشورهای  در  يافته  سازمان  مردمی 
ارتشی  هيچ  که  است  نيرويی  همان  اين  و  گرفته 
حتی آمريکا و اسرائيل هم نمی تواند با آن مقابله کند. 
جعفری يادآور شد: اين دستاوردها تا آزادی فلسطين 
نزديک  ها  پيروزی  اين  و  دارد  ادامه  عزيز  قدس  و 
خواهد بود. وی ادامه داد: امروز غزه با اين عرض و 
طول بسيار کمتر از تهران و تراکم جمعيتی زيادتر از 
تهران، مردمی غيور و مومن دارد که در برابر رژيم 

سفاک و تا بن دندان مسلح صهيونيست ايستاده اند.

 لکنت زبان  کری  از زانو زدن تفنگداران

وزير خارجه آمريکا می گويد از انتشار ويدئوی ملوانان 
اين کشور که در آب های ايران دستگير شدند »ناراحت 
سی ان ان  به  کری«  »جان  است.  شده  عصبانی«  و 
گفت: بسيار عصبانی و ناراحت بودم. از اينکه اين ويدئو 
منتشر شد عصبانی شدم. کری سپس با »لکنت زبان« 

ادامه داد: .... البته توجيهی برای کار ما وجود نداشت.

تهدید عربستان سعودی به کسب بمب اتمی 

عربستان سعودی تهديد کرد اين کشور ممکن است 
وزير  الجبير  عادل  برود.  اتمی  بمب  کسب  دنبال  به 
خارجه عربستان سعودی در مصاحبه با رويترز گفت: در 
صورتی که ايران به يک بمب اتمی دست يابد، رياض 

تالش برای کسب سالح هسته ای را بعيد نمی داند.

حضور 2 حقوقدان شورای نگهبان در 
مجلس برای صحبت با رد صالحیت شدگان

يک نماينده مجلس گفت : در پی رايزنی های صورت 
اعضای  از  تن  دو  مجلس  رئيس  سوی  از  گرفته 
حاضر  مجلس  در  ديروز  نگهبان  شورای  حقوقدان 
احراز  آنها  صالحيت  که  نمايندگانی  برخی  و  شدند 
شده يا رد صالحيت شده توانستند با آنها ديدار کنند و 
توضيحات و دفاعيات خود را ارائه کنند. نماينده تربت 
جام در مجلس افزود:  البته هنوز بعضی از همکارانی 
شدند  صالحيت  رد  يا  نشده  احراز  صالحيتشان  که 
نگهبان  شورای  حقوق دانان  با  گفت وگو  به  موفق 
اين  که  شده  باز  تعاملی  باب  حال  هر  به  اما  نشدند 

مالقات ها صورت گيرد. 

وزیرکشور: نگاه آقای جنتی و شورای 
 نگهبان در خصوص صالحیت ها مثبت است

: شخصا  عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور گفت 
به  را  الزم  گزارش های  و  رسيدم  رهبری  خدمت 
ايشان داده و با ايشان مشورت کرده ام. ما همچنين 
گزارش های الزم را به شورای نگهبان و دفتر رهبری 
فضلی  رحمانی  نشود.  ضايع  کسی  حق  تا  داده ايم 
و  نگهبان  شورای  عمومی  گرايش  که  اين  بيان  با 
آقای جنتی در رابطه با رد صالحيت ها مثبت است، 
در  مسائل  اين  بايد  است  معتقد  جنتی  آقای  افزود: 
يک فضای منطقی و با رايزنی مشترک حل شود و 
يک فضای اقناعی ايجاد شود تا همه اطمينان داشته 

باشند که حق شان ضايع نشده است.

برگزاری نخستين نشست کتابخوان در طبس   عکس: ايرناعکس روز 

آیت ا... جنتی :  شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها تحت تأثیر فشارها قرار نخواهد گرفت
 آيت ا... جنتی دبير شورای نگهبان در ديدار دست اندرکاران انتخابات با حضرت آيت ا... خامنه ای و پيش از سخنان رهبر معظم انقالب، انتخابات را 
نعمتی الهی و پشتوانه امنيت، عزت و آبروی ملت و نظام اسالمی خواند و با تشکر از همکاری و همراهی وزارت کشور در مراحل مختلف برگزاری 
انتخابات افزود: تمام تالش ما بر برگزاری انتخاباتی سالم، آزاد، قانونی، رقابتی و در کمال امنيت متمرکز است و برای تحقق اين هدف، شورای نگهبان 

در کليه مراحل از جمله بررسی صالحيت ها با دقت نظارت و اقدام خواهد کرد و تحت تأثير فشارها و فضاسازی ها قرار نخواهد گرفت.

باید مجلسی داشته باشیم که بار خاطر رهبری نباشد 

حداد عادل در خصوص مجلس آينده اظهار کرد: مجلس بايد يار 
رهبری باشد و نه بار خاطر ايشان، آنچنان که در مجلس ششم 
شاهد آن بوديم . وی افزود: يک محاسبه ساده  دو دو تا چهارتا 
نشان می دهد که اگر قرار شود اصولگرايان چند فهرست ارائه 
داده و مردم را گيج و سرگردان کنند آرا شکسته شده و تفرقه ، 

راه را برای پيروزی کسانی باز می کند که پيشتر آن ها را آزموده ايم.

ظریف : تحریم های جدید آمریکا غیر قانونی است

آسوشيتدپرس  با  مصاحبه  در  کشورمان  خارجه  امور  وزير 
می گويد تحريم های جديد آمريکا درباره آزمايش  موشک های 
بالستيک ايران اقدامی »غيرقانونی«  عليه توان دفاعی ايران 
تحريم های  است. محمد جواد ظريف ضمن محکوم کردن 
ايران اين  بالستيک  جديد آمريکا عليه آزمايش موشک های 

اقدام را نمونه ای از »اعتياد آمريکا به اجبار«  خواند.

دست  ديدار  در  انقالب  معظم  رهبر 
اندرکاران انتخابات گفتند: مردم، با بصيرت 
و فکر، انسان های صالح را انتخاب کنند؛ 
را  کسی که وقتی در مسند نشست خود 
دهد،  قرار  کشور  مشکالت  بالی  سپر 

کشور را به دشمن نفروشد.
ايشان افزودند: بنده گفتم کسانی که نظام 
را قبول ندارند رأی بدهند، نه اينکه کسی 
بفرستند مجلس.  ندارد  قبول  را  نظام  که 
در هيچ جای دنيا در مراکز تصميم گيری 
راه  ندارد  قبول  را  نظام  اصل  که  کسی 
کردند:  تاکيد  انقالب  رهبر  دهند.  نمی 
بنده هميشه به دست اندرکاران انتخابات 
می گويم پايتان را جای قرص بگذاريد و 
را  قانون  ُمّر  قانون است.  آن جای قرص 
اهانت  قانونی  نهادهای  به  کنيد.  رعايت 
نشود. يک نهاد قانونی را نبايد مورد افترا يا 
اهانت قرار بدهيم. نه اينکه اشتباه نمی کند 
اما اين دليل نمی شود تضعيف کنيم. اين 
باب اگر باز شود هرج و مرج خواهد شد. 

نکنند. بگذاريد  را مشوش  اذهان عمومی 
و  شوق  با  است  حق  که  همچنان  مردم 
ذوق و نشاط بروند سمت انتخابات. مردم 

را به انتخابات بدبين نکنند.
حضرت آيت ا... خامنه ای اظهار داشتند: 
االن همه مسئوالن چه مسئوالن دولتی 
که  باشند  مراقب  نظارت  هيئت  آن  چه 
آن طرف مقابل خدعه نکند و به لبخند و 
ماسکی که بر چهره زده، نمی شود اعتماد 
مراقب  باشند،  کردن  خدعه  مراقب  کرد. 

باشند آنچه دارند انجام می دهند منطبق 
باشد با آنچه در واقع تعهد کرده اند؛ اگر 
خدعه ای از طرف ديدند بايد مقابله به مثل 

کنند، اگر طرف مقابل نقض عهد کرد، اين 
طرف هم بايد نقض عهد کند.

رهبر انقالب فرمودند: تحريم ها برداشته 
مردم  و سفره  معيشت  آيا مشکالت  شد؛ 
حل خواهد شد؟ نه؛ من هم در اين دولت و 
هم در دولت قبل گفتم مشکالت اقتصادی 
به  مربوط  درصد   40 تا   20 است  ممکن 

تحريم ها باشد؛ بقيه مربوط است به ما؛ ما 
بايد درست عمل کنيم. برنامه و مديريت 

الزم است. 
ايشان ادامه دادند: اين حرکاتی که جوانان 
و  کردند  فارس  خليج  در  پاسداران  سپاه 
فرصت نشده که من از آنها تشکر بکنم، 
کار بسيار درستی کردند. کسانی که اهل 
کنند؛  عمل  جور  همين  هستند  سياست 
ببينند کجا از خط تجاوز می کنند، جلويش 

را با قدرت بگيرند.
رهبر انقالب گفتند: جوان مؤمن و انقالبی 
و حزب اللهی را متهم نکنيد به تندروی؛ 
اينها همان هايی هستند که خالصانه در 
صحنه حاضرند و آنجا که دفاع از امنيت 
کشور و خون دادن مطرح باشد، در ميدان 
اينکه قضيه ای مثل  به صرف  آيند.  می 
سفارت عربستان و سفارت انگليس پيش 
بيايد که کاری بسيار بد و به ضرر کشور و 
اسالم است، اين را بهانه نکنند که جوانان 

مؤمن را مورد تهاجم قرار دهند.

مسئوالن انتخابات ُمّر قانون را رعایت کنند
رهبر معظم انقالب : در هیچ جای دنیا کسی که نظام را قبول ندارد به مراکز تصمیم گیری راه نمی دهند

کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند، نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد بفرستند مجلس

رستوران هتل مقدم
 افتتاح شد

با طبخ غذاهای سابق
چلو ماهیچه سرخ شده 

چلو گوشت سرخ شده و غیره 
با مدیریت جدید

 09158609661 - نوروزی
09153612209 - دستگردی

شرکت  خدمات زیارتی بیرجند تنعیم 

خیابان جمهوری اسالمی 21 
جنب  بانک  صادرات

32222265
32226749

ثبت نام کربال - زمینی
 به صورت محدود

تاریخ اعزام: 94/11/10

09197147874  / 056-32341226-7
شرکت انرژی صنعت ایرانیان

یک سال گارانتی  شرکت فالکن تحت لیسانس فیتکو آلمان
360000 تومان    244000تومان

بزرگ  دام کیس  دوربین  2 عدد 
با   LEDs عدد   24 شب  در  دید 
کیفیت تصویر 600TVL + دستگاه 
ضبط  DVR   )4 کانال+تک صدا 
+کیفیت FULL HD  +منوی فارسی  
 ) VGA  + HDMI+ تاریخ شمسی+










