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برنامه دولت برای قیمت نان چیست؟ 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه 
آیا قرار است قیمت نان تغییر کند یا نه؟ اظهار کرد: 
هیچ قراری در رابطه با نان نیست. به گزارش بولتن 
نیوز، در جریان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در 
دولت دهم، قرار شد یارانه نان در قالب یارانه نقدی، 
شود.  داده  مصرف کنندگان  به  ماهانه  صورت  به 
پرداخت  گندم،  آرد  شدن  گران  با  دیگر  سوی  از 
یارانه به تولیدکننده نیز آغاز شد و یارانه نان هم 
به مصرف کننده و هم به تولیدکننده تعلق می گیرد.

تحول کیفی خودروها از سال آینده

رئیس سازمان ملی استاندارد از تدوین استانداردهای 
اتحادیه  استانداردهای  با  تولید خودرو مطابق  جدید 
اساس،  این  بر  داد و گفت:  آینده خبر  تا سال  اروپا 
کیفی  و  کمی  نظر  از  خودرو  استانداردهای ۵۲گانه 
فارس،  با  گفتگو  در  پیروزبخت  نیره  می یابد.  ارتقا 
اظهار کرد: هم اکنون وزارت صنعت به طور جدی بر 
روی این مسئله کار می کند و امیدواریم از سال آینده 
با هماهنگی وزارت صنعت و سازمان استاندارد شاهد 

ایجاد تحوالتی در این بخش باشیم.

»ثامن الحجج« رسما واگذار شد

ایسنا : بعد از انتشار خبر واگذاری موسسه »ثامن 
الحجج«، بانک مرکزی نیز رسما این واگذاری را 
تایید و اعالم کرد که بانک پارسیان به عنوان بانک 
عامل به زودی بازپرداخت وجوه سپرده گذاران را 
وجوه   اول  فاز  در  اساس  براین  کرد.  خواهد  آغاز 
سپرده گذاران با موجودی سپرده تا سقف های سه 
میلیون، پنج میلیون و 10 میلیون تومان طی 3 مرحله 
دارای سپرده  های  و مشتریان   پرداخت می شود 
باالتر نیز در مراحل بعدی تعیین تکلیف خواهند شد. 

افزایش قیمت خودرو در سال آینده 

 : انجمن قطعه سازان گفت  عضو هیئت مدیره 
به طور  نرخ دالر  افزایش  و  تورم  نرخ  با وجود 
سال  برای  را  خودرو  قیمت  افزایش  طبیعی 
منش  نجفی  محمدرضا  داشت.  خواهیم  آینده 
افزایش  میزان  البته  گفت:  الف،  با  گفتگو  در 
قیمت ها بر اساس محاسبه شرکت ها و با در 
بازار  وضعیت  و  جامعه  خرید  قدرت  گفتن  نظر 
و تقاضای موجود خواهد بود تا مشکلی نیز در 

فروش شرکت ها بوجود نیاید.

  قیمت مسکن افزایش نمی یابد 

در  مسکن  کارشناس  یک  عدالت خواه  محمد 
این  من  پیش بینی  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفتگو 
با لغو تحریم ها قیمت مسکن افزایش  است که 
نمی یابد؛ زیرا مشکالت دولت به قدری است که 
کند،  تزریق  مسکن  به  چندانی  پول  نمی تواند 
با وجود یک میلیون و 400 هزار  مضافا این که 
خانه خالی در کشور، ساخت و ساز نباید اولویت 
اولویت  مسکن  تولید  دیگر  امروز  باشد.  دولت 
کشور نیست بلکه مهندسی ساختمان مهم است.

آسیب های اجتماعی 
را جدی بگیریم
* هرم پور

 
برای  کشیدن  شانه  و  شاخ  بدون  و  مقدمه  بی   
گویند.  می  راست  گویم:  می  استان  این  جوانان 
تفریح سالم امکانات می خواهد، وقت می خواهد 
و هزینه ای که لذتش، دست به جیب خود بردن 
والده خرج  ابوی و گوشه چارقد  از جیب  نه  است 
کردن. حوصله می خواهد و تن و جانی سالم که 
دغدغه کار، ازدواج و آینده مبهم را نداشته باشند. 
همین  شهرهای  از  بعضی  در  هنوز  که  متأسفم 
استان سینما نداریم آنهم به بهانه استقبال نکردن 
برای حضور جوانانمان در  اینکه  از  مردم. متأسفم 
سالن های ورزشی هزینه های هنگفت می گیریم 
و گاهی همین سالن ها را هم به بهانه های مختلف 
ازدواج  برای  اینکه  از  متأسفم  کنیم،  می  تعطیل 
خیال  بی  که  تراشیم  می  هزینه  آنقدر  جوان   دو 
همه چیز می شوند و بعد هم می نشینیم به غصه 
اینکه سن ازدواج باال رفته یا طالق زیاد شده. هر 
چه هست از خود ماست و هر بی هنری هم هست 

باز از خود ماست. 
 در این حوزه ها یک پای تصمیم هایمان همیشه 
در  هایمان  ریزی  برنامه  چون  زد؛  خواهد  لنگ 
همان  و  نیست  هنرمندانه  جلسات،   قصبه کوچک 
 تصمیم های کوچک هم همه جانبه گرفته نمی شود 
ها  تصمیم  این  ایم  گفته  که  اند  شنیده  بارها   و 
شهر  اطراف  در  خانه  سفره  چهار  ایست.  جزیره 
در  زیرزمینی  خانه  کنیم؛ هشت سفره  تعطیل می 
 شهر دایر می شود! سالن های ورزشی را به بهانه ای 
و  شود  می  تر  شلوغ  ها  نت  گیم  بندیم؛   می 

کافی شاپ ها پر رونق تر!. 
)ادامه در صفحه ۲(

یادداشت

رئیس جمهور : مجلس خانه ملت است نه خانه یک جناح  

شمال شهر بیرجند بیمارستان ندارد

خاتمی : امام جمعه موقت تهران : اگر کارگزاری در کشور بگوید من زیر بار 
رد صالحیت های شورای نگهبان نمی روم، نام این تقلب است

غرق شدگی
روستاهای استان در بی آبی
صفحه 4

صفحه 8

صفحه 3

خراسان جنوبی ، فینالیست مسابقات 
کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه ای کشور

صفحه 6

جناب آقای
 مهندس محمد رضا  کارجو
 از دست دادن مادر مصیبت بزرگی است، ما را در این 

غم بزرگ شریک بدانید. روحش شاد و یادش گرامی

مدیر عامل صنایع تولیدی درنمای شرق

آگهی مزایده شماره 8/94 
بانک سپه

شرح در صفحه آخر

بگو مـادر هنوز هم یادی از ما می کنی یا نه
درون خاک تیره وا عزیزا می کنی یا نه

به هر دردی که گشتم مبتال، کردی مداوایم
غم بی مادری را هم مداوا می کنی یا نه

با قلبی متاثر سوم بهمن ماه سالروز پرواز ملکوتی مادر عزیزمان

 مرحومه حاجیه زهرا اکبرپور 
را با ذکر صلوات و فاتحه گرامی می داریم. 

فرزندان

شهرداری طبس در نظر دارد: مرحله دوم مناقصه شماره 15629 مورخ 94/8/25 را 
 با اجازه حاصله از صورتجلسه شماره 17660 مورخ 94/9/26 هیئت عالی شهرداری 
در دو بخش 1- انجام امور خدمات شهری »در دو منطقه«  2- داخلی /  
اجرایی با پیمان حجمی را به شرکت های دارای صالحیت از مراجع ذیربط واگذار 

نماید.  لذا کلیه اشخاص حقوقی ذیصالح می توانند از تاریخ آخرین آگهی منتشر شده )دومین آگهی( 
به مدت ده/ 10 روز و در ساعت اداری برای دریافت اطالعات الزم و اخذ اسناد مربوطه به دبیرخانه 

شهرداری مراجعه نمایند. شرح مختصری از شرایط:
الف( ارائه اسناد مناقصه و قبول پاکت های پیشنهادی )الف و ب و ج( در دبیرخانه شهرداری خواهد 

بود
ب( پیشنهاد دهنده بایستی حداقل معادل 5 درصد جمع قیمت پایه مناقصه برای دو / 2 سال را به 
صورت وجه نقد به حساب شماره 446559931 سپرده شهرداری نزد بانک تجارت واریز و اصل یک 

نسخه از فیش را در پاکت الف قرار دهد یا ضمانت نامه بانکی تهیه و در پاکت الف قرار دهد
ج( برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه در فرجه قانونی تعیینی در مکاتبه شهرداری، حاضر به 

انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان به ترتیب مقرر در آیین نامه مالی شهرداری ها ضبط خواهد شد
د( شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود

ه( هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
و( آغاز پیمان یکی از تاریخ های 95/2/1 یا 95/3/1 به تشخیص شهرداری خواهد بود که در زمان 

عقد قرارداد با برنده مناقصه قطعی خواهد شد
ز( نوع و میزان کار و سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده و مدت 

انجام کار دو /2 سال می باشد
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 05632825006 امور مالی شهرداری تماس حاصل نموده 
و یا به آدرس: استان خراسان جنوبی - طبس گلشن- بلوار امام خمینی )ره( شهرداری طبس 
 گلشن - امور مالی مراجعه نمایید. شهرداری طبس گلشن: تلفن 32825001 - 32822100 

فاکس 05632823256
پیام بخشی طوسی - شهردار طبس گلشن

مناقصه انجام امور خدمات شهری 
و داخلی /  اجرایی )مرحله دوم(

آگهی استخدام 
 به یک نفر لیسانس یا فوق لیسانس )مرد( 

در رشته حقوق برای کار در یک شرکت خصوصی 
واقع در شهرک صنعتی بیرجند به صورت قراردادی 

نیازمندیم. عالقه مندان می توانند درخواست 
 همکاری و رزومه کاری خود را تا تاریخ 94/11/15 
به آدرس ایمیل info@dos-co.com ارسال نمایند.

شورای اسالمی شهر و شهرداری بیرجند

 اطالعیــه   
شهرداری بیرجند قصد دارد: 

در صورت پرداخت نقدی شهروندان بابت هزینه های ساختمانی )اعم از 
صدور پروانه ، پایان کار، عدم خالف و ... به جز جرایم کمیسیون ماده صد 

و عوارض پذیره و آماده سازی( نسبت به
اعمال تخفیفات به شرح ذیل تا 15 اسفند ماه سال جاری

 اقدام نماید.
 از تاریخ اول بهمن ماه لغایت پایان بهمن ماه سال جاری

  25 درصد تخفیف
 از تاریخ اول اسفند ماه لغایت 15 اسفند ماه سال جاری 

 20 درصد تخفیف
چک های تقسیطی نیز در صورت پرداخت نقدی در بازه زمانی فوق 

مشمول بخشودگی هزینه نگهداری چک و تخفیفات فوق می گردد.
و  دولتی  های  سازمان  و  اجرایی  های  دستگاه  شامل  تخفیفات  این 

غیردولتی نیز می باشد. 
 اطالعات در سایت شهرداری به نشانی www.birjand.ir موجود می باشد.

جناب آقای مهندس کارجو
با نهایت تاسف مصیبت وارده را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
 از خداوند منان علو درجات برای آن مرحومه و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت دارد. 

هیئت مدیره و مدیریت  پروژه تعاونی مسکن کانون بازنشستگان 
آموزش و پرورش

صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه به صورت اقساط 
خیابان معلم - چهار راه باشگاه فرهنگیان - جنب اداره راه و شهرسازی

هدیه: جعبه کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی )رایگان(
 و قرعه کشی ماهانه تبلت

 09159891318 
32451012

بیمه ایران   نمایندگی صابر  کد: 32080

دعوت به همکاری
دکترای  دامپزشکی 

کارشناس تحقیق و توسعه
حقوق مکفی + بیمه  حداقل یک سال سابقه کار مرتبط

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 91- 05632538890 تماس بگیرید.

برای تکمیل کادر آشپزی به تعدادی آشپز ماهر آقا 
نیازمندیم. 

تلفن تماس در ساعات اداری    09025613094
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  خط فقر ۱.۵ میلیون تومان شد 

 مهر :رئیس سازمان مدیریت به تازگی چند درصد مختلف را به عنوان برنامه های 
دولت برای افزایش حقوق کارکنانش در سال آینده 
اعالم کرده است. نوبخت می گوید برای کارمندان 
در بودجه سال ۹۵ افزایش حقوقی به میزان ۱۲ درصد 
در نظر گرفته شده است. در بخش دیگری، وی می 
گوید افزایش دریافتی بازنشستگانی که حقوق زیر ۱.۵ 
میلیون تومان دارند در سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود که می توان آن را نوعی 
اعالم خط فقر جدید هم از سوی دولت تلقی کرد. به عقیده کارشناسان، حال 
که دولت به صورت تلویحی خط فقر را ۱.۵ میلیون تومان اعالم کرده و می 
خواهد حقوق بازنشستگان زیر این مبلغ را ۲۰ درصد، کارمندان را ۱۲ درصد 
و مشاغل حاکمیتی را ۳۵ درصد افزایش دهد، فرصت مناسبی برای چانه زنی 

گروه های کارگری در شورای عالی کار فراهم شده است.

  پیش بینی قیمت طال و دالر در این هفته 

رئیس اتحادیه طال و جواهر گفت: با برداشته شدن تحریم ها از هفته 
گذشته، می توان پیش بینی کرد که در این هفته 
باشیم.  ارز داشته  و  را در حوزه طال  باثباتی  بازار 
محمد کشتی آرای در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: 
با توجه به این که شاخص  اقتصادی خاصی اعالم 
نشده است، پیش بینی می شود قیمت جهانی طال 
این آینده نوسانی نداشته باشد و تغییری را در قیمت ارز شاهد نباشیم. وی 
با بیان اینکه قیمت دالر در هفته گذشته بین ۳6۰۰ تا ۳6۱۵ تومان بود، 
اظهار کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته  اخیر با توجه به موضوع 
برجام، جو روانی در بازار به وجود آمد و شوک قیمتی را شاهد بودیم و به 
دنبال آن در اواسط هفته قیمت طال و سکه کاهش محدودی داشت که 

علت آن کاهش یکباره قیمت ارز به کمتر از۳6۰۰ تومان بود.

 تالش برای بهبود کیفیت خدمات دندانپزشکی

یونیت  دستگاه  تأمین۱۰۰  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر  درمان  معاون 
دندانپزشکی از سوی وزارت بهداشت برای مراکز 
فاقد یونیت، گفت: وزارت بهداشت تنها ۳ درصد 
دارد  اختیار  در  را  کشور  دندانپزشکی  یونیت های 
ارائه  را  دندانپزشکی  خدمات  درصد  یک  تنها  و 
می دهد. به گزارش فارس، آقاجانی گفت: همچنین 
افزایش پوشش بیمه ای در حوزه خدمات دندانپزشکی را در دستور کار 
داریم که امیدواریم با ارائه این بسته ها بتوانیم در کاهش پرداختی از جیب 
مردم در استفاده از خدمات سالمت دهان و دندان گام های موثری برداریم.
وی اظهار کرد: اکنون فرهنگ سازی شده است و خدمت در مناطق محروم 
مورد توجه بیشتری قرار گرفته است همچنین به دلیل شرایط سخت کاری 

برای پزشکان در این مناطق، شرایط بهتری را در نظر گرفته ایم. 

شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
به کارگیری  منع  قانون  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
جواب  منتظر  گفت:  است،  شده  تأیید  بازنشستگان 
هزار   ۳6 شود  تأیید  اگر  که  هستیم  نگهبان  شورای 

آموزش و پرورش می شوند.  نیروی جوان جذب 
اشاره  با  احمدی الشکی  قاسم  فارس،  گزارش  به 
در  نفر  هزار   ۱6 جدید  قانون  تصویب  با  اینکه  به 
شدند،  تدریس  به  مشغول  کشور  سراسر  مدارس 
اظهار کرد: این قانون را نوشتیم و پای آن ایستادیم 
در  کشور،  استان های  بین  در  ولی  شد  تصویب  و 
حق التدریسی  معلمان  جذب  و  قانون  این  اجرای 
آموزش  کمیسیون  عضو  کردند.  عمل  ضعیف  بسیار 
ثمربخش  با  اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و 
حق التدریسی،  معلمان  جذب  جدید  قانون  خواندن 

وجود  خأل  چند  قبلی  قانون  در  کرد:  خاطرنشان 
و  بهداشتی  حق التدریسی،  نیروهای  آن  در  داشت 
پرورشی، مشاوران در مدارس و سرپرست کارگاه ها 
قانون جدید  در  ولی  بودند  ندیده  متوسطه  مقطع  در 
خأل  که  مواردی  و  غیرمرتبط  پیش دبستانی  های 

داشت در آن دیده شد. 
درصد   ۵۵ اینکه  به  اشاره  با  احمدی الشکی   
آن  در  حاضر  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
روز به این قانون جدید رای دادند درباره اینکه چرا 
بازنشستگان استفاده می شود، تصریح کرد: قانون  از 
تأیید کردیم  ما  و  نوشتیم  را محکم  به کارگیری  منع 
و منتظر جواب شورای نگهبان هستیم که اگر تأیید 
و  آموزش  جذب  جوان  نیروی  نفر  هزار   ۳6 شود 

می شوند. پرورش 

شخص  اجباری  بیمه  جدید  قانون  براساس 
استعالم  با  ساله  هر  قضایی  دستگاه  ثالث، 
نرخ  کشور  های  استان  همه  از  شتر  قیمت 
پرداخت  جهت  و  معین  موعدی  در  را  دیه 
کرد.  اعالم خواهد  دیدگان  آسیب  به  غرامت 

آذرماه  مجلس  نمایندگان  ایرنا،  گزارش  به 
الیحه  به  رسیدگی  روند  در  جاری  سال 
اشخاص  به  وارد شده  اجباری خسارات  بیمه 
از وسایل  ناشی  ثالث آسیب دیده در حوادث 
دائمی  قانون  این   ۵۳ ماده  تصویب  با  نقلیه، 

قوه قضائیه را مکلف کردند تا پایان پانزدهم 
اسفند هر سال، ارزش ریالی دیه موضوع ماده 
۵4۹ قانون مجازات اسالمی را تعیین و برای 
حجت  کنند.  اعالم  بعد  سال  ابتدای  از  اجرا 
االسالم غضنفرآبادی عضو کمیسیون قضایی 

و حقوقی مجلس شورای اسالمی نیز در مورد 
نحوه تعیین نرخ جدید دیه گفت: قوه قضائیه 
نرخ دیه را بر حسب قانون و بر اساس تورم و 
ارزش مواردی که برای دیه تعیین شده اعالم 

خواهد کرد. 

قانون منع به کارگیری بازنشستگان در انتظار تأیید شورای نگهبان 

  نرخ دیه با استعالم قیمت شتر از همه استان های کشور تعیین می شود

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: به دنبال آن هستیم تا در ۳-۲ سال آینده، طرح سنجش سالمت نوآموزان، یکسال زودتر
 آغاز شود و نوآموزانی که ۵ سال آنها تمام شده باشد در این طرح شرکت می کنند. مجید قدمی در گفتگو با فارس، در خصوص طرح

 سنجش سالمت جسمانی نوآموزان، اظهار کرد: از اول آذرماه این طرح در تمامی استان های کشور آغاز شده است. 

یادداشت آغاز طرح سنجش سالمت در کشور

آسیب های اجتماعی را جدی بگیریم

ها  کارخانه  و  کارگاهها  کارگران  اول(  از صفحه  )ادامه   
های  سردمخانه  و  ها  پاتوق  کنیم؛  می  تعدیل  را 
ها،  نارضایتی  نرخ  و  بیشتر می شود  مواد  استعمال 
 ناامیدی ها، زندانی ها، بدهکاری ها و سرخوردگی ها 
 باالتر می رود! این روزها، ابومشکالت مان  بی توجهی 
و بی خبری از اطرافمان است. اگر مدیریم، سرمان 
را به چهارسر بولتن های گل و بلبل گرم کرده اند 
که  ها  گی  روزمره  گرفتار  چنان  شهروندیم؛  اگر  و 
سر  بر  سالهاست  چیزها.  خیلی  از  آید  نمی  یادمان 
که  جوانانی  به  زناشویی  مسائل  مقدمات  آموزش 
 ازدواج کرده اند دِر گوشی به تصمیم هایی رسیده ایم 
این  آنوقت  است،  گرفته  خنده  هم  را  خودمان  که 
پسران  چشم  و  گوش  »الین«  و  »تلگرام«  روزها 
و دختران دوازده و سیزده ساله مدرسه های همین 
شهر را به دیدن فاجعه آمیزترین متن ها و تصویرهای 
ضداخالقی میهمان کرده است. کجای کاریم؟ اولش 
یا آخرش؟ باز ُسرنای انتخاب زده نشده به جان آبروی 
باز  انگار حاال  آوریم.  ایم و کم هم نمی  افتاده  هم 
نوبت آبا و اجداد بعضی ها رسیده که در ایام انتخابات، 
ناجوانمردانه بعضی ها نبش قبرشان کنند! باز دوباره 

غفلت های رنسانسی به سراغمان آمده است. 
 خانه های مجردی در این شهر زیاد شده اند، وضعیت 
حجاب را که می بینید، داد و هوار داریم که نرخ طالق 
باال رفته، گاهی روی عرضه محصوالت فرهنگی، 
را  اینترنتی  جرایم  آمار  نظارتی،  نه  دقتی هست  نه 
آسیب های  به وضعیت  و  دارید  ما  از  بهتر   هم که 
کف خیابانی مثل تکدی گری و قمارهای شبانه در 
 بعضی از محالت و زنان خیابانی و آمار سرقت های 
دهها  همراهش  به  و  ما،  از  ترید  واقف  و...  جزء 
تلگرام  از  شبکه ماهواره ای و کانال های مختلفی 
خاک  به  برای  کنند  می  چاله  فقط  یکسویه  که 
سپردن همه عقیده های پاک جوانان ما. چه کسی 
به شعارهای زودگذر  می خواهد کاری کند؟ دلمان 
نامزدهای انتخاباتی خوش باشد که با نزدیک شدن 
جوان  برای  گنجشکیشان  های  دل  باز  انتخابات 
یا  بودن  به مدیرانی که دغدغه  یا  وطن تنگ شده 
دلسوزنماهایی   به  یا  دارند  انتخابات  از  بعد  نبودن 
 که در کهف الغموم بی لیاقتی ها، تیشه برداشته اند 
به قصد زدن ریشه های فرهنگ این ملت و غصه 
کام  به  و  مردم  اسم  به  خورند  می  نان  غم  و  آب 
برسد در  این جوانان  داد  به  خودشان! کسی هست 
 میان شعله های آتش جهنم فرهنگی و رسانه ای 
 که از داخل و خارج از پوست تا استخوانشان را می سوزاند؟ 
تنهایی  برهوت  در  که  هایی  خانواده  دل  داد  به 
ها  جوان  هویت  آوارگی  هجوم  از  نفسی  بی   و 
 به تنگ آمده اند؟ کسی هست به واگویه خواسته هایشان 
و به بزرگی خطر مهاجرت قریب الوقوعشان از  یقین 

به تردیدها رسیدگی که نه، حتی فکر کند؟.  
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰4۹4۳8۳۱ ارسال فرمایید(

  محاسبه »تورم ملی« از نیمه سال ۹۵

اینکه  از  تعجب  با  ایران  آمار  مرکز  رئیس 
رشد  نرخ  آمار  مرکز  از  نقل  به  دولت  سخنگوی 
هنوز  گفت:  است،   کرده  اعالم  مثبت  را  ماهه   ۹
آذر  عادل  نداده ایم.  گزارشی  و  نشده  قطعی  آمار 
تالش  کرد:  اظهار  همچنین  فارس،  با  گفتگو  در 
می کنیم نیمه دوم سال ۹۵ تورم ملی محاسبه و 
گزارش شود. اکنون مبنای گزارش دهی براساس 

استانداردهای سال ۲۰۰8 بین المللی است.

 نگرانی های تعرفه ای نظام پزشکی ۹۵ 

مهم ترین  پزشکی،  نظام  سازمان  ئیس کل   : ایسنا 
پیشنهاد این سازمان را منطقی تر کردن تعرفه های 
حوزه سرپایی عنوان کرد. دکتر زالی با اشاره به نگرانی 
است  این  ما  نگرانی  تعرفه ها، گفت: یک  زمینه  در 
که اکنون مبنای پرداخت سازمان های بیمه گر برای 
ویزیت سرپایی، تعرفه بخش دولتی است که با تعرفه 
بخش خصوصی فاصله زیادی دارد. بنابراین پیشنهاد 
ما این است که در حوزه سرپایی مبنای پرداخت بیمه، 
تعرفه بخش خصوصی باشد.وی تاکید کرد که این کار 

پرداخت از جیب مردم را کنترل می کند. 

اجرای طرح اشتغال »هر استان یک شهر«

اشتغال  تدوین طرح  از  امداد  اشتغال کمیته  معاون 
خرد مددجویان امداد و نیازمندان تحت عنوان »هر 
استان یک شهر« خبر داد و گفت: با انتخاب یک 
شهر و با ارائه تسهیالت، معضل اشتغال در آن به 
صفر می رسد. محمد امید در رابطه با طرح »اشتغال 
خرد مددجویان امداد و نیازمندان« که با همکاری 
وزارت کشور برای اشتغال مددجویان در شهرهای 
کوچک اجرایی می شود، در گفتگو با مهر، گفت: بر 
اساس این طرح به دنبال این هستیم که از هر استان 
یک شهری را انتخاب و در آن اشتغال مددجویان را 

با ایجاد فرصت های شغلی به صفر برسانیم. 

تورم دی ماه اعالم شد 

تورم  روند کاهشی  ادامه  از  ایران  آمار  ایسنا: مرکز 
در دی ماه و ثبت این شاخص در ۱۲.۲ درصد خبر 
داد. در اولین ماه زمستان شاخص کل قیمت کاال 
 ۲۲۳.4 به  شهری  خانوارهای  مصرفی  خدمات  و 
افزایش یافت که بیانگر تورم ماهانه ۰.۳ درصدی 
تورم  شاخص،  این  تغییرات  اثر  بر  است.  دی  در 
ساالنه)درصد تغییر شاخص در دوازده ماهه منتهی 
به دی ماه( ۱۲.۲ درصد گزارش شده که حدود ۰.4 

درصد نسبت به ماه قبل کاهش دارد. 

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 درمیان )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 4819 و شناسه ملی 10360063259
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان )سهامی خاص( 
می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت به ترتیب در ساعات 
8 و 9 صبح سه شنبه 94/11/13 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان واقع در 
درمیان- میدان ابوذر- جنب بلوار وحدت برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان 
سهام دعوت به عمل می آید تا 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.
الف- دستور جلسه مجمع عمومی عادی: ارائه گزارش هیئت مدیره و 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 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- تعیین روزنامه 

کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت - اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به 95/6/31
ب ( دستور جلسه مجمع عمومی 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 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139460308001003782 هیئت اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمد ضیائی فرزند محمد علی  به شماره 
شناسنامه 6 صادره از بیرجند  کد ملی 0652507700 در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 126/71 مترمربع پالک قسمتی از 169 
فرعی از 781- اصلی  بخش 1 حوزه ثبتی  بیرجند از محل مالکیت ورثه محمد حسین آرگینی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/11/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/11/18
 رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

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

خدمات بیل مکانیکی 

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

خدمات بیل مکانیکی
تخریب ، خاک برداری 

حفاری کانال
09151613361 - رضوی

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهید  )فقط 100 روز(
فروش آب شیرین کن /  اقساط 10 ماهه بدون افزایش قیمت
6 مرحله ای/ 7 مرحله ای
تعمیرات تخصصی با گارانتی و فیلتر رایگان

فروشگاه کودک  امیـر 
قابل توجه مشتریان گرامی
 اجناس شب عید رسید 

 با خرید پوشاک زمستانه از تخفیف 
ویژه برخوردار شوید.

سجادشهر، امامت 2   32412973

حمل اثاثیه 
۱00 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(
09159658659

قالی شویی نویــد
با مدیریت جدید   دستگاه فرچه تمام اتوماتیک

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

بـرنـج ام-کــي 

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها یک بار امتحان کنید

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بیرجند: 09304008603

برنج سفید دانه بلند از بهترین و مرغوب ترین شالیزارها
تأیید شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

نمایشگاه تخصصی پرده

           پارسـا
بیرجند - نبش توحید 28- ایزدی     09156706301 - 05632445252

نقـد    اقسـاط

زبرا، سانلیت، ویندو، کرکره فلزی
اجرای سالن های آمفی تئاتر

فروش ویژه اقساطی
با همکاری بانک حکمت ایرانیان ویژه کارمندان محترم ارتش

کرکره برقی -  جک پارکینگی 

نبش مدرس 6۹    0۹۱۵36۱63۵8

فقط با روزی ۱0000 تومان 
و با ضمانت نامه کتبی ۵ ساله

فروش انواع درب های 
اتوماتیک ، بازوئی 

 کرکره ای ، ریلی ، شیشه ای
اقساط 5 ماهه  
با ضمانت کيفيت

نبش پاسداران 17
09153613074
09153634767

32436882

نمایندگی ایزوگام دوست علی
انواع ایزوگام دليجان شرق و تهران  

قيرگونی   نبش بهشتی 14
09156636045 -09156666675



همزمانبادههفجر؛اولینشبشعروخاطرهانقالبدراستانبرگزارمیشود

ویژه  منطقه  گویند  می  جا  همه  است  مدتی 
است؛  استان  اقتصادی  ظرفیت  بزرگترین  اقتصادی 
سرمایه  تک  تک  تا  گرفته  جمهور  رئیس  مشاور  از 
کنند،  می  تاکید  بومی  غیر  و  بومی  تجار  و  گذاران 
همه  از  که  استاندار  چرا  دارد  صحت  واقعًا  اگر  اما 
نمیزند؟ حرفی  آن  از  جا  هیچ  است  خبر  با  چیز 
939...879
محترم مدیرکل  توجه  قابل  آوا.   سالم 
برای  ورزشی  بیمه  رفتم  استان.  بدنی  تربیت 
فرزندم بگیرم فرمودند باید وجه بیمه کامل یکساله 
این  شوید.  می  بیمه  سال  پایان  تا  ولی  بدهید 
ندارد؟ خبر  کسی  که  آمده  کجا  از  ظالمانه  قانون 
915...004
لطفا  بیرجند؛   محترم  شهردار  خدمت  سالم  با 
مان  نوسازی  عوارض  که  فرمایید  اتخاذ  ترتیبی 
صورت  به  ایم  نکرده  پرداخت  سال  چند  که  را 
شهرداری  نفع  به  هم  که  کنیم  پرداخت  اقساطی 
تشکر با  باشد.  تر  راحت  ما  برای  هم  و  باشد 
915...423
اتوبوسرانی  سازمان  مدیریت  از  تشکر  و  باسالم 
هزینه  نزدیک  های  مسیر  این  وجود  با  که  بیرجند 
اتوبوسهای درون شهری بیرجند از مشهد بیشتر است
915...503
سالم آقای شهردار چرا اضافه کاری های نیروها را 
نمی ریزید حقوق های ما که کل آنها قسط است برای 
ما چیزی نمی ماند یک فکری به حال کارگران بکنید. 
915...246
برای  خواهیم  می  امیرآباد  دهیاری  از  سالم.  با 
نماید اقدام  کانال  تا  استقالل  خیابان  آسفالت 
915...286
مدیریت  مرز  و  حد  مدیران  بعضی  متاسفانه  سالم. 
کار   سابقه  سال   15 تا   10 با  نیرو  دانند.  نمی  را 
را رعایت  الناس و عدالت  بیرون می کنند، حق  را 
می  ناقص  را  بیمه  و  نصفه  را  حقوق  کنند،  نمی 
از  بعد  و  کنند  می  بیرون  را  شاغل  نیروی  کنند، 
بدون حقوق  اما  گردانند  برمی  کار  به سر  ماه  یک 
کنند  می  بیرونش  مجددا  یکماه  از  بعد  و  بیمه  و 
محترم  استاندار  و...  اندازند  می  بیکاری  بیمه  و 
استان،  اجرائی  مدیران  و  معزز  جمعه  امام  و 
بگذارید،  کارگران  بقیه  و  من  جای  را  خودتان 
بدهد. خواهد  می  کسی  چه  را  ظلم  اینهمه  جواب 
915...915
این  دست  از  مخابرات  محترم  مدیریت  سالم 
چیست  الناس  حق  شدم  خسته  تبلیغاتی  پیامکهای 
آنها پیام بدهند پول از ما کم بشود تو رو خدا کاری 
کنید فردای قیامت شما که مسئول هستید مواخذه 

نشوید. اجرکم عندا...
915...610
پرداخت در  صادرات  بانک  از  تشکر   با 
ها سپرده  از  کسر  و  میزان  در   مردم  های  سپرده 
را  مردم  پول  حداقل  عنوانی  هر  به 
بند  دستمان  جایی  چیست  ما  گناه  بدهید 
شود  می  کسر  پول  دلیلی  هر  به  نیست 
915...622
اتوبوسرانی  سازمان  مسئولین  از  میخواهم  باسالم. 
اینقدر  واحد  شرکت  های  اتوبوس  چرا  که  بپرسم 
چراغ  که  طوری  هستند  کثیف  خارج  و  داخل  از 
این  دود  و  شود  نمی  دیده  ها  اتوبوس  خطرهای 
لطفا  نیستند.مسئولین  هم  کم  که  ها  اتوبوس 

رسیدگی کنید.
915...584

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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توزیع نامتناسب خدمات درمانی بهداشتی در شهر بیرجند 

رحیم زاده- دسترسی عادالنه همه شهروندان هر جامعه 
ارتقاي سطح  باعث  درمانی  بهداشتی  خدمات  به  شهری 
سالمت براي انجام فعالیت هاي اجتماعی شده و به ایجاد 
بنابراین  کند.  در جامعه کمک می  توسعه  و  فضاي رشد 
دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی پیش زمینه ایجاد 
عدالت در جامعه است و حق برخورداري از مراقبت هاي 
بهداشتی و درمانی باعث ایجاد فرصت هاي برابر در جامعه 
خواهد شد. عدالت  در بهداشت و درمان را می توان به 
تفاوت  دادن  کاهش  در  سعی  که  اخالقی  ارزش  عنوان 
هاي سیستماتیک در گروه هاي مختلف جمعیتی در بین 
کشورهاي دنیا دارد تعریف نمود بر اساس تعاریف مربوط به 
عدالت، عدالت اجتماعی زمانی حاصل می شود که مراکز  
بهداشتی و درمانی بر اساس نیاز  حجم جامعه به آن، توزیع 
شود. فشار فزاینده برشهرها در شکل جمعیت روبه رشد، 
نظارت نابرابر بر منابع و دسترسی ناعادالنه به آن ها و فقر، 
افت کیفیت محیط زندگی بسیاری از شهروندان را به اوج 
خود رسانده است. رشد سریع  شهرها در دهه های اخیر به 
گونه ای انجام گرفته است که متناسب با آن فضای شهری 
و زیرساخت های مورد نیاز تجهیز نشده است. عمده ترین 
اثری که رشد شتاب آلود شهرها درپی داشته، درهم ریزی 
به طور  است که  نارسایی خدمات  و  توزیع خدمات  نظام 
استان  می خورد.  چشم  به  ایران  شهرهای  تمام  در  کلی 
خراسان جنوبی و به ویژه مرکز آن نیز از این امر مستثنی 
نبوده؛ لذا مشکالت این شهر از نظر توزیع فضایی بهینه و 
مکان گزینی عادالنه کاربری های خدمات عمومی خصوصًا 
خدمات بهداشتی درمانی اهمیت دسترسی سریع و راحت و 
به موقع به این مراکز بر هیچ کس پوشیده نیست و نیاز 
به توجه به این مشکل کامالمحسوس است. آنطور که بعد 
از  گذشت یک دهه از مرکز استان شدن، هنوز در توزیع 
برخی امکانات شهری از جمله امکانات درمانی و بهداشتی  
و سالمت در شهر به عدالت توجه نشده و این نیاز آنگونه 

که باید، مورد توجه مسئوالن قرار نگرفته است.

 تمام مراکز درمانی در حوزه سالمت
در مناطق مرفه نشین شهر است

موسوی از اهالی خیابان صمدی بیرجند در گفتگو با آوا 
ضمن گالیه از  وضع مراکز درمانی در مناطق شمال شهر 
در  در حوزه سالمت  درمانی  مراکز  تمام  چرا  پرسد:  می 
مناطق مرفه نشین شهر قرار گرفته اند؟! مگر مردم این 
از بسیاری  از شهروندان محسوب نمی شوند که  منطقه 

امکانات رفاهی و بهداشتی بی بهره مانده اند؟!

دغدغه رسیدن به بیمارستان در شرایط حاد 
یکی از مهمترین چالش های مردم شمال 

شهر است

 او که به دلیل بیماری کلیوی به  دفعات برای معاینه و 
بیمارستان ولیعصر می رود می گوید:  دغدغه  به  دیالیز 
مهمترین  از  یکی  حاد  شرایط  در  بیمارستان  به  رسیدن 
متاسفانه  که  است  وی  همراهان  یا  بیمار  های  چالش 
اهالی منطقمه شمال شهر همواره با توجه به بعد مسافت 
تا نزدیکترین بیمارستان که در خیابان طالقانی  واقع است 

با آن روبرو هستند.
دیگر شهروند ساکن شمال شهر بیرجند نیز با انتقاد  از 
آیا در وضع  امکانات در شهر می گوید:  ناعادالنه  توزیع 
و  شده  ساکن  مناطق  این  در  حاضرند  مسئوالن  موجود 

زندگی نمایند؟
از  مسافت  دوری  دلیل  به  منطقه،  سالمندان  از  بسیاری 

مراجعه به بیمارستان باز می مانند.
در  انبوه  جمعیت  وجود سکونت  با  دهد:  می  ادامه  وی   
امکانات  های  کمترین  از  ناحیه  این  شهر  شمال  منطقه 

بهداشت و سالمت  به خصوص حوزه  در همه حوزه ها 
برخوردار نیست.

با یادآوری خاطره تلخ فوت پدرش می گوید: پدرم  وی 
دچار مشکالت تنفسی بود و  به دلیل دوری و بعد مسافت 
از این منطقه تا نزدیکترین بیمارستان درگذشت. به گفته 
بیمارستان رسیده  پزشکان اگر تنها چند دقیقه زودتر به 
بود عملیات احیا انجام  می شد و االن در قید حیات بود.

وی ادامه می دهد: با وجود بیمارستانهای تامین اجتماعی  
و ولیعصر، بسیاری از افراد سالخورده در جنوب شهر که  
دلسوزی  و  مراقب  یا  و  ندارند  آمد  و  رفت  توانایی  خود 

بیمارستان  به  مراجعه  از  مسافت  دوری  دلیل  به  ندارند 
باز می مانند.

 تنها در رویارویی با مسائل سیاسی
شهروندان حقوق یکسانی دارند!

پیرمردی که به دلیل بیماری دیابت خود و همسرش به 
طور متوسط ماهی 2 بار مجبور به حضور در بیمارستانها و 
آزمایشگاههاست با گالیه مندی از نبود امکانات درمانی، 
آزمایشگاهها و داروخانه در شمال شهر می گوید: تنها در 
رویارویی با مسائال سیاسی مردم  حقوق یکسانی دارند اما 
در غیر این صورت مردم پایین شهر و قشر ضعیف عمال 

هیچ جایگاهی ندارند. 
وی ادامه می دهد: در حد فاصل بین پاسداران و غفاری 
بیمارستان  افتتاح  با  و  شده  دیده  بزرگ  بیمارستان   3

طرف  آن  خیابانهای  درصد   90 واقع  در  پزشکی  علوم 
هست  نیز  درآمد  پر  قشر  زندگی  محل  البته  که  شهر  
از میدان طالقانی  اما  بیمارستانهای محلی هستند  دارای 
رفاه  برای  بیمارستان   یک  حتی  شهر  شمال  سمت  به 
نباشد  مجبور  بیمار  که  نشده  احداث  شهروندان  حال 
 عالوه بر درد بیماری دغدغه رسیدن به بیمارستانها را نیز

داشته باشد.

با وجود جمعیت زیاد منطقه شمال شهر 
مدیران دیگر بهانه ای برای توجیه احداث 

نکردن بیمارستان در منطقه ندارند 

خسروی از دیگر اهالی منطقه نیز با طرح این سوال که 
ساکن شهر  سوی  آن  در  مسئوالن  و  مدیران  اکثر   چرا 
مردم  گوید:  می  شهری  مسئوالن  به  خطاب  اند،  شده 
را  زیادی  مسافت  مجبورند  تزریقات  برای  حتی  منطقه 
منطقه شمال شهر هم جزو  و ساکنان  مردم  کنند،  طی 

شهروندان هستند و به  امکانات شهری نیاز دارند. 
وی به افزایش چشمگیر ساخت و سازها و رشد جمعیت 
با وجود جمعیت  در این منطقه اشاره کرده و می گوید: 
ای  بهانه  دیگر  مدیران  بیرجند  شهر  شمال  منطقه  زیاد 
برای توجیه ساختن  بیمارستان در منطقه ندارند و به نظر 
قسمت  این  مظلوم  مردم  توقعات  پایین  سطح  رسد  می 
نیازهای  به  نسبت  اعتنایی  بی  و  تفاوتی  بی  باعث  شهر 

ساکنان شده است.

 افزایش تعداد مراکز درمانی بیرجند
از 4 مرکز به 7 مرکز

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  زاده  مهدی 
و  بهداشتی  مراکز  توزیع  گوید:  می  باره  این  در  بیرجند 
ها شبکه  گسترش  طرح  ضوابط  تابع  شهر  در   درمانی 
و  منطقه  در  جمعیت   تمرکز  نظیر  عواملی  و  باشد  می 
مراکز  توزیع  و  تصویب  در  مردم  دسترسی  سهولت 

بهداشتی درمانی تاثیر دارد.
دکتر مهدی زاده می گوید: با توجه به افزایش تعداد مراکز 

پایگاههای  افزایش  و  مرکز   7 به    4 از  بیرجند  درمانی 
بهداشتی شهر بیرجند از 14 به 21 پایگاه در سال جاری 

اکنون توزیع واحدهای بهداشتی در شهر مطلوب است.
منطقه  در  ساکن  جمعیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
بیرجند می گوید: مرکز بهداشتی درمانی برای  مهرشهر 
با چهار پزشک  اندازی شده و  راه  این منطقه مصوب و 
 وتیم های سالمت  تمام خدمات سطح اول در این مرکز

انجام می شود.

 هیچ زمینی برای احداث  بیمارستان
در منطقه شمال شهر  ارائه نشد

عمرانی  امور  و  فیزیکی   منابع  توسعه  مدیر  ادامه  در 
گوید:  می  باره  این  در  بیرجند   پزشکی  علوم  دانشگاه 
بیرجند  شهر  شمال  منطقه  در  بیمارستان  احداث  پروژه 
در سال84 مطرح شد اما در آن زمان به دلیل بسته بودن 
دانشگاه  های  پیگیری  و  تالش   علیرغم  محدوده شهر 
علوم پزشکی  هیچ زمینی برای  احداث  بیمارستان در 

منطقه در نظر گرفته نشد.
مهندس گلکاری  ادامه می دهد: متاسفانه به دلیل پیش 
بینی نشدن مکان،  زمین آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند برای  بیمارستان در نظر گرفته شده که البته این 

بیمارستان نیز مکمل بیمارستان ولیعصر است.
وی  خاطر نشان می کند: هرچند  حاال محدوده شهر باز 
شده است اما دیگر  به مثابه نوش دارویی بعد از مرگ 

سهراب است.

 بر اساس سطح بندی  خدمات درمانی
 امکان احداث  بیمارستان در منطقه شمال 

شهر وجود ندارد 

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در گفتگو با 
آوا وضع مراکز درمانی ضلع شرق، غربی و جنوبی  شهر 
را مطلوب دانسته و می گوید: با توجه به جمعیت ساکن در 
محدوده شمال شهر لزوم احداث بیمارستان در این منطقه 

کامال ملموس است.
روزی   شبانه  درمانگاه  ایجاد  به  اشاره  با  ارجمندی  دکتر 
توسط بخش خصوصی در حدود یک سال پیش در منطقه 
می گوید: با توجه به عدم مراجعه مردم و ناتوانی  اکثریت 
به  مرکز  این  درمان  خصوصی  های  تعرفه  پرداخت  در 
تعطیلی کشیده شده که این خود نشانگر نیاز شمال شهر 

به راه اندازی مرکز درمانی دولتی است.
وی خاطر نشان می کند: در حال حاضر  حتی با وجود 
امکان  درمانی   خدمات  بندی   سطح  براساس  زمین، 
و  ندارد  وجود  شهر  شمال  منطقه  در  بیمارستان  احداث 
تنها برای ساخت بخش روان پزشکی در بیمارستان امام 

رضا مجوز کار داریم.

 مهر- معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی از برگزاری اولین شب شعر و خاطره انقالب همزمان با دهه فجر در استان خبر داد. 
رحیم آبادی اظهار کرد: این برنامه با حضور شعرای استانی، خانواده های شهدا و تمامی افرادی که از خراسان جنوبی در پیروزی انقالب اسالمی نیز نقش داشته اند، برگزار خواهد 
شد. وی بابیان اینکه در این برنامه شعرای استان، جدید ترین آثار و اشعارخود را در زمینه انقالب می خوانند، اظهار کرد: همچنین افرادی که در پیروزی انقالب نیز نقش داشته اند، 

به بیان خاطرات خویش می پردازند. وی بیان کرد: این شب شعر با هدف آشنایی نسل جوان و نوجوان با چگونگی به پیروزی رسیدن انقالب اسالمی برگزار می شود.

شمال شهر بیرجند بیمارستان ندارد!

مبلراحتیروزتهرانومبلتختهخوابشووسرویسخواب
راحتیرابامبلسوفاتجربهکنید

مبــل سوفــا
اقساط7ماهه

بدونپیشپرداخت
باشرایطویژه

خیابانتوحید–توحید14-جنببانکملی
09128578165-32445095

گروه صنعتی

حملبارواثاثیهمنزلداخلوخارجازشهرباکارگرماهرو
کامیونجک6متریپتودار*تمامیاثاثیهمنزلشمارابایک

سرویسحملمیکنیم.09155618308-جاللنیا

قابل توجه  همشهریان  عـزیز
اجرایجایگزینایزوگامنانوباعمر20سالوقیمتکمترازایزوگامبهصورتاقساط

رفعنمزدگیدیواروسقفبدونتخریب

باماتماسبگیریدشرایطیویــژهدرانتظارشماست

مدرس21–چهارراهدوم09155628497-32421707نانوگسترشرق

 تنها نمایندگی پنجره وین تک  در خراسان جنوبی
نمایندگی پنجره دکتر وین
مجری نمای  فریملکس
مجری نمای کرتین وال
آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند
 خیابان توحید- بین توحید 1 و 3 - پالک 29
09153620106 -05632447312
قیمتمناسب+کیفیتعالی=رضایتمشتری

مرکز فروش پنجـره و شیشه شکرانی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ه 
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با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

آدرس:بیرجند
میدانامامخمینی)ره(-جمهوری15

09153623627-05632211244-32232039

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

ایزوگام  شفیعی
آسفالتوقیرگونی
)محوطهوپشتبام(

09151630283-32225494
صیادشیرازی،مجتمعمیرداماد

واحد98

مدرسه  زبان بیرجند
انگلیسی،آلمانی،ایتالیایی،اسپانیایی

www.lanschool.ir
خیابانمدرس16-پالک85

تلفن:32237549
مشاورهوثبتنامعصرها

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
ازماخریدنکنید،اماقیمتراازمابپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

ساخـت نسـل جدیـد 
استخرهـای ذخیـره آب 

کشـاورزی و پـرورش مـاهی
باورق)ژئوممبرانونانو(باماندگاری100ساله

حاشیهمیدانآزادی-جنبموسسهمالیواعتباری

ثامنالحجج)ع(ساختمانتجاریکارگر-طبقهسوم

شرکتسبزکوشانمشرقزمین

09157235800056-32316358

 نقـاشي ساختمان پيشگامـان
 اجراي كليه رنگ هاي پالستيك

روغن ، اكروليك ، مولتي كالر و ...
   " كاغذ ديواری و لکه گيری گچ پذيرفته مي شود "

09151630485 معصومیه  - صنعت و معدن 3- پالک  30
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چینی ها برای رفع آلودگی هوا و کنترل آن در کشور شروع به استفاده از تفنگ هایی ویژه نمودند. دستگاه های تولید شده در ابتدا برای 
استفاده در معادن، سایت های ساخت و ساز و کارخانه ها به کار گرفته میشد. شیوه کار این تفنگ ها بدین صورت است که با ایجاد مه 
هوا را از دود آلودگی و مضرات تا حدودی تمیز می نماید. این دستگاه قادر به ایجاد مه در ابعاد 100 در 100 و ارتفاع 60 متر است.

تفنگ های تصفیه هوا در چین

4
قهوه قندپهلو

این کتاب زهرخندهایی 
ماجراهای  به  است 
مردمان  حال  و  گذشته 
این  که  زمین  ایران 
و  جریان ها  در  احوال 
سیاسی،  حادثه های 
فرهنگی  و  اجتماعی 
است.  شده  بررسی 

و  نسل  هر  از    می کند  تالش  کتاب  این  گردآورنده 
جمعی، نماینده ای در این اثر حاضر باشد و مرادش از 
جمع آوری »گزیده شعر طنز امروز« ایران، گرد آوردن 
مجموعه ای از سروده هایی است که از مشروطه به این 
سو گفته و شنیده شده اند و بلکه در کتاب ها و بیاض های 

گوناگون به چاپ رسیده اند.
متعددی  کوتاه، سروده های  بررسی  یک  با  مهدی نژاد 
که  داده  قرار  هم  کنار  ایران  معاصر  طنزسرایان  از 
جمع و جور کردن آثاری از 91 شاعر، ولو اینکه عینًا 
در کتاب ها، مجالت، جزوات و نشریات روزانه و غیره 
چاپ شده باشد یا در وبالگ ها و سایت های شخصی 
شاعران دیده شده باشد، کار بسیار نفس گیری است؛ 
چرا که او، صرفاً به جمع آوری سروده های شعرای امروز 
منهای آثار گذشتگان یا گردآوری شعرهای قدما منهای 
کارهای امروزی همت نکرده، بلکه تمام این افراد را با 
دسته بندی ساده  بر مبنای »حروف الفبا« کنار هم چیده 
به  قریب  از  سروده هایی  خواندن  از  مخاطب  تا  است 
یکصد شاعر از مشاهیر امروز نظیر زنده یادان سیدحسن 
حسینی، عمران صالحی و منوچهر احترامی گرفته تا 
نسیم شمال و رهی معیری و علی اکبر دهخدا، همه و 

همه را یکجا ببیند.
در  که  آنها  می کند  تالش  مجموعه  این  گردآورنده 
طنزگویی شهرت بیشتری دارند، سهم افزون تری هم در 
»قهوه قندپهلو« داشته باشند و در کنار این کار، تقالی 
فراوانی برای معرفی شاعرانی دارد که به طنز شناخته 
از  سروده هایی  که  می کند  اعالم  مهدی نژاد  نشده اند. 
شاعران طنزپرداز را به دلیل عبور از برخی خط قرمزها 
کنار گذاشته است. به نوشته مهدی نژاد، »این مجموعه 
با خون دل فراوان فراهم آمده است. خواهشمند است از 
به تنهایی خواندن آن، دور ریخت آن، زیر پایه صندلی 

گذاشتن و سوسک کشتن با آن خودداری فرمایید!«
فروشی کتاب  در  روزنامه  بریده  داشتن  دست  در   با 

کتاب  این  خرید  در  تخفیف  درصد  ده  از  مهر  سوره 
برخوردار شوید.

معرفی کتاب

 مسن ترین مرد خوسفی
در 115 سالگی درگذشت

روستای  متولد  حسن  فرزند  ایوبی  محمدحسین 
با داشتن  از بخش مرکزی شهرستان خوسف  آرک 
همسر 105ساله، 11 فرزند شامل هشت پسر و سه 
دختر، 65 نوه، 102 نبیره و 11 نتیجه در سن 115 
گفت. لبیک  را  حق  دعوت  زادگاهش  در  سالگی 

در  ایوبی  محمدحسین  مرحوم  وی،  نوه  گفته  به 
سال 1279 هجری شمسی در روستای آرک متولد 
و  کشاورزی  شغل  پدرش  همراه  کودکی  از  و  شده 
ساخت و تعمیر آسیاب های آبی را ادامه داده است.

از  منطقه  در  را  زیادی  آبی  آسیاب های  مرحوم  آن 

از  یکی  حاضر  حال  در  که  گذاشته  یادگار  به  خود 
همچنین  می چرخد،  هنوز  آن  چرخ  و  دایر  آنها 
جاده های  و  راه ها  مسیر  در  زیادی  آب انبارهای 
است. مرد  این  یادگارهای  دیگر  از  شهرستان 

کشاورزی  امور  انجام  روزانه،  فعالیت  افزود:  وی 
سنتی،  و  مقوی  غذاهای  از  استفاده  سنگین،  و 
انجام  و  شرکت  مردم،  با  همکاری  و  ارتباط 
ساده  زندگی  داشتن  و  عام المنفعه  و  خیر  کارهای 
بود. مرحوم  آن  سن  افزایش  دالیل  مهم ترین  از 
بیان  با  خوسف  شهرستان  مرد  مسن ترین  نوه 
خوش مجلس  بسیار  مردی  ایوبی  مرحوم  اینکه 
سال های  در  حتی  گفت:  بود،  دوست داشتنی  و 
در  می داد  دست  فرصتی  که  گاهی  عمر،  آخر 
خنده  به  را  لب هایمان  وی  با  هم نشینی  و  صحبت 
سال ها  مرحوم  آن  داشت:  بیان  وی  وامی داشت. 
خود  برای  آرک  خالگ  قله  فراز  بر  مقبره ای  پیش 
ساخت که دارای بهترین چشم انداز منطقه می باشد.

خواندنی ها

کاریکاتور 

روزها  این  آبي  کم  پرغصه  قصه   - شبستان  خبرگزاري 
دیگر تکراري شده و حتي مردم دیگر از گفتن آن خسته 
شده اند! کمبود آب براي کشاورزي از یک سو و نبود آب 
آشامیدني در ۴00 روستاي استان از دیگر سو، مهاجرت 
و حاشیه نشیني را در سالهاي اخیر به دنبال داشته است.

اوائل که آب بود و کشاورزي رونق داشت، جوانها در کنار 
پدر و مادر کشاورزي مي کردند، رفته رفته آب کم شد و 
کشاورزي هم از رونق افتاد و  این موضوع باعث مهاجرت 

جوانهاي ما به شهرها شده است.
تاکید فرمانده سپاه براي چاره اندیشي 

آبرساني به روستاها
خراسان  استان  مسئوالن  از  بسیاري  فریاد  تراژدي؛  این 
سپاه  فرمانده  که  اي  بگونه  است  درآورده  را  جنوبي 
ماه  دي   27 جنوبي  خراسان  السالم(  )علیه  انصارالرضا 
کارگری  بسیج  قشر  عالی  مجمع  چهارمین  در  امسال 
خراسان جنوبی اعالم کرد: بسیج سازندگی تاکنون به ۴27 
روستا با جمعیتی بالغ بر 17 هزار خانوار در استان با تانکر 
آبرسانی کرده است که البته مسئوالن باید برای آبرسانی 
به روستاها چاره اندیشی کنند. وي افزود: مسئوالن نباید 
به بهانه سیاسی جلوه دادن برخی از موضوعات از انجام 
اقداماتی که به انتفاع مردم است خودداری کنند چراکه در 

این صورت به عقب افتادگی استان کمک کرده اند.
 در روستاهاي با 15۰ خانوار؛ آب وجود ندارد

و  درمیان  بیرجند،   مردم  نماینده  عبادی  االسالم  حجت 
خوسف در خانه ملت نیز 1۴ دی امسال در جلسه شورای 
اداری خراسان جنوبی که با حضور معاون حقوقی رئیس 
جمهور برگزار شد اعالم کرد: در سال های اخیر 50 درصد 
مهاجرت از روستاها افزایش داشته است.وي تصریح کرد: 
باید برای این موضوع تدبیری اندیشید و اگر کاری انجام 
نشود در سال های آینده مرزهای کشور خالی خواهند شد 
با  وی  آمد.  خواهد  وجود  به  شهرها  در  نشینی  حاشیه  و 
تاکید بر اینکه باید مدیریت ویژه ای در این زمینه داشت، 
یادآور شد: در روستاهای با 150خانوار آب وجود ندارد و 

این مهم، عاملی برای مهاجرت از روستاها است. 
بعد از گذشت ۳۷ سال از انقالب، برخی از روستاییان 

برای تامین آب شرب در صف می ایستند
محمدرضا قرائی، رئیس شورای اسالمی خراسان جنوبی 
داشت:  اظهار  بیرجند  در  شبستان  خبرنگار  با  گفتگو  در 
را  جنوبی  خراسان  استان  که  است  سال   17 خشکسالی 

همه  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  داده  قرار  تاثیر  تحت 
و خشکسالی  از  ناشی  مشکالت  رفع  پیگیر   مسئوالن 
کم آبی در استان هستند اما هنوز این مشکالت برطرف 
یک  هر  استان،  مسئوالن  برای  افزود:  است،   نشده 
محسوب پادگان  یک  حکم  در  مرزی،  روستاهای   از 
امنیت استان نقش بسیار بسزایی  می شود که در تامین 
دارند بنابراین باید تالش خود را برای تامین آب، اشتغال 
بیش  مناطق  این  در  از خشکسالی  ناشی  تاثیرات  رفع  و 
با  اینکه  از  امیدواری  اظهار  با  بکارگیرند.وی  پیش  از 
استان  این  در  خوبی  اتفاقات  شاهد  برجام،   شدن  عملی 
کم برخوردار باشیم، گفت: بسیار ناراحت کننده است که 
بعد از گذشت ۳7 سال از پیروزی انقالب اسالمی ایران، 
مردم برخی از روستاها، برای تامین آب آشامیدنی خود در 

صف بایستند. 
مسئوالن باور کنند »آب نیست«

کم  مشکل  حل  راهکارهای  مهمترین  از  یکی  قرائی 
آبرسانی  طرح  شدن  عملی  را،  استان  روستانشینان  آبی 
امروز وضعیت دشت های  افزود:  و  استان اعالم کرد  به 
سرایان فوق بحران اعالم شده است و مسئوالن باید باور 

کنند دیگر »آب نیست« و باید کاری کنند.  
کشاورزي در برخي روستاهاي دهستان النو 

تعطیل شده است
قرباني رئیس شوراي اسالمي دهستان النو نیز به خبرنگار 
شبستان گفت: در این دهستان 17 روستا وجود دارد که تا 
چند سال قبل ۴ روستا از آب لوله کشي برخوردار بودند اما 
در حال حاضر تمامي روستاها از بحران آب رنج مي برند. 
وي با اشاره به اینکه جمعیت این دهستان ۳ هزار و 700 
نفر است، ادامه داد: هر هفته یک تانکر 10 هزار لیتري 
براي مردم روستاهاي این دهستان آب مي آورد به همین 
دلیل مردم گاها مجبور مي شوند از آب قنات هاي اطراف 
ادامه وي  کنند.  استفاده  خوردن  حتي  و  شستشو   براي 
بکر  زمین  هکتار  هزار   ۴00 حاضر  حال  در  دهد:  مي 
اما  است  کشاورزي  آماده  سربیشه  خوشاب  روستاي  در 

متاسفانه آب براي این مهم وجود ندارد. 
 ۲۰ درصد قنات هاي استان

کارایي براي کشاورزي ندارند
سازمان جهاد کشاورزی  و خاک  آب  مدیر  علی شفیعی، 
بیرجند  در  شبستان  خبرنگار  با  گفتگو  در  خراسان جنوبی 
وجود  آبی  منبع   7۴0 و  هزار   11 استان  در  کرد:  اظهار 

دارد که یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب آب از آنها 
استحصال می شود. وی با اشاره به وجود 6 هزار و 250 
رشته قنات در استان افزود: در گذشته حدود 600 میلیون 
متر مکعب آب از قنوات استان استحصال می شد که در 

حال حاضر این رقم به نصف کاهش یافته است.
 وی با بیان اینکه سال 92 از اعتبارات ابالغی حوزه آب 
تومان آن تخصیص  میلیارد   و خاک جهاد کشاورزی 6 
با  اعتبارات  این  گذشته  سال  در  کرد:  تصریح  یافته، 
درصدی  ۴00 افزایش  تخصیص  تومان  میلیارد   2۳ 

داشته است. 
 اجراي سیستم هاي نوین آبیاري؛

بهترین روش براي مقابله با خشکسالي
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
های  سیستم  به  باغی  و  کشاورزی  های  زمین  تجهیز 
نوین آبیاری را بهترین روش جهت مقابله با خشکسالی و 
استفاده بهینه از منابع آبی موجود دانست و گفت: در سال 
استان  اراضی  در  آبیاری  نوین  اجرای طرح  برای  گذشته 
میلیارد   9 میزان  این  از  که  شد  ابالغ  تومان  میلیارد   ۳8
سازمان  خاک  و  آب  مدیر  است.  یافته  تخصیص  تومان 
را  کشت  نوع  مدیریت  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد 
بسیار مهم دانست و اظهار کرد: ۴0 درصد اشتغال مردم 
در بخش کشاورزی است بنابراین به نظر من تغییر الگوی 
باید  بلکه  کشت و پاک کردن مسئله کار درستی نیست 

مدیریت کشت تغییر کند.
 امسال هیچ اعتباري خشکسالي

به اداره محیط زیست اختصاص نیافته است
حفاظت  کل  اداره  پایش  و  نظارت  معاون  مودی،  بهمن 
خبرنگار  با  گفتگو  در  جنوبی  خراسان  زیست  محیط 
شبستان در بیرجند با اشاره به اینکه در سال گذشته 500 

میلیون تومان اعتبار سازمانی به حوزه خشکسالی استان 
تخصیص یافت، افزود: امسال تاکنون هیچ اعتباری به این 

بخش اختصاص نیافته است.
 وی افزود: اداره کل حفاظت محیط  زیست استان برای 
منطقه  این  به  تانکر  با  جانوری  گونه های  آب   تأمین 
علوفه  مناطق  این  در  سال  طول  در  و  می کند  آبرسانی 

توزیع می شود. 
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  پایش  و  نظارت  معاون 
کجی  تاالب  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  جنوبی  خراسان 

نمکزار آخرین مقاومت های خود را می کند.
 ۶۰ روستای استان از لیست آبرسانی

با تانکر حذف می شوند
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  بسکابادی 
خراسان جنوبی نیز با تاکید بر اینکه تا پایان امسال 60 
روستا از لیست آبرسانی با تانکر حذف می شوند، تصریح 
کرد: در واقع مشکل آب شرب این روستا تا پایان امسال 
 80 به  درصد   70 از  وری  بهره  ضریب  و  شده  برطرف 

درصد می رسد. 
وی با اشاره به اینکه 6۴ مجتمع آبرسانی در دست احداث 
مجتمع   ۳8 فیزیکی  پیشرفت  اکنون  هم  افزود:  داریم، 
آبرسانی بیش از 50 درصد است که وزارت نیرو تاکید بر 
اتمام این پروژه ها دارد. وی با بیان اینکه یکی از این 
دارد،  وجود  سربیشه  شهرستان  خوشاب  در  ها  مجتمع 
برخوردار  مطمئنی  آب  منابع  از  خوشاب  مجتمع  گفت: 
است و با توجه به اینکه سال گذشته 600 میلیون تومان 
به این مجتمع اختصاص یافت و امسال نیز ۴ میلیارد و 
700 میلیون تومان به این مجتمع اختصاص خواهد یافت،  
از روستاهای اطراف تعداد زیادی   امیدواریم مشکل آب 

برطرف شود.

روستاهاي خراسان جنوبي در بحران بی آبی غرق شدند

مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: امالك مازاد مشروحه ذيل را از طريق 
برگزاري مزايده عمومي به شرح مندرج در جدول ذيل به فروش برساند. متقاضیان مي توانند از تاريخ اولین 
انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطیل از ساعت 7صبح لغايت 14/30 برای كسب اطالعات 
بیشتر و اخذ اوراق شركت در مزايده به نشاني بیرجند ، میدان شهدا ، ساختمان مديريت بانك كشاورزي 
استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم ، واحد حقوقی مراجعه نمايند. حداكثر مهلت شركت در مزايده 10 روز 

از تاريخ انتشار آخرين آگهي تا پايان وقت اداری 1394/11/20 مي باشد. 
تلفن برای پاسخگويی : 32213000  داخلی 408 - 32213312

توضيحاتوشرایط:
1- اين آگهي در دو نوبت به فاصله 7 روز چاپ مي شود.  تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 94/11/03 ) انتشار در 
روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي - امروزخراسان جنوبی( تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم94/11/10 
) انتشار در روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي - امروزخراسان جنوبی(  2- كلیه هزينه های درج 
آگهي مزايده در روزنامه ها و هزينه كارشناسی هر ملك بر مبنای دستمزد كارشناسی رسمی دادگستری 
به عهده برنده مزايده مي باشد.  3-  بانك در رد يك يا كلیه پیشنهادات مختار است  4- اوراق شركت در 

مزايده  به آدرس فوق الذكر موجود و پیشنهاد دهندگان می بايست يك نسخه از آن را دريافت و با قید 
قبولي امضا كرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و نسبت به واريز فیش نقدی به میزان 5 درصد قیمت پايه 
كارشناسی هر ملك نزد بانك كشاورزي )كلیه شعب حكم واحد دارد(  به حساب دايره مالي مديريت استان 
خراسان جنوبي با كد ) 4962( يا ارائه چك تضمینی بانكی به میزان5 درصد قیمت پايه كارشناسی به عنوان 
سپرده شركت در مزايده ، در پاكت الك و مهر شده ) با قید مربوط به ملك رديف ))       ( (  آگهي شماره 
ع/94/5( به مسئولین مزايده تسلیم و رسید دريافت نمايند.  5- به پیشنهادهاي مبهم ، مشروط و بدون 
سپرده شركت در مزايده و پیشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتیب اثر داده 
نمي شود.  6- در شرايط مساوي اولويت با مالك قبلی ملك خواهد بود و وجوه واريزي نفرات دوم و سوم تا 
تعیین تكلیف نهايي برنده مزايده مسترد نخواهد شد.  7- در خصوص امالك با كاربری صنعتی كه دارای 
ماشین آالت منصوبه می باشند تحويل ملك به برنده مزايده بر اساس گزارش كارشناس رسمی دادگستری 
 خواهد بود. 8- بازديد از امالك از تاريخ اولین آگهی برای كلیه شركت كنندگان در مزايده الزامی است.
9- در پیشنهادات نقد و اقساط حداقل مبلغ پیش پرداخت نقدی بر اساس میزان مندرج در فهرست 
امالك و الباقی ثمن در قالب عقد اجاره به شرط تملیك با سود بخش مربوطه )مطابق نرخ مصوب 

شورای پول و اعتبار( و به مدت حداكثر 60 ماهه خواهد بود كه متقاضی بايد 
در برگه پیشنهادات به صورت صريح و شفاف اعالم نمايد. 10- كلیه امالك  با  
وضعیت  موجود و طبق مفاد اسناد مالكیت و اسناد  انتقال  اجرايي صادر  شده  
واگذار  مي گردد و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خريدار مي باشد. 

11- كلیه هزينه های ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مزايده خواهد بود.  12- هر 
 گاه نفرات اول ، دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمايند، سپرده شركت در مزايده آنها ضبط خواهد شد. 
13- پاكت هاي دريافتي از شركت كنندگان در مزايده رأس ساعت 10صبح مورخ 1394/11/21 در محل 
مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني میدان شهدا، ساختمان مديريت بانك كشاورزي 
استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم سالن ويدئو كنفرانس بازگشايي خواهد شد.  14- شركت كنندگان در 
مزايده مي توانند در موعد ياد شده ، با ارائه كارت شناسايي معتبر و ارائه رسید تحويل پاكت مزايده در 

جلسه شركت نمايند. 
تبصره: بديهي است عدم حضور شركت كنندگان در جلسه مزايده ، تحت هر شرايط و به هر دلیل اعم از 

موجه و غیر موجه مانع از انجام جلسه مزايده و بازگشايي پاكت ها نخواهد بود. 

آگهي مزايده عمومي امالک مازاد بانک کشاورزی شماره  ع/94/5  )نوبت اول(

مدیریتاستانخراسانجنوبی

مديريت شعب بانک در استان خراسان جنوبي  
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بيرجند-خوسف-شهرکصنعتی
کارخانهتوليدیپنبهپاککنی

سپيدوش
ششدانگازپالکثبتیشماره18فرعياز3فرعياز928

اصليبخش3ثبتیبيرجند
صنعتی

90922146/288,606,700,000ششدانگعرصهواعيان**)کارخانهپنبهپاککنی(
1-اولویتبهصورتنقدی

2-نقدواقساط)30درصدنقد
70درصداقساطی60ماهه(

نهبندان-کویبسيج-ميالناول2
سمتچپ-پالک7

ششدانگازپالکثبتيشماره937فرعياز778فرعي
348200825,000,000ششدانگعرصهواعيان**منزلمسكونیاز646و645فرعيازیكاصليبخش5نهبندان

1-اولویتبهصورتنقدی2-نقد
واقساط)50درصدنقد50درصد

اقساطی60ماهه(

3
بيرجند-سجادشهر-بلوارامامت
خيابانسلمانفارسی12-پالک11

873/6سهممشاعاز2016سهمششدانگازپالکثبتي
873/6سهممشاعاز2016سهم**منرلمسكونی2664فرعياز245اصلیبخش2بيرجند

201/60210962,000,000ششدانگعرصهواعيان
1-اولویتبهصورتنقدی2-نقد
واقساط)30درصدنقد70درصد

اقساطی60ماهه(

طبسگلشن-شهرکصنعتی4
شرکتتعاونیتوليدیمژانطبس

5000سهماز8000سهممشاععرصهو616/11سهماز985/40سهم
مشاعاعيانازکلششدانگپالکثبتيشماره2فرعیاز1فرعی

از387اصلیواقعدرفيروزآبادبخش2طبسگلشن

صنعتی
)کارخانهتوليدیترشی

ومربا(
**

5000سهممشاعاز8000سهمششدانگ
عرصهو616/11سهممشاع

از985/40سهمششدانگاعيان
8000985/402,997,000,000

1-اولویتبهصورتنقدی2-نقد
واقساط)30درصدنقد70درصد

اقساطی60ماهه(

ششدانگازپالکثبتيشماره478فرعياز1891اصليقاین-شهرکسيمان5
358/801,076,400,000ششدانگعرصه**زمينمسكونیبخش11ثبتی

1-اولویتبهصورتنقدی2-نقد
واقساط)50درصدنقد50درصد

اقساطی60ماهه(

شهرستاندرميان6
روستایارهفورگ

40سهممشاعاز120سهممشاعازکل1440سهممزرعهوقناتين
**باغیوزراعیارهفورگوعباسآبادازپالکثبتيشماره66اصلیبخش7بيرجند

40سهممشاعاز120سهممشاعازکل
1440سهممزرعهوقناتينارهفورگو

عباسآباد
402601,080,900,000

1-اولویتبهصورتنقدی2-نقد
واقساط)30درصدنقد70درصد

اقساطی60ماهه(

7
بيرجند-شهرکشهيدمفتح

حاشيهبيستمتریشهيدگازاری
پالک79

سهویكچهارمدانگمشاعازششدانگپالکثبتي
سهویكچهارمدانگمشاعازششدانگ**مسكونیوتجاریشماره175فرعیاز247اصلیبخش2بيرجند

3603472,288,541,700عرصهواعيان
1-اولویتبهصورتنقدی2-نقد
واقساط)30درصدنقد70درصد

اقساطی60ماهه(

بيرجند-بلوارتوحيد8
بينتوحيد13و15

10سهممشاعازسیوششسهمعرصهواعيانششدانگیكباب
ساختمانپالکثبتيشماره7444فرعياز2070فرعياز249اصلي

بخش2ثبتیبيرجند
10سهممشاعازسیوششسهم**تجاریومسكونی

100/23172,208,333,333ششدانگعرصهواعيان
1-اولویتبهصورتنقدی2-نقد
واقساط)30درصدنقد70درصد

اقساطی60ماهه(

9
بيرجند-کيلومتر15جاده)بيرجند

خوسف(-حاشيهجاده
مقابلکارخانهکویرتایر

ششدانگپالکثبتيشماره5فرعياز1592اصليبخش2
1161801,097,901,000ششدانگعرصه**مزروعیثبتیبيرجند،دهستانشهاباد

1-اولویتبهصورتنقدی2-نقد
واقساط)30درصدنقد70درصد

اقساطی60ماهه(

فهرست امــالک مازاد بانک کشاورزی برای مزايده شماره )ع/94/5(
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امور مالی خود را به دقت بررسی کنید

فعلی  شرایط  به  که  کنند  می  توصیه   متخصصان 
مانند  جایگزینی  منابع  شامل  درآمد،  و  ها  هزینه 
حقوق همسر یا کار آزاد توجه کنید تا بتوانید بررسی 
 نمایید که آیا بدون درآمد اصلی خود از عهده مخارج 
و هزینه های اساسی زندگی بر خواهید آمد یا خیر. به 
طول مثال، ببینید آیا به همراه همسرتان می توانید 
را متحمل  بازپرداخت وام ها  فرآیند عادی زندگی و 
شوید. عالوه بر این، برای انجام کارهای آزاد برنامه 

ریزی کنید تا حداقل درآمدی را کسب کنید.
پس از ترک کار ممکن است درآمد شما حتی تا یک 
سوم دوران پیشین نیز کاهش یابد، و این در حالتی 
این  از  است که درآمدتان به طور کامل قطع نشود! 
با شرایط جدید منطبق  را  باید شیوه زندگی خود  رو 
سازید. احتماال این تغییر سبک زندگی باعث خواهد 
شد که برای شام به رستوران نروید، سفرهای بزرگ 
را حذف کنید و تفریحات ساده را جایگزین تفریحات 

گران قیمت سازید.
با  تا  کند  می  کمک  شما  به  حالت  بدترین  تصور 
مجبور  آیا  نمایید.  مقابله  خود  های  ترس  بزرگترین 
از  مجبورید  آیا  بروید؟  خود  والدین  خانه  به  هستید 
دوستان تقاضای کمک مالی کنید؟ برای بسیاری از 
مردم، بدترین حالت دربرگیرنده فقر محقرانه نیست. 
دریابید بدترین شرایط برای شما چیست؟ آیا می توانید 
آن را مدیریت کنید؟ با این حال احتمال مواجه شدن 
با آن بسیار اندک است.از آنجا که کار تمام وقت خود 
را ترک کرده اید، پرداخت بیمه بازنشستگی شما نیز 
قطع خواهد شد و باید به صورت جداگانه برای این 

مسئله اقدام کنید.

کشیشی، خود را شبیه به یک شخص فقیر و بی  خانمان 
با لباس های ژولیده در می آورد. و روزی که قرار بوده 
اسمش به عنوان کشیش جدید یک کلیسای ده هزار 
به کلیسا می رود.  قیافه  با همین  نفری اعالم شود 
خودش ماجرا را این طور تعریف می کند: نیم ساعت 
قبل از شروع جلسه به کلیسا رفتم، به خیلی ها سالم 
کردم اما فقط ۳ نفر از این همه جمعیت جواب سالم 
من را دادند. به خیلی ها گفتم، گرسنه هستم اما هیچ 
کس حاضر نشد یک دالر به من کمک کند. سپس 
وقتی رفتم در ردیف جلو بنشینم، انتظامات کلیسا از من 

خواست که از آن جا بلند شوم و به عقب برگردم.
جدید  کشیش  اسم  کلیسا  شبان  وقتی  حال  هر  به 
زدن  کف  به  شروع  کلیسا  تمام  کند،  می  اعالم   را 
می کنند و این مرد ژولیده از جای خود بلند می شود و 
با همین قیافه به جلوی کلیسا دعوت می شود. مردم با 
دیدن او سرهایشان را از خجالت خم می کنند، عده ای 
هم گریه می کنند و این مرد سخنانش را با خواندن 
بخشی از انجیل آغاز می کند:گرسنه بودم، غذا دادید... 
تشنه بودم، آب دادید. مریض بودم به عیادتم آمدید.خیلی 
ها به کلیسا می روند، اما شاگرد و پیرو راستین عیسی 
مسیح نیستند. خدا به دنبال جمعیت نیست، خدا به دنبال 
دستیست که کمک می کند، قلبی که محبت می کند، 
چشمی که برای دیگران نگران است و پایی که برای 

ناتوانان برداشته می شود.

 بسان رود که در شیب صخره 
سر به سنگ مي زند رونده باش

 امید هیچ معجزه اي ز مرده نیست، زنده باش.

لبخند زدن خیلی راحت تره 
تا بخوای به همه توضیح بدی

 چرا حالت خوب نیست

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر 
را دوست داشته باشید و دست یکدیگر 

را بفشارید و به هم خشم نگیرید.

اگر می خواهید چیزی یاد بگیرید به دو نوع دانش احتیاج 
دارید: یکی در مورد موضوع مورد نظر مثل ریاضی، تاریخ 
اما  یادگیری.  نویسی، و دیگری در مورد نحوه  برنامه  یا 
خبر بد این است که سیستم آموزش و پرورش فعلی تنها 
به یک مورد از این دو می پردازد. این موضوع با در نظر 
گرفتن اینکه توانایی یادگیری یکی از مهم ترین عوامل 
تعیین کننده ی موفقیت شما در زندگی خواهد بود، یک 
مشکل محسوب می شود؛ از دانشگاه گرفته تا محل کار. 
باید در طول  باشید  درازمدت موفق  در  اینکه  برای  شما 
خود  قبلی  های  مهارت  به  جدیدی  های  مهارت  زمان 

اضافه کنید.
روانشناسی  ی  حوزه  ی  نویسنده  پائول،  مورفی   آنی 
اول  مورد  آموزش  در  آموزگاران  و  »والدین  گوید:  می 
بسیار خوب عمل می کنند. ما انسان ها با صحبت کردن 
و  اعداد  تاریخ،  ها،  نام  مثل  ملموس  اطالعات  مورد  در 
درباره  که  هایی  راهنمایی  اما  نداریم.  مشکلی  حقایق 
ارائه  یادگیری(  فراشناختی  )جنبه  یادگیری  عمل  خود 
خود  این،  و  است  کتاب  و  حساب  بی  بیشتر  دهیم   می 

را در نتایج نشان می دهد«.
نشان  آموزش  ی  حوزه  های  پژوهش  دیگر،  عبارت  به 
می دهند دانش آموزان ضعیف، در درک استراتژی های 
شناختی که به افراد اجازه ی یادگیری مطلوب می دهند 
»کمبود هایی اساسی« دارند. به عقیده ی پائول این نشان 

می دهد بخشی از عملکرد ضعیف دانش آموزان به این 
دلیل است که چیز زیادی از عملکرد خود فرایند یادگیری 

نمی دانند و این یک مسئله ی فرهنگی است.
روانشناسی  اساتید  دانیل،  مک  مارک  و  رودیگر  هنری 
دانشگاه واشنگتون در سنت لوئیس و نویسندگان »علم 
یادگیری موفق« می گویند: »نحوه ی آموزش و مطالعه 
ی ما تا حد زیادی ترکیبی از نظریه، فوت و فن و شهود 
است«. بنابراین بهتر است فوت و فن ها را کنار بگذاریم 
و به سراغ استراتژی هایی برویم که در عمل اثرگذار واقع 

می شوند.

خودتان را مجبور به یادآوری کنید
است.  آن  بودن  یادگیری سخت  بخش  ترین  ناخوشایند 
در حقیقت، استدالل نویسندگان کتاب یاد شده این است 
کردن  بلند  با  که  برداری  وزنه  ورزش  مثل  درست  که 
تقویت  فرد  عضالت  توان،  بیشینه  حد  در  هایی   وزنه 
می شود، بهترین یادگیری نیز زمانی رخ می دهد که برای 

این کار با دشواری روبرو شوید.
بهره برداری از این حقیقت، ساده است اما آسان نیست. 
خاطر  به  که  چیزهایی  کنید  وادار  را  خودتان  باید   شما 
می سپارید را به یاد بیاورید. استفاده از فلش کارت در این 

مسیر کمک زیادی به شما خواهد کرد.
فریب یادگیری آسان را نخورید

در حال خواندنش  یادگیری مطلبی که  اگر حس کردید 
هستید آسان است، باید مراقب باشید، چون این احساس 
انداخت. برای مثال فرض  تنها شما را به دردسر خواهد 
کدام  به  بفهمید  دارید  سعی  و  هستید  فرودگاه  در  کنید 
ترمینال  های  مانیتور  به  کنید.  مراجعه  باید  گیت 
شما نظر  مورد  گیت  بینید  می  و  اندازید  می   نگاهی 

مثاًل B44 است.
آسان   B44 سپردن  خاطر  به  گویید  می  خودتان  با 
وقت  برای  شوید،  می  دور  ها  مانیتور  از  سپس  است. 
به  چشم  یک  در  و  کنید  می  را چک  موبایلتان  گذرانی 
باید می رفتید؛ درست  هم زدن فراموش می کنید کجا 
 مثل مواقعی که با وجود نگاه کردن به ساعت، فراموش

می کنید ساعت چند بود.
سپس  خوانید.  می  را  گیت  ی  شماره  جایگزین:  راه  اما 
خودتان  از  و  گردانید  می  بر  مانیتور  از  را  خود   روی 
می پرسید شماره گیت چند بود. اگر B44 را به یاد آوردید 

می توانید به سایر کارهای خود رسیدگی کنید.

اطالعات تازه را به اطالعات 
قبلی خود گره بزنید

هنری رودیگر و مارک مک دانیل در علم یادگیری موفق 
می گویند: »هرچه بیشتر بتوانید نحوه ی ارتباط مطالب 
با دانش قبلی خود توضیح  را  اید  جدیدی که فرا گرفته 

از  گرفت.  خواهید  فرا  بهتر  را  تازه  اطالعات  این  دهید، 
طرف دیگر هرچه ارتباط های بیشتری میان این دو خلق 
آسانتر  برایتان  بعدها  تازه  اطالعات  آوردن  یاد  به  کنید 

خواهد بود«.
یعنی  قبلی  دانش  پود  و  تار  در  تازه  های  رشته  تنیدن 
نظر  در  کار  این  های  تکنیک  بهترین  از  یکی  تفصیل. 
گرفتن نمونه های واقعی این یافته های جدید در زندگی 
فرا  را  شعری  قالب  یک  اصول  اگر  مثاًل  است.  روزمره 
گرفته اید، شعر هایی که در آن قالب سروده شده اند را 
بخوانید. اگر به تازگی در مورد انتقال گرمایی اطالعاتی 
با گرم شدن  را  این موضوع  توانید  اید، می  کسب کرده 
یک  واسطه ی  به  زمستانی  سرد  روز  یک  در  ها  دست 

فنجان چای داغ در ذهن خود حک کنید.

تکرار، تکرار، تکرار
بازیابی چندباره ی اطالعات فرا گرفته شده مفید است. 
فرانچسکا جینو، استاد مدرسه ی کسب و کار هاروارد در 
این باره می گوید: »وقتی فرصت تکرار یافته های تازه 
ی خود را در اختیار داشته باشید کارایی تان تقویت خواهد 
شد و در کسب دستاورد های تازه اعتماد به نفس بیشتری 
انجام می  که  کاری  در جهت  نتیجه  در  داشت.  خواهید 
تالش  دارید  اش  یادگیری  در  سعی  که  چیزی  و  دهید 

بیشتری خواهید کرد«.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  
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حدیث روز  

رسیدن به خداوند عزوجل سفری است که جز با عبادت در شب حاصل نگردد. 
امام حسن عسکری )ع(

سبک زندگی

چگونه درس های مدرسه را در حافظه  نگه داریم؟

                        

افقي: 1- فکر کردن - اقرار کردن 
 - قانونگذار   - کردن  آماده   -2
فراموشکار ۳- رسم کننده - سخنان 
زمین   -4 شغل  و  پیشه   - بیهوده 
آذري - قدر و مرتبه  - رایحه - جلو 
کلید   - نامها   - قارچ   -5 مقابل  و 
تهمت   - محصل   - آموختني   -6
خورده-  ضروري 7- نوعی انرژی 
-  برای پیشگیری از بیماری  تزریق  
اندازه   - قدیمي  -واحد  شود  می 
 - اسلوب  و  روش   -8 وزن  گیري 
جانور پستاندار دریایي  -  قسمتي 
کمربند   - نفتي  ماده   -9 قطار  از 
دار  دسته  سفالي  ظرف   - زمین 
بهره   - مرغ  تخم  از  غذایي    -10
و نصیب - آماس 11-  تخم مرغ 
خارجي - هر سنگ گرانبها - یکي 
از بیماریهاي چشم 12-  از کارکنان 
اراده - سرپیچي  و  کشتی - قصد 
کردن - ضمیر جمع 1۳-  پول کره 
جنوبي - از سبکهاي نقاشي - پیر 
و مذهب - دوازده امامی 14- رب 
زبان   - هنر  و  مظهراندیشه  النوع 
سابق  نام   - ترکیه  کشور  مردم 
فریدن 15-  از آثار معروف صادق 

چوبک - خجل و شرمنده
سرباز  دسته  یک   -1 عمودي: 

آلماني  گوته  از  اثري   - روسي 
2- فقیر و بی چیز - روایت کننده-  
در  که  پروتئین  چند  از  مخلوطي 
وسیله   -۳ شود  می  یافت   گندم 
درو - از شهرهاي گیالن - شاخه 
قزاقهاي  رهبر   -4 انگور  درخت 
بتونه   فاتح سیبري - گل  و  روسي 
- پیشوندي معادل میلیون - سنگ 
آسیاب 5- تردید داشتن - تیرانداز 
- خانه محقر و کوچک 6- دستمزد  
- گروه - خطي در دایره 7- به رو 
و  پیشوا   - شدن  آسان   - خوابیده 
ادغام -  باالتر -  روبند -  امام 8- 

یا تصویري روي منبع صوتي   چند 
 - درگوشي  سخن   -9 نوار  یک 
تیزهوشي  - طعنه زن پیاز 10- بي 
درنگ - از گل هاي زیبا  - مسلک و 
آرمان 11-  حکم و دستور - دوست 
خاموش - ساز ضربي 12-  بدن و 
جسم - حرف درد -  کجاست؟ -  
خار و خس 1۳-  سواره - کروموزم 
غیرجنسي که در هسته سلول وجود 
دارد - نقاش دانمارکي قرن بیستم 
14-  دربند بودن - آسمان و فلک  
-از اصول دین 15-  از توابع تهران 

- کار پزشک

طراح : نسرین کاری
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درصد کمی از انسانها نود سال 
زندگی می کنند مابقی یک سال

 را نود بار تکرار می کنند

عمریست مرا تیره و کاریست نه راست
محنت همه افزوده و راحت کم و کاست

شکر ایزد را که آنچه اسباب بالست
ما را ز کس دگر نمیباید خواست

جدول شماره  3421

123456789101112131415

اتوگوبدازرفنبا1

نورسوشرولایور2

تناناتسبدکارا3

راجیباتکمنسس4

ابایربلامرنت5

ساسرتاهنتیان6

یسنهباراداوج7

تردنهلاسرشکرت8

ناوراداونمتر9

راززمرهگارپا10

سهنایمدوساوز11

واجزلزازیچان12

ایشاهراوراینا13

ینتبابیراونیم14

یکاتیکاوهنایله15

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

تجربه کنید.    09158668002

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 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

 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

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 آپارتمان کویر تایر 100 متری ، در 
حال ساخت ، واریزی 23 میلیون قیمت: توافقی 

09152688147

فروش  PK مدل 83 رینگ اسپرت ، الستیک 
ژاپنی ، کولردار ، بدون رنگ )نوک مدادی (

09153623539

  توجه        توجه
تاالر عروسی با امکانات بسیار 
خوب و فروش بسیار عالی )به 
دلیل تغییر شغل( به فروش 
می رسد.  09359280927

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

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 

شرکت پارسیان 
نماینده انحصاری محصوالت مینو، تیرک، اکتیو، فیروز ، نادر، تبرک و...

برای تکمیل کادر فروش خود به تعدادی بازاریاب فعال و حرفه ای نیازمند 
است.

مزایا: حقوق ثابت اداره کار+ بیمه تامین اجتماعی + پورسانت
ساعت تماس: 8 الی 14

32433244 - 32433357 -09159635474

 فروش منزل ویالیی جنوبی
 واقع در خیابان موسی بن جعفر )ع( 

بلوار پیامبر اعظم )ص( 
متراژ 200 متر- 170متر زیربنا

09902241382
متقاضیان  مسکن

فقط یک واحد دیگر از مجتمع 17 واحدی 
پیروزی باقی مانده

واریزی اولیه 20 میلیون + 50 میلیون 
وام مسکن + مابقی در حین ساخت
 متراژ 90 متر مفید ) زمین ملکی (

 با کلیه امکانات
شرکت تعاونی مسکن تقاطع گستر کویر
09155614208-09155612431

سوپرمارکت میالد واقع در دولت 28 
با تمامی امکانات به فروش می رسد.    
32319599 -09158600048 حسینی

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243- شریفی

فروش پوشاک زنانه به علت تغییر 
شغل مبلغ فروش تقریبا 5000000 
تومان می باشد که با خریدار واقعی 
توافق می کنم. 09158610534

کافی نت نوآوران
ثبت شرکت ها، ثبت نام آزمون ها

فتوکپی ، پرینت، تایپ ، ترجمه
نبش پاسداران 4   32235551

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

نظافت آپارتمان و واحد خالی 
و شست و شوی فرش در محل 

توسط زوج جوان پذیرفته می شود.   
09158346217

شرکت پخش سراسری ایران )شیرین عسل(
در راستای سیاست های توسعه ای و برای تکمیل کادر مورد نیاز خود

 در دفتر پخش بیرجند از افراد بومی ذیل دعوت به همکاری می نماید:

انتظارات مدرک تحصیلیجنسیت عنوان شغلی
بازاریاب 
فروشنده

آشنا به بازار کارحداقل دیپلم آقا - خانم
دارای روابط عمومی باال

مزایا: بیمه تامین اجتماعی ، بیمه تکمیلی ، حقوق ثابت ، پاداش و پورسانت عالی
همراه داشتن یک قطعه عکس و کپی شناسنامه الزامی می باشد.

32255000    ساعت تماس: 8 الی 16
آدرس: شهرک صنعتی – بلوار صنعت - بلوار تولید - نبش تولید 1

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

 ،pvc ، اجرای سقف های سبک ، پارکینگ ، مسکونی
آالچیق ، باربیکیو، آبنما، راه پله های مارپیچ، حفاظ و نرده  

09151604936 -09159634305

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

استودیو  تمـاشا
عکاسی ، فیلمبرداری با طرح تسهیل ازدواج

میدان آزادی ، خیابان شهید برگی
بین 8 و 10      09394221099
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 سالمت نیوز: مطالعه ای جدید آشکار ساخته است که سرخ کردن مواد غذایی در روغن زیتون تصفیه نشده موجب بهبود ترکیبات شیمیایی 
موجود در سبزیجات می شود. به گفته محققان سبزیجات سرخ شده در روغن زیتون تصفیه نشده موجب بهبود قابلیت های 
آنتی اکسیدانی این مواد خوراکی شده و به عنوان عامل بازدارنده فعالی در بیماری هایی نظیر سرطان و دیابت عمل می کند.

روغن زیتون سالم ترین روغن سرخ کردنی است اخبار ورزشی

خراسان جنوبی فینالیست مسابقات کشتی 
پهلوانی و ورزش زورخانه ای کشور 

فارس:  در هفتمین هفته از سری مسابقات، لیگ  برتر 
کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه ای کشور تیم خراسان 
جنوبی در زورخانه موسی بن جعفر )ع( بیرجند میزبان 
تیم ثامن الحجج )ع( یزد بود. نماینده خراسان جنوبی 
که با کسب 264 امتیاز به صدر گروه )ب( لیگ برتر 
صعود کرده بود، در حالی به مصاف میهمان خود رفت 
)الف(  گروه  قعرنشینی  یزد  )ع(  ثامن الحجج  تیم  که 
با  جنوبی  خراسان  تیم  می کشید.  یدک  را  مسابقات 
اقتدار و کسب مجموع امتیاز 273 بر 255 در مقابل 
نماینده یزد به پیروزی رسید و به عنوان آخرین تیم به 
جمع فینالیست های لیگ برتر کشتی پهلوانی و ورزش 
زورخانه ای کشور پیوست و تیم ثامن الحجج)ع( یزد نیز 
در گروه بازنده ها رفت تا برای کسب عناوین ششم تا 
دهم تالش کند. لیگ برتر تیمی زورخانه ای کشور، در 
مرحله مقدماتی با شرکت 10 تیم در 2 گروه آغاز شد و 
تیم های مقاومت اصفهان، هیئت البرز، هیئت کرمان و 
کاشی کاژه کرمانشاه و خراسان جنوبی به مرحله فینال 
این رقابت ها صعود کردند و باید 15 بهمن ماه جاری 
در بیرجند برای کسب قهرمانی با یکدیگر رقابت کنند. 
احسان افالکی، مصطفی دالکه، رضا یوسفی شمیران، 
ابوالفضل ایوبی تبار، علی قمری، جواد حق جو، ناصر 
با مرشدی  نادعلی، سروش جواهری و حسین عجم 
سنگکی  علی  سرپرستی  به  حسن پور  محمدرضا 

اعضای تیم استان در این رقابت ها بودند.

نامشخص بودن وضعیت بهداد برای المپیک

وضعیت  گفت:  برداری  وزنه  ملی  تیم  سرمربی  ایرنا: 
بهداد سلیمی برای حضور در المپیک 2016 ریو هنوز 
است. کننده  نگران  موضوع  این  و  نیست  مشخص 
حسین توکلی افزود: باید ببینیم وضعیت ریکاوری وی 
چگونه است تا او وارد اردوی آماده سازی شود؛ البته 
نظر نهایی در این خصوص باید توسط کمیته پزشکی 
فدراسیون وزنه برداری اعالم شود. وی در مورد اینکه 
اگر سلیمی به المپیک نرسد جایگزینی برای وی وجود 
دارد، گفت: در دنیا چند نفر داریم که می توانند مانند 
بهداد سلیمی، سهراب مرادی و کیانوش رستمی باشند 
و پیدا کردن جایگزین برای آنان سالها زمان نیاز دارد.

بازگشت حقیقی به پرتغال

علیرضا حقیقی به تیم فوتبال ماریتیمو پرتغال پیوست. 
که  فوتبال  ملی  تیم  بان  دروازه  ایسنا،  گزارش  به 
بود  کرده  فسخ  کازان  روبین  تیم  با  را  خود  قرارداد 
قرارداد بست.   با آن  و  را قطعی کرد  بعدی خود  تیم 
پرتغال حضور دارد مقصد  برتر  ماریتیمو که در لیگ 

جدید حقیقی است. 

با مصرف لیمو به جنگ 
تومورهای بدخیم بروید 

دیرباز  از  سبزیجات  و  میوه  مصرف  شهرخبر: 
است.  شده  توصیه  سالم  جسمی  داشتن  برای 

خانواده لیموها نیز از جمله مواد خوراکی هستند 
که می تواند شما را در رسیدن به این مهم یاری 
رسانند. ترکیبات لیمو در اکثر رژیم های غذایی 
ایفا  بدن  در  را  زدایی  نقش سم  و  داشته  وجود 
می کند. چای لیمو، لیموناد و آب لیمو از جمله  این 

ترکیبات است. ویتامین سی موجود در لیموترش 
با  به جنگ  در کنار خواص دیگر آن می توانند 
ریه، سینه  انواع سرطان های  بدخیِم  تومورهای 
که  عقیده اند  این  بر  حتی  برخی  روند.  روده  و 
هم  درمانی  شیمی  از  می تواند  درمانی«  »لیمو 

است.  ایمن تر  و  سالم تر  که  چرا  باشد،  مفیدتر 
لیمو  مصرف  که  شده  مشخص  آزمایش ها  در 
و  می گذراند  اثر  بدخیم  سلول های  بر  منحصرا 
ویتامین های  ندارند.  کاری  سالم  سلول های  با 
موجود در پوست لیمو 5 تا 10 برابر ویتامین های 

پوست  اما  طرفی  از  است.  لیموترش  خود 
لیموترش در حالت طبیعی تلخ است که می تواند 

با فریز کردن آن از میزان تلخی اش کاست.

روش پیشگیری از سرماخوردگی 
مکرر در کودکان

 
سالمت نیوز: در سه روز اول سرماخوردگی  های 
مانند  دارو هایی  مصرف  به  نباید  ساده، 
پرداخت  آنتی  هیستامین ها  و  آنتی  بیوتیک ها 
بهتر  تخلیه  به  پزشک  نظر  با  است  الزم  و 
کاماًل  شلغم  کرد.  پشت حلق کمک  ترشحات 
سینه  خلط  دفع  سرماخوردگی،  برای  پخته 
در  سرماخوردگی  از  پیشگیری  همچنین  و 
است  مفید  می خورند،  سرما  زیاد  که  کودکانی 
به شرط آنکه تا زمانی که در بازار موجود است، 
روزانه مصرف شود. زمستان دارای طبیعت سرد 
دو  است،  بهتر  تر،  و  سرد  افراد  و  است  تَر  و 
وعده غذا در روز مصرف کنند و از زیاد خوردن 

غذا های سرد و تَر بپرهیزند.

سیب معجزه ای برای تقویت قلب  

تقویت  برای  از خوراکی ها  برخی  نیوز:  سالمت 
و  رسیده  گالبی  سیب،  مثل  هستند  مؤثر  قلب 

بر  عالوه  که  آناناس  و  نارنج  انار،  به،  شیرین، 
داشتن ویتامین و مواد مغذی، تقویت کننده قلب 
بوده و از تجمع مواد زائد و نامناسب در قلب و 
عروق جلوگیری می کنند. بوئیدن میوه هایی مثل 
سیب و به، در تقویت قلب مؤثر است. از دیدگاه 

طب سنتی خوردن سیب به ویژه اگر با گالب 
مصرف شود شادی بخش و تقویت کننده قلب 
است سیب و یا آب آن میزان چربی مضر بدن 
را کاهش می دهد و از گرفتگی عروق پیشگیری 

و ریسک بیماری های قلبی را کاهش می دهد.

این غذاها اشتهایتان را کم می کند 

خود،  اصلی  غذای  از  قبل  که  شهرخبر:کسانی 
ساالد مصرف می کنند، پس از آن 12 درصد کمتر 
غذا می خورند برای اینکه ساالد، حجم زیادی می 

گیرد و باعث احساس سیری می شود.  کسانی که 
 در وعده صبحانه خود از تخم مرغ استفاده می کنند 
را   زیادی  کربوهیدرات  که  افرادی  به  نسبت 
مصرف  می کنند، بسیار راضی تر بوده و کالری 

کمتری مصرف می کنند. 

چه داروهایی را نباید سرخود
 تمدید کرد؟

آنتی بیوتیک ها معموال دوره درمان دارند، بعد از 
اتمام دوره درمان، حتی در صورت عفونت با عالیم 
قبلی نباید مصرف شوند، زیرا تکرار عالیم در بعضي 
همچنین  است.  واقعی  درمان  عدم  نشانه  موارد، 
بایستی حتما دوره درمان را کامل کنید. این اشتباه 
بسیار  ها  سرماخوردگی  و  زنان  های  بیماری  در 
مشاهده می شود که با بهبودی ظاهری توسط یک 
کرم واژینال یا داروی خوراکی، تمایل به مصرف 
مجدد آن در آینده باال می رود. درحالیکه  مصرف 
مجدد آن دارو علی رغم پوشاندن ظاهر بیماری 
فشارخون،  داروهای  کند.  می  عمل  سم  مانند 
اعصاب، گوارش، قطره های چشمی، محصوالت 
موضعی مانند لوسیون و کرم و پماد برای تجویز 
مجدد این داروها باید حتما به پزشک مراجعه کنید. 
بعضی داروها مانند داروهای اعصاب و فشارخون 
هرگز نباید بدون دستور پزشک به طور ناگهانی 
قطع شوند و درصورت اتمام دارو بایستی تا ویزیت 
بعد، داروها را تهیه کنید. مسکن ها با پیشنهاد فرد 
مصرف کننده به دکتر داروساز و تائید وی به صورت 
کوتاه مدت می توانند مصرف شوند ولی درصورت 
نیاز به مصرف طوالنی مدت حتما باید با پزشک 
سموم  و  داروها  رساني  اطالع  مرکز  کنید.  مشورت   خود 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي تلفن 1490

سیب معجزه ای برای تقویت قلب  

کشف طال  از کالهبرداران رمال  

مهر: فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر از شناسایی و دستگیری 
اعضای یک باند خبر داد که تحت پوشش فعالیت های خیرخواهانه 
اقدام به رمالی و سرقت زیوراالت می کردند. سرهنگ عرب زاده 
اظهار کرد: ماموران حین گشت زنی به یک خودرو پژو مشکوک 
و آن را متوقف می کنند. وی اضافه کرد: پس از کشف مقادری 
زیوآالت از این خودرو و ضد و نقیض گویی های راننده، خودرو و 
راننده به کالنتری منتقل شد.به گفته وی در تحقیقات مشخص 
شد متهم دستگیر شده اهل یکی از شهرهای شمال شرق کشور 
نفر همدستش تحت پوشش کمک های  است که به همراه دو 
خیرخواهانه  وارد خانه شهروندان شده و پس از جلب اعتماد آنان 
از  بازرسی  بردند.در  می  سرقت  به  را  آنان  طالجات  و  زیواالت 

مخفیگاه متهمان مقادیر زیادی طالجات کشف شده است.

مرگ زن جوان به خاطر یک سوء ظن خانوادگی

قاتل فراری که در جریان یک سوء ظن خانوادگی، مرتکب قتل شده 
بود، دستگیر شد. به گزارش جام نیوز، فرمانده انتظامی شهرستان ساوه 
اظهار کرد: وقوع یک فقره قتل خانوادگی در شهرستان ساوه در دستور 
کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت. سرهنگ طالبی بیان کرد: 
ماموران پس از انجام تحقیقات پلیسی و با بررسی سرنخ های موجود، 
به این نتیجه رسیدند که قتل مذکور توسط همسر مقتول، به علت 
سوءظن و با ضربات متعدد چاقو، به وقوع پیوسته است. وی گفت: 
ماموران با تحقیقات اطالعاتی گسترده و هماهنگی با مقام قضایی، 
سرانجام موفق شدند، متهم متواری را در هنگام بازگشت به شهرستان 
شناسایی و درعملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.وی در ادامه افزود: با 
انتقال قاتل به پلیس آگاهی شهرستان، بازجویی و تحقیقات از وی 

آغاز شد و مقتول به جرم خود اعتراف کرد.

بیمارستان، نوزاد را  گرو گرفت 

مسئوالن بیمارستانی در تهران وقتی زنی نتوانست هزینه زایمان دو قلوهایش را پرداخت 
کند، یکی از نوزادان را 27 روز در بیمارستان نگه داشتند و او را تحویل مادرش ندادند. به 
گزارش تابناک، زنی با مراجعه به دادسرای یافت آباد از گروگان گرفته شدن نوزادش در 
بیمارستانی در جنوب تهران به خاطر پرداخت نکردن هزینه زایمان خبر داد و از مسئوالن 
بیمارستان شکایت کرد. وی در شکایتش عنوان کرد که مسئوالن بیمارستان برای زایمان 
یک میلیون و 700 هزار تومان پول خواستند که با کمک همسایه ها و دوستان هزینه 
سزارین را تهیه کردم و به اتاق عمل رفتم. بعد متوجه شدم خدا به من دوقلوی پسر و 
دختر داده است. این تازه اول مشکالتم بود. همسرم برای ترک اعتیاد به کمپ رفته بود 
ودر این شهر، تنها و بی پول بودم. وقتی برای ترخیص به حسابداری بیمارستان رفتم، آنها 
گفتند به خاطر این که دوقلو به دنیا آورده ام باید دوباره پول به حسابشان واریز کنم. هرچه 
به مسئوالن بیمارستان گفتم پولی ندارم آنها باور نکردند و من و دخترم را از بیمارستان 

ترخیص کردند و پسرم را گرو نگه داشتند تا زمانی که هزینه بیمارستان را بپردازم.

دستگیری سارقان بانک در کمتر از ۲ ساعت

فرمانده یگان ویژه استان همدان از دستگیری دو سارق مسلح 
توسط کارکنان این فرماندهی در کمتر از 2 ساعت خبر داد. 
به گزارش مهر، سرهنگ حسن آبادی، گفت: براساس اعالم 
معاونت عملیات استان، دو نفر وارد یکی از شعب بانکی در 
با  تهدید  از  تابعه همدان شده و پس  از شهرک های  یکی 
سالح کمری، مبلغ پنج میلیون و 900 هزار تومان وجه نقد 
از محل متواری می شوند.وی  با موتورسیکلت  و  را سرقت 
در خصوص نحوه دستگیری سارق اصلی بیان کرد:ماموران 
در محدوده خروجی جنوب شهر همدان مشغول گشت زنی 
بوده که با مشاهده خودروی متهم مورد نظر، اقدام به تعقیب 
آن کرده و پس از دقایق فرد سارق که حامل کیف پول های 

سرقت شده بوده را متوقف و دستگیر می کنند.
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بنگاه قالب بتن        
 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی       

32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

به همه خبر بدین که:

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب یابي  - استارت دینام - باطري و شارژ  رایگان 

 تعویض باطري در منزل و محل کار بدون هزینه
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهریور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 
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پوشاک بهـاره رسیدس

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

پخش تراکت  تبلیغاتی    

0938  928  2099

صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران
LED- پالسما - سینما خانگی و میز 

آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار
 تلفن تماس: 32224852

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

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

  بیرجند ، مطهری 9  
  بهرامی کیا   3۲۲31060
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دشمن هیچ گاه از ضربه زدن 
به اسالم و انقالب دست برنمی دارد

فارس- استاندار خراسان  جنوبی گفت: باید از خدعه و 
نیرنگ دشمن مراقبت جدی صورت گیرد چراکه طبیعی 
است که دشمن هیچ وقت دست از تالش برای ضربه 
زدن به اسالم و انقالب بر نخواهد داشت. خدمتگزار با 
اشاره به دیدار استانداران، فرمانداران، هیئت های نظارت، 
اعضای شورای نگهبان و اعضای ستاد انتخابات کشور 
با مقام معظم رهبری، اظهار کرد: منویات رهبر معظم 
انقالب در تمامی مباحث فصل الخطاب است. وی بیان 
کرد: شورای نگهبان، هیئت های اجرایی، ستاد انتخابات 
و همه مسئوالن در تمامی رده ها و سطوح باید خود را 
معظم  مقام  فرامین  اجرای  راستای  در  تا  کنند  مکلف 
رهبری، در حوزه برگزاری انتخابات و اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی که جزو فرمایشات ایشان بود، اقدامات و 
برنامه ریزی های الزم را صورت دهند. وی قانون را مالک 
و محور تمامی فعالیت ها دانست و تصریح کرد: همه باید 
بر اساس قانون انتخابات عمل کرده و از اقداماتی که فراتر 

از قانون و مقررات باشد، پرهیز کنیم.

مرحله دوم اعزام اردوهای راهیان نور
 دانش آموزی آغاز می شود

تسنیم- مسئول بسیج دانش آموزی از برگزاری مرحله 
دوم اعزام اردوهای راهیان نور دانش آموزی این استان 
از اوایل بهمن ماه امسال خبر داد. اردونی با بیان اینکه 
مرحله اول اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور11 
مهرماه آغاز و تا 30 آبان ماه ادامه یافت، اظهار کرد: 
مرحله دوم اعزام اردوهای راهیان نور دانش آموزی از 
اول بهمن ماه با ادامه اعزام دختران از شهرستان بیرجند 
در قالب شش دستگاه اتوبوس آغاز می شود. به گفته 
وی اعزام پسران در مرحله دوم از نیمه اول اسفندماه از 
شهرستان های بیرجند، نهبندان و قاین و شهرهایی که 

در مرحله اول اعزام نشده اند انجام می شود. 

نگاه متفاوت تسنیم به اخبار 
سبب برتری این رسانه شده است

امام جمعه بیرجند با بیان »در حال حاضر مهمترین 
مشکل ما در جامعه حجم زیاد اطالعات است« گفت: 
انتخاب خبر در حال حاضر امری مهم است که نگاه 
تسنیم به موارد و موضوعات مثبت است. حجت االسالم 
رضایی  در دیدار با معاون پژوهشی، مدیرکل استان ها 
استانی  نمایندگی  دفاتر  مدیران  و  خبرنگاران  و 
خبرگزاری تسنیم در استان های سیستان و بلوچستان، 
با  خراسان جنوبی  و  خراسان شمالی  خراسان رضوی، 
اینکه خبرگزاری تسنیم روزانه هزار خبر روی  بیان  
عالم  خبر  مهمترین  اما  می گذارد  خبرگزاری  صفحه 
خود شما هستید، گفت: کاالی عظیم عالم این است 
که کشور ما در یک نبرد تمدنی قرار دارد. وی افزود: 
در عرصه خبر، رسانه ها باید کاری متفاوت انجام دهند 
یعنی تنها به خبر دادن ِصرف محدود نشود بلکه باید 

اندیشه ای پشت اطالع رسانی باشد.

جریان نفوذ، یک واقعیت مسلم اجتماعی است

ایرنا- نماینده مردم شهرستان های بیرجند، خوسف 
و درمیان با اشاره به تأکید و سفارش رهبری مبنی 
بر هوشیاری مردم نسبت به جریان نفوذ دشمن در 
جامعه گفت: مردم باید مراقب باشند زیرا جریان نفوذ 
یک واقعیت مسلم اجتماعی است. عبادی در نشست 
بیرجند  )ع(  علی  امام  مسجد  در  موعود  منتظران 
افزود: باید خیلی نسبت به کارهایی که جریان نفوذ 
و استکبار جهانی علیه نظام و انقالب انجام می دهد 
هوشیار باشیم و یکی از دغدغه های رهبری همین 
در  نفوذ  جریان  های  تاکتیک  به  وی  است.  مسأله 
جامعه اشاره کرد و گفت: برای خنثی کردن فعالیت 
جریان نفوذی ها ما باید به وظیفه خود عمل کنیم و 
آنچه را اهل دین، تقوا و عرفا بیان کردند باید انجام 

دهیم تا به سرمنزل مقصود برسیم.

کشف و ضبط هزار و 200 گونه جانوری 

هزار  امسال،  ابتدای  از  جوان-  خبرنگاران  باشگاه 
غیرمجاز  شکارچیان  از  جانوری  گونه  نوع   228 و 
یگان  فرمانده  است.  شده  ضبط  و  کشف  استان  در 
حفاظت استان از دستگیری 226 نفر شکارچی غیر 
جاری  درسال  محیطی  زیست  متخلفین  و  مجاز 
کشف  جانوری  های  گونه  گفت:  مستقیم  خبرداد. 
و  پستانداران  انواع  زینتی،  های  پرنده  شامل  شده، 

پرندگان وحشی می باشد. 

بهره برداری از ۱2 طرح صنعتی و معدنی
در دهه فجر امسال

مهر- معاون صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
گفت: همزمان با دهه مبارک فجر 12 طرح صنعتی 
و معدنی در خراسان جنوبی با ارزش بیش از هفتصد 
اشراقی  می رسد.  برداری  بهره  به  ریال  میلیون  هزار 
اظهار کرد: این پروژه ها شامل شرکت سیمان طبس، 
بتن سبک شرکت صنعتی معدنی کانسرام، واحد تولید 
بنتونیت  معدن  هاشمی،  علی  سوله  و  فلزی  اسکلت 
توتک  کرومیت  معدن  هامنو،  آهک  معدن  بغداده، 
است. وی کائولن منطقه کم زاغ، معدن زغال سنگ 
صفار، معدن مرمر نیزار کانسار، زغاسنگ چاه رخنه، 
زون پنج و شش معدن زغالسنگ پروده یک و زون 
چهار معدن زغالسنگ پروده چهار را از دیگر پروژه های 
راه  برای  افزود:  وی  دانست.  سازمان  این  افتتاحی 
میلیون   16 و  هزار  هفتصد  مذکور  طرح های  اندازی 
از  بیش  برای  و  گرفته  گذاری صورت  سرمایه  ریال 
۴۴2 به صورت مستقیم اشتغال زایی صورت می گیرد.

آزمون استخدامي شهرداري ها برگزار شد

استانداري  شوراهاي  و  شهري  امور  دفتر  مدیرکل 
خراسان جنوبي گفت: صبح روز گذشته دومین آزمون 
استخدامي شهرداري هاي استان با شرکت 1826 نفر 
اسالمي  آزاد  دانشگاه  محل  در  شغلي  رشته   13 در 
شرکت  کرد:  تصریح  شهابي،  شد.  برگزار  بیرجند 
کنندگان در این آزمون از محل مجوز شوراي توسعه 
مدیریت و سرمایه انساني رئیس جمهوري و شوراي 
و  ها  شهرداري  انساني  سرمایه  و  مدیریت  توسعه 
دهیاري هاي کشور پذیرفته و به کار گرفته خواهند شد. 
وي تعداد کل ثبت نام کنندگان در این آزمون را 1۹۹۵ 
نفر ذکر کرد و ادامه داد: از مجموع 1826 نفر شرکت 
کننده در این آزمون، تعداد 2۹۹ نفر زن و 1۵2۷ نفر نیز 
مرد هستند که در این مرحله سه برابر ظرفیت اعالم 
شده براي هر پست پذیرفته خواهند شد و تعداد پذیرفته 

شدگان نهایي در این آزمون 62 نفر می باشد.

نفوذ معنوی ایران در کشورهای
منطقه رو به پیشرفت است

فارس- فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل 
نیروهای مسلح با بیان اینکه شهدا ضامن بقاء و تداوم 
حیات معنوی کشور ایران هستند، گفت: امروز شاهد نفوذ 
معنوی انقالب اسالمی ایران در کشورها هستیم که همه 
اینها ناشی از والیت پذیری مردم ایران است. باقرزاده در 
دومین کنگره سرداران و 1۵۴ شهید شهرستان بشرویه 
اظهار کرد: یادواره های شهدا فقط و فقط نباید به صورت 
مراسم هایی نمادین و شعاری برگزار شود بلکه برگزاری 
اینگونه برنامه های ارزشمند باید با عبرت پذیری از سیره 
شهدا توأم باشد. گفتنی است در حاشیه این مراسم از 
کتاب ستارگان کویر که دربردارنده زندگینامه و وصایای 
شهیدان بشرویه است، رونمایی شد. همچنین رونمایی 
از نرم افزار امام زادگان عشق که در رابطه با امام زادگان 
دیگر  از  است  اجرا شده  و  بشرویه طراحی  شهرستان 

برنامه هایی بود که در حاشیه این کنگره اجرا شد.

افتتاح مراکز جمع آوری کمک های مردمی 
به مدافعان حرمین در بیرجند

مهر- رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی اظهار کرد: 
فیلم عمار  اکران کنندگان جشنواره مردمی  به همت 
کمک های  آوری  جمع  مرکز  دو  جنوبی،  خراسان  در 
با  سوریه  در  حرمین  مدافعان  رزمندگان  به  مردمی 
حضور خانواده های شهدای تیپ فاطمیون در بیرجند 
معراج  در  مراکز  این  داد:  ادامه  کریمیان  شد.  افتتاح 
شهدای گمنام استان و پشت مصلی بیرجند پیش بینی 
در  مردم  نقدی  غیر  دریافت کمک های  آماده  و  شده 
زمینه البسه و خشکبار است. وی اظهار کرد: افراد خیر 
می توانند نخ و موارد مورد نیاز برای بافت لباس های 
زمستانی را به مراکز جمع آوری تحویل دهند همچنین 
بافندگان این نوع البسه نیز می توانند با حضور در این 
مراکز، به تولید این نوع کمک ها بپردازند. وی همچنین 
به  بیرجند  از  زمستانی  البسه  محموله  یک  ارسال  از 

سوریه طی هفته آینده خبر داد.

رئیس اداره صنعت و معدن طبس گفت: نشست تخصصی رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت شرق کشور با رویکرد HSEE از روز سه شنبه 
ششم بهمن ماه لغایت پنجشنبه هشتم بهمن ماه در شهرستان طبس قطب معدنی خراسان جنوبی برگزار می گردد. مرتضی جاللی فر افزود: در این 
 HSEE نشست تخصصی که رؤسای سازمان های خراسان شمالی، جنوبی، رضوی، کرمان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان و معاونان و مدیران

حضور خواهند داشت درباره مهمترین مباحث در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انرژی گفتگو و تبادل نظر خواهد شد. 

نشست تخصصی رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت شرق کشور در طبس برگزار می شود

فرمانده کمیته جستجوی مفقودان ستادکل نیروهای مسلح با 
بیان اینکه اگر شهدا نبودند از دین خبری نبود، گفت: فرمول 
حفظ دین شهادت است. به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ پاسدار 
سید محمد باقرزاده در نخستین نکوداشت شهدای مدافع حرم 
خراسان جنوبی در حرم امامزادگان باقریه بیرجند افزود: دین 
بدون مبارزه نیست، شهدا به دنبال حفظ ارزش های دینی 
بودند. وی با تأکید بر اینکه باید قدر شهدا را دانست، اضافه 
کرد: بخش ظاهری و عملی ما در دین باید توامان باشد. نباید 
به تنهایی شعار بدهیم اما راه ما، مسیرحرکت شهدا نباشد. وی 
به نقش بانوان در تریبت فرزندان صالح، مؤمن، متقی و پایبند 
به ارزش های دینی در جامعه اسالمی اشاره کرد و گفت: 
نقش نخست در تربیت فرزند صالح مربوط به خواهران است 

که فرزندان خود را متدین تربیت کند، زیرا محور تربیت در 
اسالم حفظ حیا هست.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودان ستادکل نیروهای مسلح 
شهدای  نکوداشت  نخستین  کنندگان  برگزار  از  قدردانی  با 
 مدافع حرم خراسان جنوبی گفت: خدا دوست دارد، انسان ها
یکی  اسالم  پیکره  گفت:  باقرزاده  دهد.  انجام  خوب  کار 
است مردم ایران، عراق، سوریه و افغانستان مسلمان هستند 
یک خدا، یک کعبه و یک پیامبر دارند و مسیر ما هم واحد 
نبودند، دشمن  مدافعان حرم  اگر  ادامه گفت:  در  است. وی 
قبور مطهر شهدا و ائمه را ویران می کردند و قطعاً دشمن 
وجود  به  سوریه  و  عراق  در  حرم  برای  زیادی   خطرهای 
مقام  فرموده  به  باید  داعش  اینکه  بیان  با  وی  آوردند.  می 

معظم رهبری از بین برود، اظهار کرد: زمانی دفاع ما در فکه، 
حاجی عمران و فاو بود، اما حاال جبهه از یمن تا سوریه گشوده 
شد. وی در ادامه به تدفین چهار شهید یمنی امروز با حضور 
قشرهای مختلف مردم آمل در استان مازندران خبر داد و گفت: 
اوایل سال این چهار نفر برای درمان به ایران منتقل شدند، 

درمان مؤثر واقع نشد و به شهادت رسیدند و با اذن رهبری 
در آمل تشییع و به خاک سپرده شدند این اقدام حفظ پیوند با 
شهداست. گفتنی است در نخستین نکوداشت شهدای مدافع 
حرم خراسان جنوبی از چند خانواده شهدای افغان و یکی از 

جانبازان افغانی تجلیل شد.

 فرمول حفظ دین، شهادت است

گسترده  حضور  با  درمیان  شهرستان  شهید   1۷۷ و  سرداران  کنگره  نخستین 
خانواده های معظم شاهد، قشرهای مختلف مردم و مسئوالن خراسان جنوبی 
پاسداران  سپاه  بسیج  مقاومت  نیروی  فرمانده  ایرنا،  گزارش  به  شد.  برگزار 
با مجاهدت های رزمندگان اسالم در  این کنگره گفت:  شهرستان درمیان در 
سربلندی  و  عزت  امروز  شهدا  خون  برکت  به  نیز  و  مقدس  دفاع  سال  هشت 
سرگرد  کرد.  پیدا  تحقق  کاماًل  الملل  بین  جامعه  سطح  در  اسالمی  جمهوری 
خدادادی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اهل تشیع و تسنن درمیان اظهار 
کرد: گسترش و حفظ وحدت بین شیعه و سنی در این منطقه نقشه های شوم 
دشمن را برای ایجاد اختالف میان مسلمانان نقش بر آب کرد که این عامل به 
برکت خون شهدا به دست آمد. وی دوران هشت سال دفاع مقدس را شگفت 
بدون شک هشت سال  و گفت:  دانست  ایران  و  قرن حاضر  انگیزترین حادثه 

جنگ تحمیلی عزت و عظمتی به ملت ایران بخشید که در دنیا بی نظیر است.

خدادادی در ادامه با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند حل 
گرو  در  اقتصادی  مشکل  رفع  گفت:  نیست،  ها  تحریم  رفع  در  کشور  مشکل 

اقتصادی  اجرای  لزوم  گذرد  می  که  روز  هر  و  است  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
مقاومتی بیشتر احساس می شود. وی با اشاره به نتایج مذاکرات هسته ای گفت: 

اگر موفقیتی در این عرصه به دست آوردیم به دلیل استقامت مردم ایران بود.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری درمیان نیز گفت: موفقیت های نظام اسالمی 
راه  به  اشاره  با  عربشاهی  شهداست.  خون  برکت  به  مختلف  های  عرصه  در 
اندازی جنگ نرم استکبار جهانی علیه انقالب افزود: دشمنان به دنبال رخنه و 
نفوذ فرهنگی در جامعه هستند. وی امنیت جامعه را مرهون خون شهدا دانست 
و گفت: از ابتدای انقالب دشمنان با راه اندازی جنگ، ترور شخصیت ها، ایجاد 
تحریم ها و به شهادت رساندن اندیشمندان هسته ای به دنبال ضربه زدن به 
نظام بودند که به برکت خون شهدا، انقالب ما با تمام قدرت به مسیرش که 

ترویج فرهنگ اسالمی و دینی در عرصه جهانی است، ادامه می دهد.

اولین کنگره سرداران و 177شهید شهرستان درمیان برگزار شد

حجت االسالم ماندگاری، کارشناس مذهبی 
معنوی  و  فرهنگی  بعد  اینکه  بر  تأکید  با 
بسیجی باید بیشتر از بعد نظامی باشد، گفت: 
تکلیف گرایی، خدایی بودن و والیتمداری عمق 
تفکر بسیجی است. به گزارش ایسنا، ماندگاری 

شهرستان  بسیج  مجمع  عمومی  اجالس  در 
بیرجند اظهار کرد: امام خمینی)ره( برای اینکه 
تفکر بسیجی نهادینه و تبدیل به تمدن شود 
تشکل بسیج را بنیان گذاری کرد. وی با بیان 
اینکه تشکیل بسیج برای حفظ تفکر بسیج 

است، افزود: متأسفانه امروز هنوز تفکر برخی 
به  بسیجی  می کنند  خیال  و  است  سطحی 
کارت و لباس و مانور است اینکه من بر روی 
باید رفتارمان در  منبر مسلمانم کافی نیست 
زندگی و اجتماع بسیجی باشد. این کارشناس 

مذهبی تصریح کرد: برخی با سوء استفاده از 
تفکر بسیجی به دنبال کاسبی کردن و توجیه 
کردن و عافیت طلبی و خیانت هستند در حالی 
که با تفکر بسیجی می توان همانند 36 هزار 

شهید دانش آموز به تعالی و کمال رسید.

 بعد فرهنگی و معنوی بسیجی باید بیشتر از بعد نظامی باشد

دشمن در پسا برجام 
به دنبال نفوذی دیگر است

اینکه  بیان  با  بیرجند  شهرستان  جمعه  امام 
دیگری  جنگ  انداختن  راه  دنبال  به  دشمن 
دشمن  نفوذ  از  نباید  برجام  پسا  در  گفت:  است، 
با  را  جامعه  داخلی  مشکالت  باید  و  شویم  غافل 
حجت  تسنیم،  گزارش  به  کنیم.  برطرف  آرمش 

تا  ها  تحریم  اگر  کرد:  اظهار  جمعه  نماز  خطبه های  در  رضایی  االسالم 
حدودی برداشته و مشکالت مردم مقداری حل شد، تالش کنیم تا جامعه 
سربار کسی نباشد. وی ادامه داد: در بحث اقتصاد مقاومتی سربازان آن تک 
بتوانیم  زمینه ها  تمامی  در  با تالش مضاعف  افراد جامعه هستند که  تک 
کشور را به سمت تولید و  استقالل پیش ببریم و باید توجه داشته باشیم که 

در کشور ایران از هر 10 نفر تعداد ۹ نفر مصرف کننده وجود دارد.

 نگاه تمدنی رهبر انقالب 
 به مسجد محقق نشده است

ایده  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
»فرهنگ فرمایشی« که از سوی برخی مطرح می 
شود بدترین ضربه را به عرصه تمدنی می زند، گفت: 
متأسفانه نگاه تمدنی که رهبر معظم انقالب به مسجد 
دارند به دلیل کثرت مداخالت عقب مانده است. به 

گزارش شبستان، حجت االسالم لطفیان در دیدار با مسئول دبیرخانه کانون 
های فرهنگی هنری مساجداستان اظهار کرد: بر اساس تأکید رهبری در 
مسایل فرهنگی باید نگاه مردمی باشد؛ هرجا که دولت ها به مقوله فرهنگ 
ورود پیدا کرده اند، نقش مردم کمرنگ شده است. وی با تأکید بر اینکه حوزه 
فرهنگ باید از انحصار عده ای خارج شود تا عموم مردم از آن منتفع شوند، 

گفت: این حوزه نباید کانون بهره وری برای عده ای خاص شود.

 قدرت امروز ملت و نظام جمهوری اسالمی 
 مثال زدنی است

امروزه  اینکه  بیان  با  بشرویه  شهرستان  امام جمعه 
اسالمی  جمهوری  نظام  زدنی  مثال  قدرت  شاهد 
هراس  به  را  دشمنان  قدرت  این  گفت:  هستیم؛ 
انقالب  و  نظام  پی خدشه دار کردن  در  لذا  انداخته 
هستند. به گزارش مهر، حجت االسالم   شمس الدین 

در خطبه های نماز جمعه اظهار کرد: شهدا با اخالص تمام جان خود را در 
راه رضای خداوند تقدیم نظام و انقالب کردند و به وجود آورنده این عزت و 
اقتدار امروز ما هستند. وی افزود: امروز نیز وظیفه ما این است تا با برگزاری 
دفاع  و خاطره دالورمردان هشت سال  یاد  کنگره های شهدا  و  یادواره ها 
مقدس را زنده نگاه داریم. وی همچنین گفت: برجام نتیجه همدلی ملت و 

دولت بود و با صبر ملت هوشیار ایران به ثمر نشست.

گفت:  استان  شهری  فاضالب  و  آب  مدیرعامل  مالیی- 
»آسفالت برخی از معابر منطقه مهر شهر بیرجند در حال 

انجام است ولی متأسفانه فاضالب کشیده نشده است«.
مهدی هاشمی مقدم در گفتگو با آوا عنوان کرد: در منطقه 
و  آب  شرکت  و  است  جدی  فاضالب  مشکل  شهر  مهر 

فاضالب به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند.
به که 6۴ کیلومتر فاضالب  نیاز  این منطقه  به گفته وی 
دارد و شبکه جمع آوری فاضالب و بدون هزینه آسفالت 

شکافی، 22میلیارد تومان هزینه دارد.
استان خاطرنشان کرد:  مدیرعامل آب و فاضالب شهری 
همکاری  به  نیاز  و  دارد  باالیی  هزینه  شکافی  آسفالت 
است.  مهرشهر  منطقه  در  اجرایی  های  دستگاه  مسئوالن 
هاشمی مقدم یادآور شد: آسفالت برخی از معابر این منطقه 

در حال انجام است ولی متأسفانه فاضالب ندارد.
میلیارد  استان۴2  مهر  فاضالب مسکن  اینکه  بیان  با  وی 
تومان هزینه دارد، ادامه داد: منطقه 6 و ۷مسکن مهربیرجند 

با نظر کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی استان به علت 
باال بودن سطح آب های زیرزمینی اولویت اجرایی دارد.

مدیرعامل آب و فاضالب شهری استان اظهار کرد: اجرای 
و  است  تومان  به 11میلیارد  نیاز  و  دارد  اولویت  این طرح 

مرمت شکافت آسفالت ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

قبل از اجرای آسفالت 
از دستگاه های حفار استعالم گرفته می شود

مسئول حفاری شهرداری بیرجند نیز گفت: آسفالت معابر در 
منطقه مهر شهر بیرجند در حال اجرا است. محمدرضا صدر 
با اشاره به اجرای آسفالت در هر منطقه از شهر افزود: قبل 
از اجرا از همه دستگاه های حفار استعالم گرفته می شود 
و هماهنگی صورت می گیرد. وی خاطرنشان کرد: آسفالت 
تازه را به مدت ۴ سال نباید شکافت و هر دستگاه حفار که 
برای حفاری آسفالت را بشکافد باید تمام هزینه های آن 

را پرداخت کند.

نا هماهنگی بین دستگاه های اجرایی استان، موجب خسارت های میلیاردی می شود
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چهار لیست برای مجلس خبرگان آماده 
 کرده بودند اما پروژه نفوذ شکست خورد 

آیت ا... كعبى با اشاره به انتخابات گفت: چهار لیست 
توسط دشمنان انقالب آماده شده بود كه برای مجلس 
خبرگان ارائه شود؛ عالوه بر این طریق یك لیست و 
یك روحانى سرشناس در هر شهری آماده كرده بودند 
و این نقشه كه بعضى از اسامى با بعضى دیگر مخلوط 
ابراز كرد: مؤسسه تأسیس مى كنند، مدرسه  شود.وی 
علمیه مى زنند و افراد زیادی را برای ثبت نام ترغیب 
مى كنند و با اهداف مشخص كار مى كنند. ولى پروژه 

نفوذ در مجلس خبرگان شکست خورده است. 

 شیرینی برجام را به کام ما تلخ کردید
محمدرضا عارف رئیس شورای عالى سیاست گذاری 
گفت:  ایرانیان  ندای  حزب  كنگره  در  طلبان  اصالح 
با  برجام  اجرایى شدن  آغاز  شیرینى  رفت  مى  انتظار 
اعالم نظر هیئت های محترم نظارت شورای نگهبان 
كام  و  نداد  رخ  امر  این  متاسفانه  كه  شود  چندان  دو 

 بسیاری از اصالح طلبان و اعتدالیون تلخ شد.
 افزایش  توهین به مجتهدان شورای نگهبان 
اطالق  اینکه  بیان  با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
است  فقیه  ولى  رد  نگهبان  شورای  به  جناحى  كلمه 
عنوان كرد: توهین به مجتهدان شورای نگهبان زیاد 
شده است و به آنان ظالم نیز مى گویند این، همسو 

 شدن با دشمنان این نظام و اسالم است.
فعال اصالح طلب : گفتند حمایت از 

 تیم دیپلماسی باعث رد صالحیتم شده است 
در  خود  صالحیت  رد  به  اشاره  با  قنبری  داریوش 
انتخابات مجلس گفت: بنده به استناد بند ۱ و بند 3 
ماده 2۸ درخصوص عدم التزام و اعتقاد عملى به اسالم 
و والیت فقیه رد صالحیت شده ام. وقتى نسبت به این 
موضوع اعتراض كردم، یك نفر در هیئت نظارت به 
از  در حمایت  مواضعم  نظر مى رسد  به  من گفت كه 

دیپلماسى روحانى باعث رد صالحیتم شده است.

 تقوی : نباید خوشبینی بی مورد داشت  
 رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه كشور گفت : 
بیش  نباید  هم  مسئوالن  و  كارگزاران  انتخاب  در 
با  نباید   : افزود  تقوی  بود. سیدرضا  از حد خوشبین 
خوشبینى بى مورد مراكز مهم تصمیم گیری كشور را 
در اختیار كسانى قرار داد كه زندگى، رفتار و اخالق 

او منطبق با اسالم نیست.

 هاشمی»صحنه گردان انتخابات« است
حزب  مركزی  شورای  اعضای  از  عطریانفر  محمد 
كارگزاران سازندگى در گفت وگویى مدعى شده است 
چندوجهى  رفسنجانى  هاشمى  شخصیت  منشور  كه 
است و اطالق عنوان »صحنه گردان انتخابات« به او 

نه تنها عیب نیست بلکه حسن است.

 پول های ایران به تروریست ها می رسد!
ایاالت متحده ضمن تکرار سلسله  وزیر امور خارجه 
بخشى  كه  است  شده  مدعى  ضدایرانى،  ادعاهای 
گروه های  دست  به  ایران  شده  آزاد  پول های  از 
است  گفته  همچنین  كری  رسید.  خواهد  تروریستى 
بخشى از 55 میلیارد دالری كه ایران در ازای اجرای 
برجام دریافت مى كند به گروه های تروریستى خواهد 
رسید. وی گفت: »من فکر مى كنم بخشى از این پول 
در نهایت به دست سپاه پاسداران یا گروه های دیگر 

مى رسد كه برخى از آنها تروریستى هستند.«

 »جان کری« دست به دامن ایران شد
 جان كری برای یافتن سه تبعه آمریکایى كه ادعا مى شود 
ایران طلب كمك كرد.  از  اند،  در عراق مفقود شده 
منابع اطالعاتى آمریکا و عراق پیشتر ادعا كرده بودند 
كه اتباع آمریکایى ناپدید شده در بغداد از سوی یکى 
از گروه های شیعى وابسته به ایران ربوده شده اند. 
این  در  ایران  دخالت  احتمال  واشنگتن  حال  این  با 
موضوع را با توجه به اینکه هیچ مدركى دال بر اثبات 

این ادعا وجود ندارد، رد كرده است.

 بیانیه سازمان همکاری اسالمی علیه ایران 
روزنامه »نیویورک تایمز« نوشت : سازمان همکاری 
اسالمى به عنوان بزرگترین نهاد كشورهای اسالمى 
بیانیه ای ، ضمن محکوم كردن  در جهان با صدور 
ایران در ماجرای حمله به سفارت عربستان در تهران، 

در این موضوع جانب عربستان سعودی را گرفت .

سردار فدوی: سرعت شناورهای سپاه
  ٣ برابر شناورهای آمریکایی خواهد شد 

استرس  با  ها  آمریکایى  كرد:  اظهار  فدوی  دریادار 
فرمانده  مى شوند.  رد  هرمز  تنگه  از  زیاد  بسیار 
نیروی دریایى سپاه پاسداران انقالب اسالمى با بیان 
برابر   2 سپاه  موشك انداز  تندروی  شناورهای  اینکه 
این  آینده  در  و  دارند  سرعت  آمریکایى  شناورهای 
سرعت 3 برابر خواهد شد، تأكید كرد: این توانمندی 
 در مخیله هیچ قدرت نظامى نمى گنجد. فدوی افزود : 
فقط  نه  هستند  یمن  در  اسرائیل  و  آمریکا  امروز 
تاكنون ٩ فروند شناور  عربستان و قطر و بحرین و 

عربستان و مصر و... در یمن هدف قرار گرفتند.

 ظریف: امیدواریم عربستان سر عقل بیاید
محمد جواد ظریف گفت: امیدواریم عربستان سعودی 
این  بر  ما  افزود:  وی  بیاید.  عقل  سر  زودتر  هرچه 
ایران  هسته ای  توافق  پى  در  عربستان  كه  باوریم 
آمیز صورت داده  اقدامات تحریك  سراسیمه شده و 
خود  به  زودتر  چه  هر  آنها  كه  امیدواریم  ما  و  است 

بیایند و شاهد رفتار معقوالنه آنها باشیم.

  داعش پس از سوریه به عربستان می رود
 مجله نشنال اینترست نوشت،  با چالش های جغرافیای 
اقتصادی كه عربستان در چند  جمعیتى،  اجتماعى و 
محلى  به  كشور  این  بوده،   مواجه  آن  با  اخیر  سال 
برای تجمع احتمالى نسل های آتى داعش كه اكنون 

در سوریه در حال شکست است،  تبدیل خواهد شد.

در همایش  رئیس جمهور  روحانى  حسن 
 استانداران و فرمانداران سراسر كشور گفت : 
سیاست  در  یازدهم  دولت  كار  بزرگترین 
داخلى، انتخابات قانونمند مجلس شورای 
در  رهبری  خبرگان  مجلس  و  اسالمى 
هفتم اسفند است و همه باید تالش كنند 
نظر مقام معظم رهبری مبنى بر حضور پر 

شور همه ملت عملى شود.
 روحانى در خصوص انتخابات مجلس گفت : 
باشد.  ملت  آئینه  ملت  خانه  بگذاریم  باید 
مجلس خانه ملت است؛ نه خانه یك جناح.  
وی افزود : همانطور كه رهبری فرمودند 
مر قانون باید عمل شود؛ نه مر سلیقه و از 
وزرای كشور و اطالعات خواسته ام مجدانه 
با شورای نگهبان همکاری و رایزنى كنند.

كه  سوال  این  طرح  با  جمهوری  رئیس  
چرا آدرس غلط به مردم مى دهیم و فقط 
التزام به دو اصل را مالک قرار مى دهیم، 
الحراره های  میزان  كرد:  خاطرنشان 

انتخاباتى باید درست كار كند. در شرایط 
و  جهانى  پیچیده  سیاست  منطقه،  امروز 
كه  كشور،  روی  پیش  پیچیده  معضالت 

كرده  همیشه  از  سخت تر  را  امور  اداره 
مجلس  به  را  بهترین ها  باید  ما  است، 
 : افزود  وی  بفرستیم.  اسالمى  شورای 
زرتشتیان  یهودیان،  برای  اساسى  قانون 

كه  كشورمان  ارمنى های  و  آشوریان  و 
حق  ندارند،  هم  توجهى  قابل  جمعیت 
این  كه  شده  قائل  نماینده  از  برخورداری 

هم خیلى خوب است، اما اكنون آیا ما باید 
یك جناحى در كشور را كه جمعیت خود 
و هوادارانش به چیزی حدود ۱0 میلیون 
نفر مى رسد، نادیده بگیریم؟ آیا باید قانون 

اساسى را اینگونه تفسیر و اجرا كنیم؟
به  متعلق  كشور  این   : داد  ادامه  روحانى 
و  گروه ها  بخش ها،  همه  و  است  همه 
خودشان  نمایندگان  بتوانند  باید  جناح ها 
قرار  اگر  و  باشند  داشته  ملت  خانه  در  را 
است یك جناح در انتخابات حضور داشته 
دلیل  چه  به  دیگر  نه،  جناح  یك  و  باشد 
برگزار مى كنیم؟. رئیس جمهور  انتخابات 
تاكید كرد : احراز صالحیت واقعى، متعلق 
به مردم است و این ملت بزرگ است كه 
پای صندوق رأی آن كسى را كه بهتر و 
اصلح است، برمى گزیند. البته در همه جای 
دنیا سیستم های نظارتى و فیلترهایى وجود 
دارد كه بیشتر در ساختار خود احزاب آن 
كشورها تعبیه شده و احزاب برای حیثیت 
سعى  كشور،  عمومى  اقبال  و  خودشان 
انتخاب  معرض  در  را  بهترین ها  مى كنند 
مردم قرار داده و به نهادهای تصمیم گیری 

و اداره كشورهایشان بفرستند.

برگزاری نخستین نکوداشت شهدای مدافع حرم خراسان جنوبى در بیرجند  عکس: مجتبى گرگىعکس روز 

رئیس جمهور : مجلس خانه ملت است نه خانه یک جناح  

شورای نگهبان افراد مسئله دار را تایید نمی کند
 

 آیت ا... موحدی كرمانى دبیركل جامعه روحانیت مبارز  در پاسخ 
نگهبان،  شورای  عملکرد  و  ردصالحیت ها  درباره  سوالى  به 
اظهار كرد: شورای نگهبان عادل است و ما به این امر ایمان 
داریم كه آنان براساس وظیفه دینى خود عمل، تحقیق و دقت 

مى كنند و اگر كسى مسئله دار است، تایید نمى كنند.

قائم  مقام وزیر کشور : دولت از ناصالحان دفاع نمی کند
 

دفاع  ناصالح  افراد  از  دولت  گفت:  كشور  وزیر  قائم مقام 
نمى كند و به شورای نگهبان هم گفته ایم كه ما هم به دنبال 
ردصالحیت افرادی هستیم كه به نظام، اسالم و والیت فقیه 
اعتقادی ندارند. امیری افزود: ما این موضوع را به آیت ا... جنتى 

هم گفتیم كه دولت از چنین افرادی دفاع نمى كند.

خاتمی : اگر کارگزاری بگوید من زیر بار رد صالحیت های شورای نگهبان نمی روم، نام این تقلب است
 

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه آرامش فضای انتخاب مسئله بسیار مهمى است، گفت: مسئوالن محترم فکر نکنند حرف هایشان همچون سخنان 
یك شهروند معمولى است؛ چرا كه اگر شما اهانت كنید، آرام آرام زیردستانتان نیز جسارت مى یابند و اهانت مى كنند. آیت ا... خاتمى افزود: بنابراین اگر 
كارگزاری بگوید من زیر بار رد صالحیت های شورای نگهبان نمى روم، به زیر مجموعه خودش هم بگوید شما هم زیر بار رد صالحیت ها نروید، نام این 
تقلب است، این تسلیم شدن در برابر قانون محسوب نمى شود. كسى كه خودش تسلیم قانون نیست مى خواهد مجری قانون باشد، كسانى كه حلقه واسط 
هستند و خودشان مى خواهند امانت را به امین آن واگذار كنند، خودشان باید امین باشند. كسى كه امین نباشد قهرا نمى تواند قانون را اجرا كند. وی 
تصریح كرد: در همه رده ها در قوه مجریه، قضائیه و مقننه، كسانى در شأن این نظام هستند كه بینش آنان راجع به مسئولیت »امانت« باشد. مسئولیت ها لقمه چرب نیستند 

بلکه امانتى هستند كه برای مدتى به افرادی واگذار مى شوند. وی یادآور شد: كسى كه بینش امانت نسبت به مسئولیت دارد به قانون احترام مى گذارد. 

اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد دیگر چه نیازی به انتخابات هست؟

نیازمندیم
با روابط عمومی  نفر خانم  به یک 
باال با حداقل 2 سال سابقه کار در 
زمینه فروش تور و گردشگری برای 
کار در آژانس هواپیمایی پرتو شرق 
نیازمندیم. ساعت تماس: 17 الی 20 

32444127

شرکت  خدمات زیارتی بیرجند تنعیم 

خیابان جمهوری اسالمی 21 
جنب  بانک  صادرات

٣2222265
٣2226749

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+

آگهی مزایده شماره 8/94     نام مزایده گذار: بانک سپه
موضوع مزایده: فروش امالک و اموال مازاد بانک سپه

نوع کاربریشماره پالک ثبتیردیف
عرصه

)مترمربع(
اعیان

نحوه فروشتوضیحاتآدرسقیمت پایه )ریال()متر مربع(

1

قطعات 82 الی  89 فرعی از 
1929 اصلی بخش 11 قاین 

کارخانه و ماشین آالت
 انواع سازه های فلزی

شهرک صنعتی قاین1018619616/952/500/000صنعتی

زمین واگذاری شرکت شهرک های صنعتی 
می باشد و متقاضی می بایست شرایط 
شرکت شهرک های صنعتی خراسان 
جنوبی را برای جانشینی دارا باشد 

نقد و اقساط  )20 درصد نقد 
الباقی در 36 قسط متوالی 

2
1044 فرعی از 782 فرعی از 

7/000/000/000--1423/82تجاری28 اصلی بخش 6 بیرجند
سربیشه- نبش میدان 

100 درصد نقدیدارای سند ششدانگ می باشدبسیج

3
ماشین آالت تولید سنگ 

مصنوعی تک الیه به صورت 
موزاییک و پالک

ماشین آالت با شرایط موجودشهرک صنعتی بیرجند100/241/910/000------
 به فروش می رسد

نقد و اقساط )20 درصد نقد 
الباقی در 36 قسط متوالی(

4
6082 فرعی از 17 فرعی از 249 

بیرجند - پاسداران250192/203/350/000/000مسکونیاصلی بخش 2 بیرجند
ملک تخلیه نشده است پاسداران 64- پالک 48

نقد و یا نقد و اقساط )50 درصد 
نقد الباقی در 36 قسط متوالی(

5

قطعات 186 الی 189 منطبق 
بر پالک های فرعی 93،92، 

100 و 101 فرعی از 1929 اصلی 
کارخانه تولید سنگ مصنوعی 

شهرک صنعتی قاین 167672814/59/090/000/000صنعتی

زمین واگذاری شرکت شهرک های 
صنعتی می باشد و متقاضی می بایست 

شرایط شرکت شهرک های صنعتی 
خراسان جنوبی را برای جانشینی دارا 

باشد

نقد و یا نقد و اقساط )20 درصد 
نقد الباقی در 36 قسط متوالی(

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:
عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی برای دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال به حساب 460/10000 به نام بستانکاران این بانک نزد 

یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در خراسان جنوبی- بیرجند- میدان طالقانی- دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند.
الف: مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری چهارشنبه 94/11/14 ب: مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا آخر وقت اداری شنبه 94/11/24

تبصره 1: کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد. تبصره 2: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است.
تبصره3: به میزان پرداخت غیر نقدی، طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد. تبصره 4: اطالعات و جزئیات اموال فوق الذکر در اسناد مزایده مندرج می باشد. 

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های 32387125-056 تماس حاصل فرمایید.
بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات - مدیریت خراسان جنوبی

بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را به دلیل

 اجرای موفقیت آمیز فاز اول طرح هادی در روستای آسفیچ

 از جناب آقای آسمانی مقدم مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خراسان 
جنوبی، جناب آقای بشیری زاده فرماندار محترم شهرستان درمیان، جناب آقای بیجاری 

بخشدار محترم قهستان، جناب آقای مهندس دزگی مدیر محترم بنیاد مسکن
 انقالب اسالمی شهرستان درمیان

 اعالم می داریم. 

شورا ، دهیاری و اهالی روستای آسفیچ

قابل توجه ادارات ، شرکت ها و سازمان ها

به مناسبت ایام دهه فجر و انتخابات 
چاپ بنر با کیفیت متری 5000 تومان 

آدرس: بیرجند - طالقانی 8 - چاپ مجید

تلفن: ٣22٣8695   همراه: 091516٣99٣0

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

مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س(
با ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما نیکوکاران 
و مردم نوعدوست اعم از کاالهای نو و بهینه بال استفاده مازاد، کفارات، زکات، نذورات، انجام کلیه 

مراسم و مناسک عقیقه فرزندان و نذر قربانی می باشد. 
آدرس: بیرجند- خیابان کارگران- بین کارگر 4 و 6 - مسجد حضرت صدیقه طاهره )س(

تلفن: 09157202129- 32317898
شماره حساب کمک های مردمی نزد بانک ملی: 0109826637002 

  شماره کارت مجازی: 6037991899647808

      مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س(


