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پرونده استان روی میز وزیر
  ثبت نام نوروزی عتبات از اول اسفند

اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت در گفتگو با مهر، 
گفت: ثبت نام های نوروزی عتبات از اول اسفندماه 
از طریق سایت آغاز می شود و اعزام زائران نیز از ۲۳ 
اسفندماه صورت می گیرد و اعزام زائران به سامرا را 

حتما در برنامه سفر خواهیم داشت.

 طرح تجهیز رایگان اصناف به 
صندوق مکانیزه فروش

رئیس اتاق اصناف ایران از تجهیز رایگان اصناف به 
صندوق مکانیزه فروش در قالب »طرح باران« خبر 
داد و گفت: این طرح در دهه فجر امسال عملیاتی 
ایرنا، افزود: تجهیز  با  می شود. فاضلی در گفتگو 
دریافت  فروش  مکانیزه  های  صندوق  به  اصناف 

مالیات را عادالنه، شفاف و نظام مند خواهد کرد. 

 فرصت پرداخت جریمه غیبت 
سربازی تا پایان سال تمدید شد

وظیفه  نظام  سازمان  رئیس  صدرالسادات  سردار 
ایرنا، گفت:  با  انتظامی در گفتگو  عمومی نیروی 
مشموالن مرحله اول طرح پرداخت جریمه غیبت 
سربازی که تاکنون مبلغ جریمه خود را پرداخت 
نکرده اند تا پایان سال فرصت دارند آن را بپردازند.

 تغییر قوانین بازنشستگی در سال 
95 منتفی است  

پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون  بطحایی 
ایسنا، گفت:  با  وزیر آموزش و پرورش در گفتگو 
بازنشستگی  نظام  اصالح  برای  که  پیشنهادهایی 
مطرح بود فعاًل از دستور خارج شده و در حال حاضر 
قوانین  از  برخی  تغییر  بر  مبنی  تصمیمی  هرگونه 
مربوط به بازنشستگی از جمله پرداخت حقوق بر 

صفحه 7مبنای چند سال و سابقه خدمتی منتفی است.

صفحه 7

کویر تایر 
مصداق عینی 

اقتصاد مقاومتی 
صفحه4

برگزاری  ٨٠ برنامه شاخص 
به همت کمیته فرهنگی هنری 

بیرجند در دهه فجر
 صفحه7

معرفی استان در نمایشگاه 
سراسری گردشگری جزیره قشم

صفحه 7

راهکار سیف در مورد عدم ورود 
پول های کثیف به انتخابات 

صفحه ٨

اقامه نماز طلب باران در بیرجند

استاندار در جلسه شورای معاونان وزارت کشور؛ همه گفتنی ها را گفت

برادر ارجمند جناب آقای قمری
رئیس محترم هیئت ورزش های زورخانه ای و پهلوانی خراسان جنوبی

اعضای محترم تیم بزرگساالن ورزش زورخانه ای

اقتدار تیم خراسان جنوبی و راهیابی به فینال مسابقات لیگ برتر کشتی 
پهلوانی و ورزش زورخانه ای کشور برگ زرین دیگری بر دستاوردهای 
بزرگ  افتخار  این  افزود.  جنوبی  خراسان  در  کهن  ورزش  این   ماندگار 
 و ارزشمند را صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق و سربلندی اعضای 

این تیم توانمند را در کسب عناوین ملی و بین المللی آرزو دارم. 

سید محمد حسین زینلی -  مدیرعامل شرکت کویر تایر

شورای اسالمی و دهیاری دستگرد - شورای اسالمی و دهیاری حاجی آباد

جناب آقای مهندس برزگر
مدیر محترم توزیع برق شهرستان بیرجند

  و همکاران گرامی 
 بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکرمان را به جهت تامین روشنایی معابر روستاهای 

حاجی آباد و دستگرد اعالم نموده، سالمتی و موفقیت شما عزیزان را از خداوند منان آرزومندیم. 

فروش ششدانگ زمین تجاری حاشیه خیابان مطهری )محدوده سه راه اسدی(
یا معاوضه با آپارتمان یا ویالیی ٠9151641294 - 32432٠9٠

آگهی تجدید مزایده عمومی جمعیت هالل احمر شماره 2 - 94
شرح در صفحه 2

به مناسبت درگذشت همسری فداکار، پدری مهربان و پدر بزرگی عزیز 

مرحوم کربالیی اسد ا... مسعودیان 
 جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 94/11/٠4 از ساعت 15:15 

الی 16:15 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی با ذکر فاتحه موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی قلوب داغداران و تشکر و امتنان بازماندگان 
خواهد بود. 

خانواده های مسعودیان و سایر فامیل وابسته

مـزایده 
موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( بیرجند در نظر دارد: 2 طبقه از مجموعه هتل 
سالمندان شامل 26 واحد سوئیت با زیر بنای 1508 مترمربع با کاربری توانبخشی را از طریق 
مزایده به اجاره واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند درخواست کتبی خود را به انضمام فیش 
واریزی به مبلغ 5000000 ریال به حساب سیبا به شماره 108514253004 نزد بانک ملی شعبه 
شهید مفتح به نام موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( »معادل 10 درصد اجاره بها 
پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده از تاریخ انتشار به مدت یک هفته« واریز و فیش واریزی را به 

واحد امور مالی موسسه واقع در کوی شهید مفتح خیابان شهید شهاب تحویل فرمایند. 

روابط عمومی موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

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.

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند      کز کار خلق یک گره بسته وا کند
بدینوسیله از زحمات بی شائبه شما در خصوص مساعدت برای درمان بیماران 

معرفی شده از ناحیه مسجد مرتضوی کمال تشکر را داریم 
بی شک سالمتی جامعه مرهون زحمات شما است. توفیق روز افزون را برایتان آرزومندیم. 

هیئت امنای مسجد مرتضوی

جناب آقای دکتر قائمی
جناب آقای دکتر لطیفی

جناب آقای دکتر موحد دانش

جناب آقای مهندس اسفندیار زراعتکار
رئیس محترم اداره گاز شهرستان بیرجند 

مهندسین ارجمند: آقایان احمد زینلی فر، سعید مومنی 
پیمانکاران محترم شرکت اژدرگاز بیرجند

شورای اسالمی و دهیاری محترم روستای خراشاد
بدینوسیله صمیمانه ترین مراتب سپاس و قدردانی خود را از یکایک شما سروران ارجمند 

برای گازکشی خیابان جمهوری اسالمی روستای خراشاد اعالم می نماییم 
صحت و سالمتی شما بزرگواران را از درگاه باریتعالی آرزومندیم. 

ساکنین خیابان جمهوری اسالمی روستای خراشاد
      ذاکریان ، دکتر پور صدری ، معروفیان ، چنگیزیان ، اسد خراشادی ، اسد زاده

جناب آقای مهندس شهرکی
 ضمن خیر مقدم، انتصاب جناب عالی را به سمت

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی
 که مبین توانمندی و شایستگی شما در زمینه های مدیریتی و اجرایی می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، بدینوسیله الزم است از زحمات بی شائبه و گرانقدر

 جناب آقای دکتر حقیقی قدردانی و سپاسگزاری گردد
 توفیق روز افزون برایتان مسئلت داریم. 

هیئت مدیره و پرسنل سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی

از تاریخ 94/10/28 نماینده انحصاری استان خراسان جنوبی شرکت پخش پارسیان می باشد.
لذا کلیه مشتریان محترم برای سفارش با تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایند.

32433244-32433357-٠915٨345525

    .............................................   شرکت قاسم ایران

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

مجری پروژه های : خاک برداری ، حفاری ، چاله کنی ، 
اکتشاف معادن ، پیکورزنی ، حفر قنوات و ...

 خدمات بیل مکانیکی چرخ زنجیری خّرم 

٠91576116٠5 - ٠91556116٠5

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   
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 ارائه وام ۱۵ میلیون تومانی به طرح های 
کارآفرینی جوانان

مدیرکل مشارکت های اجتماعی جوانان از ارائه وام  
۱۵ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد به طرح های 
داد. حجتی در  کارآفرینی سمن های جوانان خبر 
گفتگو با مهر، با اشاره به امضای تفاهم نامه معاونت 
ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان با بانک 
قرض الحسنه مهر ایران گفت: این تفاهم نامه با هدف تمرکز حساب 
های سمن های جوانان و تامین نقدینگی مورد نیاز تشکلهایی که در 
حوزه کارآفرینی اجتماعی طرح و برنامه دارند، امضا شده است.  وی افزود: 
در راستای حمایت از طرح های کارآفرینی، تشکل های جوانان و تمامی 
سمن ها می توانند براساس کارکرد حساب خود، وام قرض الحسنه ۱۵ 

میلیونی با کارمزد ۴ درصد دریافت کنند.

 ضرورت افزایش مالیات بر کاالهای 
آسیب رسان سالمت 

قائم مقام وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت افزایش  
مالیات بر کاالهای آسیب رسان سالمت، گفت: با 
این اقدام ضمن کاهش بار بیماری های ناشی از آن 
می توان ساالنه حدود 2000 میلیارد تومان از این 
محل صرف بهداشت و درمان مردم کرد. به گزارش 
ایسنا، حریرچی، گفت: اخذ عوارض و مالیات از کاالهای آسیب رسان به دو 
دلیل انجام می شود؛ اول اینکه افزایش عوارض و مالیات و متعاقبا افزایش 
قیمت، خصوصا در مورد سیگار موجب کاهش مصرف این اقالم شده و 
این مهم به سالمت عمومی جامعه کمک خواهد کرد و دوم اینکه مبالغی 
که به عنوان عوارض و مالیات از این کاالها دریافت می شود، می تواند به 

عنوان یک منبع مالی پایدار در خدمت سالمت قرار گیرد. 

 آغاز فاز جدید ورود خودروسازان خارجی
 به ایران از بهمن

قراردادهای  اینکه  بیان  با  صنعت  وزیر  معاون 
ایران  بازار  در  برای حضور  خارجی  خودروسازان 
اجرایی می شود،  فاز  وارد  تدریج  به  آینده  ماه  از 
گفت: راه یوزانس و فاینانس برای خودروسازان باز 
شد. صالحی نیا در گفتگو با مهر، افزود: مذاکرات 
خودروسازان داخلی با خارجی ها مراحل نهایی را طی می کند و به نظر 
می رسد آن دسته از خودروسازانی که پیش از رفع تحریم ها، کارهای 
خود را پیش برده اند و مذاکرات خود را به مرحله عقد قرارداد رسانده اند، 
جلوتر از سایرین هستند.وی تصریح کرد: با اطالعاتی که ما در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت داریم، ظرف یک ماه آتی حتما قراردادهای 

خودروسازان داخلی با خارجی ها قطعی و کار شروع می شود.

دستگاه  هزار   90 جایگزینی  و  ناوگان  نوسازی  طرح 
از  تومانی  میلیون   20 وام  اعطای  با  فرسوده  تاکسی 
دوازدهم بهمن ماه آغاز خواهد شد. به گزارش ایسنا، در 
تفاهمی که بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان حفاظت 
محیط زیست، پلیس راهبر، تاکسیرانی و ایران خودرو 
پارسیان،  بانک های  با همکاری  است  قرار  منعقد شد، 
ملت و تجارت 90 هزار تاکسی فرسوده در سراسر کشور 
جمع آوری و خودروهای جدید جایگزین آنها شود.  آن 
طور که در مراسم رونمایی از این طرح پورمحمدی - 
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی - توضیح داد، این 
طرح با هدف کاهش آالینده ها به ویژه در سطح کالن 
شهرها، رضایت مندی صاحبان تاکسی و رفاه عمومی 
همچنین صرفه جویی در سوخت مایع انجام خواهد شد. 

وی با بیان این که در حال حاضر 60 هزار تاکسی در 
تاکسی  و 90 هزار  پیکان هستند  نوع  از  سطح کشور 
فرسوده وجود دارد که باید خودروهای نو جایگزین آنها 
توافقی که بین سازمان  براساس طرح و  شوند، گفت: 
دیگر  دستگاه های  همچنین  و  برنامه ریزی  و  مدیریت 
انجام شده، قرار است با تامین مالی که بخشی از آن 
می شود  انجام  غیرتورمی  به طور  و  بانک ها  سوی  از 
این دستگاه های فرسوده جایگزین شوند. پورمحمدی، 
گفت: براین اساس برای هر دستگاه خودرو 20 میلیون 
تومان وام در نظر گرفته شده که شرایط ضمانتی آن نیز 
آسان است؛ به طوری که برای این تسهیالت فقط یک 
ضامن و همچنین سفته الزم است. وی دوره بازپرداخت 
 ۴8 را  فرسوده  خودروهای  وام  میلیونی  تسهیالت20 

ماهه و با سود ۱6 درصد اعالم کرد.  

70 هزار کارت اعتباری که گفته می شد صادر 
شده و قرار بود دو هفته پیش توزیع آن آغاز شود، 
با توجه به عدم فروش کاال در نمایندگی های 
مشخص شده با استفاده از این کارت، به نظر 
می رسد که هنوز توزیع نشده است. به گزارش 

ایسنا، طرح کارت اعتباری خرید کاال از بیش از 
سه ماه پیش به عنوان راه نجات موقتی لوازم 
خانگی از رکود از سوی دولت عنوان شد اما 
بیش از آن که بخواهد مشکل رکود را حل کند، 
با گذشت  این مشکل را بیشتر کرده است و 

بیش از سه ماه از زمان اعالم، هنوز متولیان 
برسانند.  اجرا  به مرحله  را  آن  نتوانسته اند  امر 
تغییرات فراوان در مسیر برنامه ریزی برای این 
طرح، از مواردی بود که تولیدکنندگان را بسیار 
آزرده خاطر کرد و حتی آن ها را تا مرز انصراف 

از طرح نیز کشاند.کاهش تعداد اقساط، کاهش 
سقف کارت ها، اضافه شدن کاالهای خارجی به 
طرح و ... باعث شد تولیدکنندگان به این نتیجه 
برسند که طرح کارت اعتباری نمی تواند به آن 
اندازه ای که در ابتدا پیش بینی می شد موثر باشد. 

 پرداخت وام 20 میلیونی برای نوسازی تاکسی ها 

  تولیدکنندگان، دلسرد از کارت اعتباری خرید کاال 

رئیس اداره داروهای تحت کنترل، داروخانه ها و شرکت های توزیع سازمان غذا و دارو از راه اندازی سامانه الکترونیکی جمع آوری
 نسخ از داروخانه ها خبر داد. به گزارش ایرنا، دکتر سعدا... پرویزی گفت: این طرح به شکل پایلوت در سمنان
 اجرا می شود و پس از رفع کامل مشکالت احتمالی آن به صورت کشوری اجرایی خواهد شد.

 جمع آوری نسخ داروخانه ها الکترونیکی می شود

قیمت سکه و دالر در نخستین روز هفته 
 

هفته  آخر  به  نسبت  افزایشی  روند  با  آمریکا  دالر 
گذشته 36۴8 تومان و سکه تمام طرح جدید 937 
هزار و ۵00 تومان فروخته  شد. به گزارش ایسنا، هر 
گرم طالی ۱8 عیار در بازار روز شنبه بیش از 9۴ 
هزار تومان قیمت داشت. همچنین نیم و ربع سکه به 
ترتیب ۴7۱ و 2۵6 هزار تومان داد و ستد می شد. در 
بازار ارز نیز یورو 3980 تومان، پوند انگلستان ۵2۱0 

تومان و یوان چین ۵7۵ تومان عرضه  شد. 

 تازه ترین اخبار از پرداخت وجوه 
سپرده گذاران »ثامن الحجج« 

مدیر عامل بانک پارسیان اعالم کرد که این بانک 
از دهه فجر، پرداخت حدود 200 میلیارد تومان از 
سپرده های خرد سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج 
را آغاز می کند. به گزارش ایسنا، مدیر عامل بانک 
پارسیان با بیان این که با هماهنگی های انجام شده، 
بانک  تایید  مورد  سپرده گذاران  سپرده  است  قرار 
زمان بندی شده مشخص  برنامه  یک  در  مرکزی 
از  پارسیان  بانک  اظهار کرد:  واگذار شود،  آنها  به 
دهه فجر ) ۱2 بهمن ماه( توزیع وجوه سپرده گذاران 
پرداخت  این که  بیان  با  وی  می کند.  آغاز  را  خود 
سپرده ها با اولویت سپرده های خرد انجام می شود، 
اضافه کرد: براین اساس در مرحله  اول سپرده های 
سه میلیونی، پنج میلیونی و ۱0 میلیون  تومانی به 
ادامه  پرویزیان  پرداخت خواهد شد.  آنها  صاحبان 
داد: در مراحل بعدی با دریافت فهرست هایی که 
بانک مرکزی به بانک پارسیان ابالغ خواهد کرد، 

به ترتیب مابقی سپرده ها نیز پرداخت خواهد شد. 

ساالنه حدود 20 درصد به جمعیت 
زوج های نابارور افزوده می شود

مدیرعامل مجتمع دارویی و درمانی هالل ایران با 
بیان اینکه سه میلیون زوج نابارور در کشور وجود 
دارد، تصریح کرد، ساالنه حدود 20 درصد به تعداد 
در  چوبینه  می شود.حمیدرضا  افزوده  ها  زوج  این 
در  نفر  میلیون  اکنون شش  افزود:  ایرنا،  با  گفتگو 
آمار  ناباروری هستند. وی  کشور درگیر مشکالت 
جهانی افزایش ناباروری را حدود ۱2 درصد اعالم 
کرد و با بیان اینکه آمار مبتالیان به ناباروری در 
ایران بیش از آمار جهانی است، گفت: تغییر سبک 
زندگی و افزایش سن ازدواج از جمله دالیل افزایش 
میزان ناباروری در ایران به نسبت دیگر کشورهاست.

  تعیین دستمزد سال ۹۵ با توجه به
 معیشت کارگران

اینکه  اعالم  با  کارفرمایان  عالی  کانون  قائم مقام 
گرانی  واسطه  به  تولید  تمام شده  قیمت  افزایش 
با  گفت:  است،   نقل  و  حمل  و  تولید  نهاده های 
وجود اینکه توانایی کارفرمایان برای افزایش مزد 
کاهش یافته اما تعیین دستمزد را براساس معیشت 
مد نظر قرار خواهیم داد. مرتضی رجبی در گفتگو 
با فارس، با اشاره به اینکه تعیین تکلیف دستمزد 
سال 9۵ کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تا 
پایان سال 9۴، انجام می پذیرد، اظهار کرد: ماده 
نرخ  به  با توجه  تعیین دستمزد  بر  قانون کار   ۴۱
تورم و سبد هزینه ای معیشت کارگران تأکید دارد.

کدپستی در برنامه ششم کاربردی می شود

عملیات سازمان  مهندسی  و  نگهداری  مدیر کل 
ششم  برنامه  در  کدپستی  گفت:  احوال  ثبت 
شدن  کاربردی  راستای  در  و  شود  می  کاربردی 
آن، مردم برای ثبت کدپستی و نشانی و همچنین 
اعالم تغییر آن ها به پایگاه سازمان ثبت احوال 
با  گفتگو  در  یغمائی  حمیدرضا  کنند.  مراجعه 
بسیاری  باشد  روز  به  کدپستی  اگر  افزود:  ایرنا، 
از مشکالت حل خواهد شد و الزم نیست مردم 
ارائه دهند  برای احراز هویتشان مدارک فیزیکی 
بلکه این امر از طریق مراجعه به پایگاه اطالعات 
انجام  راحتی  به  احوال  ثبت  سازمان   جمعیتی 
می شود. وی تاکید کرد: حذف برخی سفر های 
برون و درون شهری یکی دیگر از مزایای ثبت 

کدپستی به شمار می آید. 

موج جدید سرما مصرف گاز کشور را
 20 درصد افزایش می دهد

مصرف گاز بخش خانگی کشور تا پایان هفته و با 
موج جدید سرما از حدود 390 میلیون مترمکعب 
کنونی به بیش از ۴70 میلیون مترمکعب افزایش 
خواهد یافت. به گزارش ایرنا، بر اساس پیش بینی 
سازمان هواشناسی، دمای بیشتر نقاط کشور تا روز 
پنجشنبه )هشتم بهمن ماه( کاهش قابل توجهی 
خانگی  گاز بخش  اساس مصرف  این  بر  و  یافته 
شرکت  دیسپچینگ  مدیر  یافت.  خواهد  افزایش 
گاز  ملی  شرکت  آمادگی  درباره  ایران  گاز  ملی 
 : داشت  اظهار  سرما  جدید  موج  با  مقابله   برای 
و  دارد  تداوم  های کشور  پاالیشگاه  در  گاز  تولید 
محدودیتی در تامین گاز بخشهای مصرفی وجود 
ندارد و گازرسانی به تمام بخشها با ضریب اطمینان 
باالیی انجام می شود. وی اضافه کرد: مشترکان 
بخش خانگی با مدیریت مصرف ،عالوه بر کمک 
به اقتصاد خانواده، زمینه را برای افزایش تحویل 

گاز به دیگر بخش های مصرف فراهم می کنند.

مـزایده )مرحله اول( 
شهرداری بیرجند در نظر دارد: برابر مصوبه 94/459/ش - 94/3/7 شورای 
اسالمی شهر بیرجند و با رعایت آیین نامه معامالت شهرداری تهران مصوب 
1355 و قانون اصالح و تسری آن بر مراکز استان ها نسبت به واگذاری امالک 
خود به شرح ذیل از طریق آگهی مزایده به صورت اجاره برای مدت دو سال 
اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده دعوت می 
شود حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه 94/11/17 برای دریافت فرم و اسناد 
شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداری مرکزی واقع در میدان ابوذر 
مراجعه فرمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده یکشنبه 94/11/18 می باشد. 
ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. ارائه 

مجوزات الزم و پروانه کسب معتبر برای شغل مورد نظر الزامی است.
یک باب مغازه واقع در میدان امام خمینی )ره( جنب بانک ملت 

مبلغ پایه مزایده: 15/000/000 ریال
غرفه تزئینات اتومبیل داخل فضای پایانه مسافربری بیرجند   

مبلغ پایه مزایده: 3/500/000 ریال
غرفه شماره 15/2 واقع در پایانه مسافربری )سوغات، خوار و بار و 

خشکبار(    مبلغ پایه مزایده: 12/500/000 ریال
محل شستشوی اتوبوس )کارواش پایانه( واقع در فضای باز پایانه 

مسافربری    مبلغ پایه مزایده: 6/000/000 ریال
یک باب غرفه جنب رستوران واقع در پایانه مسافربری بیرجند 

 مبلغ پایه مزایده: 6/000/000 ریال
 )برای مشاغل دفتر بیمه - شرکت های مسافربری برون شهری

 دفتر پست(

 تاسیس شرکت افتخار آفرینان دانش و اندیشه شرق »سهامی خاص« در تاریخ 94/11/3 به شماره ثبت 5260 
به شناسه ملی 14005559436 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 

آگهی می گردد:
 موضوع شرکت: انجام کلیه امور مشاوره در زمینه: کار، آموزشی و تحصیلی از دبستان تا دانشگاه، پشتیبانی تحصیلی، ایجاد یک 

مرکز پانسیون مطالعاتی، ویژه دانش آموزان در کلیه مقاطع تحصیلی )پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در صورت ضرورت قانونی( ضمن 
ثبت شرکت مزبور با موضوعات فعالیت های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  
مرکز اصلی شرکت: خراسان جنوبی- بیرجند -  خیابان سپیده -  سپیده 10- پالک 18- طبقه دوم کدپستی 9718797187  سرمایه 
شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی به نام می باشد که تماماً توسط موسسین شرکت طی گواهی بانکی شماره 
180/160 تاریخ 1394/10/22 نزد بانک سینا شعبه بیرجند پرداخت گردیده است.  اولین مدیران شرکت: آقای پوریا پژوهان فر به شماره ملی 
0640209750 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، خانم صدیقه نیکنام به شماره ملی 523986371 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و خانم شیما نیکنام به شماره ملی 0651756146 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آقای پوریا پژوهان فر )مدیرعامل( و مهر شرکت 
معتبر است.  اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه   بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجتبی ماجدی به شماره ملی 0640188443 به عنوان 
بازرس اصلی و اقای سید محمد حسین پور به شماره ملی 0651780748 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.  

روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی مزایده
به استناد مواد 121 و 122- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک ثبتی 4122- اصلی بخش یک 
بیرجند به آدرس بیرجند خیابان جمهوری اسالمی 19، پالک 5 که در دفتر 35 صفحه 175 به نام آقای حسین امینی فرزند علیجان به 

شناسنامه شماره 11 صادره بیرجند  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است. با حدود اربعه به شرح پرونده ثبتی: شماال به طول 29 متر به دیوار 
منزل 4123- اصلی شرقا 1- به طول 4.70 متر 2- به وضعیت شمالی به طول 1.20 متر به دیوار منزل 4135 اصلی 3- به طول 3 متر دیواریست به 
منزل باقیمانده 4136 اصلی 4- به طول 14.60 متر دیوار به دیوار منزل باقیمانده 4137 اصلی جنوبا 1- به طول یک متر دیوار به دیوار منزل مرقوم 
2- به طول 14.5 متر دیوار به دیوار 3- که شرقی است به طول 4.70 متر دیواریست مشترک 4- به طول 3.80 متر دیواریست به منزل پالک 4170 
و 4171 اصلی غربا 1- به طول 8.40 متر 2 -که جنوب غربی محسوب می شود به طول 2.80 متر 3 - به طول 0/80 سانتی متر دیوار به دیوارپالک 
های 4172 و 4174 اصلی 4- که شمالی است به طول 2.20 متر 5- به طول 3.20 متر 6- که جنوبی است به طول 1.50 متر و 0.75 سانتی متر و 
8 متر دیوار به دیوار پالک 4121 اصلی 7- به طول 3.30 متر درب و دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی ریزش آب باران بوسیله پنج ناودان از بام منزل 
شماره 4123 اصلی مجاور شمالی به منزل و بام مورد ثبت گواهی شده است و برابر سند رهنی شماره 18410- 89/8/20 دفترخانه 7 بیرجند در قبال 
مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام سود متعلقه و جریمه دیرکرد تا روز وصول موضوع بدهی آقای سید حسین گلشنی در رهن 
بانک کشاورزی شعبه قهستان قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خود عمل ننموده اند بنابراین بانک از دفترخانه 
تنظیم کننده سند درخواست صدور اجرائیه راجع به وصول مبلغ 1/350/000/000 ریال اصل و مبلغ 1/020/452/055 ریال سود و خسارت تاخیر تا 
روز درخواست 93/9/19 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول نموده که پرونده ای تحت کالسه 9300314 در این خصوص نزد اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشکیل شده است پس از ابالغ اجرائیه و گذشت 10 روز مهلت مقرر قانونی به دلیل عدم پرداخت یا تودیع بدهی بنا به درخواست بانک مرتهن 
نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک مورد رهن دارای 440 مترمربع عرصه و اعیان به مساحت 360 مترمربع 
قدیمی ساز و بیش از 40 سال قدمت ساخت دارد و دارای امتیازات آب و برق می باشد و به مبلغ دو میلیارد و هشتصد و بیست و چهار میلیون و هشتصد 
هزار ریال )2/824/800/000( ارزیابی و پس از رسیدگی به اعتراض واصله قطعیت یافته است و در روز یکشنبه مورخ 94/12/2 در محل اداره اجرای 
اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ دو میلیارد و هشتصد و بیست و چهار میلیون و هشتصد هزار 
ریال )2/824/800/000( قیمت پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه متعهدین تا قبل از روز مزایده اقدام به 
پرداخت و تودیع بدهی و یا تعیین تکلیف بدهی خویش اقدام نمایند از انجام مزایده خودداری خواهد شد و هرگاه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده 

غالمرضا دادی- مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بیرجندروز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

آگهی فقدان سند  مالکیت 
نظر به این که آقای حسین حسینائی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی خواستار صدور سند مالکیت المثنی نوبت 

اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ اعیان پالک 2427 فرعی از شماره 345 - اصلی واقع در بخش 2 شهرستان 
بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلوم مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 107669 صفحه 350 دفتر 
امالک جلد 634 به نام حسین حسینائی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا چنانچه کسی مدعی 

سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرماید و اال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به 
نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.                                                                                    رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

تجدید مزایده عمومی شماره 94-2
جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی در نظر دارد: مطابق مشخصات ذیل اقالم و کاالهای خود را به فروش برساند.

حجم تقریبینام کاالردیف
وضعیت کاال

شهرستان محل وقوع کاال اسقاطکارکردهنو

فردوس-341 تختهچادر برزنتی طرح قدیم1

بشرویه-143 تختهچادر برزنتی طرح قدیم2

طبس-65 تختهچادر امدادی ایرانی طرح قدیم- درجه یک3

طبس-190 تختهچادر امدادی خارجی کامل عربی4
طبس-13 تختهچادر امدادی ایرانی طرح قدیم- درجه 52

طبس-500 تختهچادر امدادی خارجی کامل 2*3 طرح قدیم- درجه یک- سبز پررنگ6

طبس-181 تختهچادر امدادی ایرانی طرح قدیم- درجه یک- سبز کمرنگ7

طبس-3 تختهچادر گروهی ایرانی بدون پل و پایه8
طبس-5 تختهچادر گروهی ایرانی کامل9

سربیشه-11 تختهچادر عشایری طرح قدیم10

نهبندان-12 تختهچادر برزنتی گروهی11

قیمت کارشناسی کل )ریال( 2/016/350/000

شرایط متقاضیان: دارای شخصیت حقوقی و حقیقی مهلت دریافت اسناد مزایده و مشخصات اعالم: 94/11/7 لغایت 94/11/13 مهلت برگشت اسناد مزایده: 94/11/14 لغایت 94/11/26 محل بازدید: جمعیت هالل 
احمر شهرستان های مورد اشاره در جدول فوق از ساعت 7/30 الی 14/30 مهلت قبول پیشنهادات: زمان بازگشایی پاکت ها و اعالم برنده: پنجشنبه 94/11/29 ساعت 9 صبح  محل تشکیل کمیسیون: بیرجند- خیابان 
معلم - میدان مادر- جمعیت هالل احمر استان- واحد دبیرخانه مدارک مورد نیاز برای دریافت اسناد مزایده: تصویر کارت شناسایی ملی به همراه اصل آن نشانی: خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان معلم- میدان مادر- جمعیت 
هالل احمر استان مدارک مورد نیاز برای دریافت اسناد مزایده: تصویر کارت شناسایی ملی به همراه اصل آن نشانی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان معلم، میدان مادر، جمعیت هالل احمر استان، واحد دبیرخانه - به درخواست 
مراجعه کنندگان قبل و بعد از تاریخ های تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود. -تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت )ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی( معتبر غیرمشروط به نام جمعیت هالل احمر باشد. 
)مبلغ تضمین 10 درصد قیمت پیشنهادی( - حضور مزایده گران در جلسه بازگشایی پاکت ها بالمانع می باشد. شماره تماس 32421990 برای پاسخگویی به سواالت از ساعت 7/30 الی 14/30 فعال می باشد. )واحد امور قراردادها( 
- در صورت انصراف برنده اول از خرید، سپرده وی به نفع فروشنده ضبط و برنده دوم به عنوان خریدار معرفی می گردد. در صورت امتناع برنده دوم ضمانت ضبط می گردد و مزایده تجدید می گردد.- کلیه هزینه های متعارف حمل 
و نقل و تخلیه و بارگیری و باسکول و کارشناسی و هزینه های دیگر انجام مزایده بر عهده برنده مزایده )خریدار( می باشد. - تعداد حداقل دو شرکت کننده یا دو پیشنهاد دهنده برای بازگشایی پاکت ها الزامی است.

آگهی انتخابات
قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف فروشندگان 
شیشه و آلومینیوم کاران در اجرای ماده 23 قانون نظام 
صنفی، بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب آن 
اتحادیه دعوت می گردد با در دست داشتن اصل یا تصویر 
پروانه کسب و یا کارت عضویت عکس دار اتحادیه یکشنبه 
94/11/11 راس ساعت 9 صبح الی 11 برای شرکت در 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس شخصاً به نشانی اتاق اصناف 
واقع در طالقانی 3 کوچه 3/8 مراجعه و نمایندگان مورد 
نظر خود را از بین افراد ذکر شده به تعداد 5 نفر عضو اصلی 
هیئت مدیره و 2 نفر بازرس اصلی و علی البدل انتخاب 
نمایند. الزم به ذکر است براساس تبصره ماده 13 آیین نامه 
اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی اعطای وکالت و یا اعزام 

نماینده برای دادن رای ممنوع می باشد.

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره:
نام و نام خانوادگیردیف

جواد بهدانی1
حسین بهدانی2
محمد بهدانی3
جعفر بیکی4
حسن بیکی5
علی ربانی6
سید حسین رزاقی7
حسن رستاد8
احمد علیزاده9
رضا محمدی10
محمد یاری11

اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:

نام و نام خانوادگیردیف
مهدی ربانی1
یونس رضاپور2
احمد رضا محمودی3

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند



هوای خراسان جنوبی ابری می شود

مسئولین  از  خواستم  می  نباشید،  خسته  و  باسالم 
محترم راهنمایی و رانندگی بپرسم آیا دودی نمودن  
شیشه های اتومبیل یا پوشاندن آن با تور مجاز است؟ 
اگر ممنوع است چرا برخورد نمی کنند!؟ لطفا پاسخ 

بدهند.
915...329

که  بیرجند  عمران  و  توسعه  شرکت   باسالم. 
به  شد  تشکیل  مردم  باسهام   75 حدود  های  سال 
تومان میلیون   400 زمان   همان  های  قول   نقل 

از وضعیت آن اطالع  بود لطفا  سرمایه گذاری شده 
رسانی کنید.

915...352
باسالم آیا مسئولین کشور می دانند که حقوق یک 
با سابقه سی سال  اجتماعی  تامین  بازنشسته  کارگر 

پرداخت حق بیمه زیر هشتصد هزار تومان است؟ 
936...754

امیرآباد  از دهیار محترم و شورای اسالمی  با تشکر 
بابت آسفالت کوچه ها که زمینه ساز توسعه می باشد.

خداقوت اجرکم عندا... 
915...491

شرکت  باید  چرا  نباشید،  خسته  و  سالم  عرض  با 
از  را  فاضالب  آوری  جمع  طرح  فاضالب  و  آب 
حالی  در  کند  شروع  جمعیت  کم  و  قدیمی  مناطق 
خیابان  مثل  باال  جمعیت  با  جدید  مناطق  در  که 
 پونه که خیلی مشکل دفع فاضالب دارد هنوز هیچ

خبری نیست؟
915...557

سالم آوا جان. ضمن خسته نباشید به تمام همکاران، 
قسمت یاداشت ها و گزارش های خانم کاری بسیار 

شیواست با تشکر از همت تان. خدا یارتان.
915...896

وضع  گردشگری  اتوبوس  اندازی  راه  جای  به  لطفا 
نابسامان و نازیبای شهر را درست کنید بیت المال را 
بهینه هزینه کنید کجاست آن جای گردشی..... قبال 
که شهرداری یک گلکاری یا تزئینی داشت االن که 

نمی بینیم...
935...584  
همه به  خداقوت  و  سالم  عرض   ضمن 

خراسان  آوای  مردمی  روزنامه  اندرکاران  دست 
برتر  لیگ  از  جنوبی  خراسان  میزبانی  جنوبی.خبر 
بخش  مسرت  بسیار  کشور  ای  زورخانه  مسابقات 
طرف  از  که  آخر  جمالت  ولی  بود.  آفرین  وغرور 
خواستار  اینکه  ازجمله  ورزش،  این  هیئت  رئیس 
کمک خیرین به این ورزش و از کمک 50 میلیون 
که  عزیزمان  ازطرف  شخصاحضورداشتم  خودم  که 
قولش راداده بودند خبری نیست. واقعاوقلبابرای این 
ورزش بقول رهبرعزیزمان، ملی و مذهبی و فرهنگی 

مان افسوس خوردم.
915...527

با سالم خدمت آوای عزیز بنده مغازه میوه فروشی 
دارم ولی بحث سالمت انسان است نه قیمت. وانت 
رعایت  را  بهداشت  اصال  فروشان  دست  یا  فروشها 
خراب  که  دارند  قبل  روزهای  از  میوه  و  کنند  نمی 
شده است. اگر مغازه دار کمی گران میدهد به خاطر 

این است که کرایه مغازه دارد.
915...143

سالم. متاسفانه شاهد برخورد زشت و ناپسند تعدیل 
در  بیمه  شدن  ناقص  و  حقوق  شدن  نصفه  و  نیرو 
شرکت مخابرات هستیم که خودم با 11 سال سابقه 
کار دچار چنین مشکلی شده ام . الاقل فکر کارگر 

نیستید، فکر خانواده اش باشید.
915...915
از کجا و چطور  نفرمعلول جسمی حرکتی  سالم یک 
باید ماهیانه370 هزار تومان قسط مسکن بدهد؟ شاید ما 
توانایی نشستن پشت میز ریاست را نداشته باشیم ولی اراده 
برای کارکردن داریم ولی کجا در شهر به ما کارمی دهند؟
915...891

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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نتایج زیانبار اختالف بین زن و شوهرها چیست؟

مي شود؛  به طالق  منجر  پیوند  یک  فرجام  که  هنگامي 
قابل  و  مشخص  زیادي  بسیار  حد  تا  آن  اثر  و  نتیجه 
ظاهري  شکل  که  خانواده هایي  در  اما  است،  پیش بیني 
خود را حفظ کرده و والدین هنوز به شکل صوري در کنار 
هم زندگي مي کنند؛ اثرات بسیار مخرب تري بر فرزندان و 

شخصیت ایشان خواهد داشت.
گسستن  به  که  است  پدیده اي  ایسنا، طالق  گزارش  به 
در  بسیاري  مطالب  تاکنون  و  مي انجامد  خانواده  بنیان 
رفتار  و  طالق  پدیده  تلخ  عواقب  و  آسیب ها  با  رابطه 
تمامي  شنیده ایم.  خانواده ها،  این  فرزندان  شخصیت 
که  مي دهد  نشان  شناسي  روان  و  تست هاي شخصیتي 
مسائلي  شاهد  که  علت  این  به  عاطفي  طالق  فرزندان 
چون اختالف شدید والدین، توهین، بي توجهي و درگیري 
در  ثبتي  و  قانوني  فرزندان طالق  از  بیشتر  آنها هستند؛ 
از  والدین  که  خانواده هایي  در  هستند.  آسیب  معرض 
یک  تشکیل  شاهد  مي گیرند؛  عاطفي  طالق  یکدیگر 
مثلث هستیم که طي آن هرکدام از والدین سعي مي کنند 
با فرزندان علیه دیگري ائتالف تشکیل دهند؛ لذا به نوعي 
و  مي نمایند  خویش  مشاجره  و  بحث  درگیر  را  فرزندان 
والدین  و  بزرگساالن  فرزندان همچون  تفکر  آنجا که  از 
ایشان نیست، در بیشتر موارد خود را مقصر دعواي والدین 

دانسته و سرزنش مي کنند.

افزايش ضعف درسي فرزندان 
ساده ترين اثر مخرب طالق عاطفی

بیان  با  کودک  روانشناس  حسینی«  علی  »سید 
اینکه آسیب هاي وارده به کودکان بستگي به شرایط سني 
و شرایط شخصیتي فرزندان دارد، به خبرنگار ایسنا، گفت : 
 این تنش ها در نوجوانان مي تواند منجر به پناه بردن آنها 
به تماس هاي تلفني طوالني با دوستان و چت کردن و 
وب گردي هاي افراطي شود. وی ادامه داد: افزایش ضعف 
درسي بچه ها، به علت از دست دادن تمرکز از ساده ترین 
اثرات مخرب این اختالفات است به گونه ای که به تدریج 
و به مرور زمان امکان رسیدگي به ضعف هاي درسي آنان 

وجود نخواهد داشت.

اثر منفي طالق عاطفي بر پسرها 
شديدتر  از دختران است

و  اختالفات  تاثیر  کرد:  تصریح  کودک،  روانشناس  این 
طالق عاطفي بر شخصیت و رفتارهاي دختران و پسران 
پسرها  بر  مسئله  این  منفي  اثر  که  شاید  است  متفاوت 
شدیدتر  از دختران باشد. حسینی، افزود: پسرها بیشتر با 
رفتارهاي بیروني وکنترل نشده پرخاشگري و رفتار منفي 
واکنش نشان مي دهند در حالي که دختران بیشتر دچار 

اختالالت دروني، اضطراب و استرس مي  شوند.
خانواده  اعضاي  همه  قانوني،  در طالق  کرد:  تاکید  وی 
کمتري  استیصال  دچار  و  دانسته  روشن  را  خود  تکلیف 
عاطفي  طالق  در  گمگشتگي  این  که  حالي  در  هستند 

ادامه دار مي شود.
اینکه عوامل آسیب زا در  بیان  با  روانشناس کودک،  این 
شخصیت فرزندان ظهور خواهدیافت ، افزود: آسیب وارده 
بر فرزندان طالق امري احتمالي بوده ولی در خانواده هایي 

مداوم  به صورت  والدین  میان  کشمکش  و  اختالف  که 
وجود دارد، آسیب بر روی شخصیت فرزندان خواهد بود.

حسینی تصریح کرد: خانواده هایي که به صورت پیوسته 
در  فرزندان  دارد  وجود  والدین  میان  دعوا  و  مشاجره 
تربیت مي شوند،  آرامش  نبود  و  بي عاطفه، سرد  محیطي 
محیط گرم از نظر عاطفي را تجربه نکرده و پرخاشگري 

را به عنوان یک رفتار می آموزند.
روابط  که  خانواده هایي  چنین  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
به دنبال جایگزیني آن  عاطفي مناسبي نیست، فرزندان 
در محیط بیرون از خانه هستند وگرایش به همساالن و 

دوستان ناباب زمینه را براي بزهکاري فراهم مي آورد.

  طالق عاطفی، تأثیرات ناسالمی
بر رشد شخصیتی فرزندان دارد

دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  »محمدرضاد ستجردی« 
گفت:  ایسنا  خبرنگار  به  بیرجند،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
به  منجر  شوهر  و  زن  بین  اختالفات  و  ناسازگاری 
ایجاد  و  خانواده  در  صمیمیت  و  آرامش  رفتن  بین  از 

خشونت،کینه ورزی و بی توجهی به فرزندان خواهد شد.
ابعاد  بر  ناسالمی  تأثیرات  عاطفی  طالق  داد:  ادامه  وی 
شخصیتی  رشد  به ویژه  فرزندان  تکامل  و  رشد  مختلف 

آنان خواهد داشت.
پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
بیرجند، اظهار کرد: از آن جا که هدف از ازدواج، تشکیل 
به  رسیدن  خانواده جدید،  ایجاد یک  از  و هدف  خانواده 

آرامش است، کانون خانواده باید سرشار از محبت باشد.
دستجردی، با بیان اینکه پس هر عاملی که به این هدف 
لطمه وارد سازد، جزء آسیب های خانواده است، افزود: با 
و جایگاه  نقش  به  قرآن می توان  آیات  در  و دقت  توجه 
خانواده در رشد و تربیت فرزندان و مسئولیت پذیری آنان 

در قبال فرزندانشان پی برد.

 کودکی بهترين زمان برای
پايه گذاری شخصیت فرزندان

وی تصریح کرد: مهم ترین دوران های رشد پس از تولد، 
کودکی، نوجوانی و جوانی معرفی شده اما کودکی بهترین 
پرورش  و  تربیت  پایه گذاری  برای  زمان  مناسب ترین  و 

صحیح شخصیت فرزندان است.
و  آثار  به  اشاره  با  اجتماعی،  روانشناسی  دکتری  این 
پیامدهای اختالفات والدین بر روی فرزندان، گفت: آثار 
آینده  زندگی  افتادن  خطر  به  عاطفی،  و  روانی  جسمی، 
این  چنان چه  و  است  شخصیتی  اختالالت  و  کودک 
اختالفات در خانواده تداوم داشته باشد، می توان سرانجام 
شوم طالق و جدایی را انتظار داشت که آثار سنگین تری 
بر سایر اعضای خانواده به ویژه فرزندان به دنبال خواهد 
داشت. وی با بیان اینکه خانواده کانون موّدت و رحمت 
و آسایش معرفی شده و همه  اعضای خانواده در سایه ی 
زندگی سعادتمندانه ای  می توانند  و محبت،  الفت  و  انس 
و  زن  مدارای  و  تاکیدکرد: عدم سازش  باشند،  داشته  را 
و تشکیل خانواده،  ازدواج  برخالف هدف  شوهر، درست 

رشد و تکامل فرزندان است.
آثار  شوهر  و  زن  سازش  عدم  اینکه  بیان  با  دستجردی 

خوشایندی را در پی نخواهد داشت، افزود: افرادی که در 
اجتماع از نظر شخصیتی دچار مشکل هستند و مدام دچار 
تشویش و اضطراب می باشند  این اختالل بر زندگی آینده 
آنان تأثیر گذاشته و در حیات زناشویی خود موفق نیستند.
وی با بیان اینکه کودک در تمام طول زندگی خود، غالبًا، 
همان خواهد بود که خانواده اش خواسته است، یادآورشد: 
پیدایش و گسترش بیشتر عادات و گرایش های کودک از 
خانه و خانواده آغاز می شود و او از خانواده اش یاد خواهد 

گرفته که چگونه زندگی کند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
خانواده،  محیط  تولد،  از  پس  اینکه  به  اشاره  با  بیرجند، 
مهم ترین عامل مؤثر در تکوین و تحول شخصیت کودک 
است،گفت: در صورتی که محیط خانواده سالم و مناسب 
باشد در کودک، اعتماد به نفس، محبت، ایثار، استقالل، 
سالم  شخصیت  باألخره  و  مسئولیت  پذیرش  قدرت 
رشد  ناسالم،  خانواده  در  داد:  ادامه  وی  می آید.  به وجود 
طبیعی شخصیت کودک، ُکند و ناکافی صورت می گیرد و 

او را آماده رفتار نابهنجار می سازد.
شوهر،  و  زن  ناسازگاری  عوامل  به  اشاره  با  دستجردی 
مسئولیت های  و  وظایف  به  نکردن  عمل  کرد:  تصریح 
شرعی، از عوامل روانشناختی، دینی و اخالقی، اجتماعی 
عواقب  به  اشاره  با  وی  است.  اقتصادی  و  فرهنگی  و 
عدم تفاهم و ناسازگاری والدین تصریح کرد: ابتدا آثار و 
پیامدهایی که دامن گیر فرزندان خانواده خواهد شد و دوم 

پیامدهایی که به خود زوجین آسیب می رساند.
این دکتری روانشناسی اجتماعی، تاکیدکرد:  از مهم ترین 
آثار اختالفات خانواده در رشد و تکامل شخصیت کودک 

می توان به تشویش، فشار درونی و ناامنی اشاره کرد.

 اختالفات و مشاجرات متداوم
بر خانواده، بايد پیشگیری شود

عوامل  با  مقابله  راهکارهای  به  اشاره  با  دستجردی 
گزینش  به  توجه  کرد:  نشان  خاطر  زوجین،  ناسازگاری 
همسر مناسب، سازگاری، مدارا، مهار خشم همسر، پرهیز 
از توقع است. وی ادامه داد: افزایش ضعف درسي بچه ها، 
به علت از دست دادن تمرکز از ساده ترین اثرات مخرب 

این اختالفات است.
یکی  اینکه  بیان  با  اجتماعی،  روانشناسی  دکتری  این 
بین  زندگی  مهارت های  عاطفی ،کمبود  طالق  دالیل  از 
از  پس  ازدواج  به  اقدام  کرد:  نشان  خاطر  است،  زوجین 
کسب شناخت از خصوصیات اخالقي، روحي و خانوادگي 
زوجین، از ظهور پدیده هاي چون طالق عاطفي و رسمي 

پیشگیري خواهدکرد.

 مهم ترين فايده و هدف ازدواج،
تشکیل خانواده است

حسین فرازی مدیر عامل بنیاد صیانت از نهاد خانواده در 
پیوند  و  ازدواج  مسئله ی  اینکه  بیان  با  جنوبی،  خراسان 
بسیار مهمی است،  امر  اسالم  زناشویی در شرع مقدس 
اما  امر فواید بسیاری داشته  این  ایسنا ،گفت:  به خبرنگار 

مهم ترین فایده و هدف ازدواج، تشکیل خانواده است.
این نقش مهم وجود  اجرای  اینکه شاه کلید  بیان  با  وی 

از  یکی  کرد:  تصریح  است،  والدین  نظر  اتفاق  و  تفاهم 
روابط  ایجاد  و  خانواده ها  سالمت  کننده   تهدید  عوامل 
در  که  خانواده  اعضای  برای  مفید  و  سازنده  و  سالم 
نهایت سالمت جامعه را به خطر می اندازد، عدم تفاهم و 
اختالفات همیشگی و مشاجرات دائمی زن و شوهر است.
خراسان  در  خانواده  نهاد  از  صیانت  بنیاد  عامل  مدیر 
جنوبی، با بیان اینکه یکی از مهم ترین عوامل ناسازگاری 
زوجین، عمل نکردن به وظایف و مسئولیت های شرعی 
و  وظایف  این  با  آشنایی  گفت:  است،  آن ها  از  یک  هر 
عمل به آن ها گامی است به سوی تداوم و رشد و سالمت 

خانواده و حفظ آن از هرگونه تهدید است.

پیشگیری بهتر از درمان است

فرازی تاکیدکرد: زمانی که زن و شوهر در طول زندگی 
از راهکارهای پیشگیری از اختالفات از جمله سازگاری و 
مدارا  استفاده کنند زمانی نخواهد رسید که شاهد فرزندانی 
زندگی در  ناموفق  و  شخصیتی  اختالالت  به   مبتال 

آینده باشیم.

 اختالفات خانوادگی، منجر به
کم رنگ شدن محبت می شود

وی تصریح کرد: ناسازگاری، اختالفات و عدم تفاهم بین 
زن و شوهر که منجر به کم رنگ شدن محبت،  آرامش و 
ایجاد خشونت، درگیری و عدم توجه به فرزندان خواهد 
تأثیرات زیادی بر رشد شخصیتی فرزندان  شد، می تواند 
از نهاد خانواده در  بنیاد صیانت  داشته باشد. مدیر عامل 
اولین جایی است  اینکه خانواده  بیان  با  خراسان جنوبی، 
نخستین  و  می گذارد  وجود  عرصه   به  پا  آدمی  نوزاد  که 
او  سعادت  و  شده  محسوب  او  پرورشگاه  و  آموزشگاه 
وابسته به خانواده است، گفت: نقش پدر و مادر در پرورش 

و تربیت فرزندان نقشی ویژه و پر اهمیت است.

 گفتگوی سالم و عقالنی راهکاری
برای مبارزه برای طالق عاطفی

فرازی با اشاره به راهکارهای مناسب در ناسازگاری زن 
و شوهر، گفت: گفتگوی سالم و متقابل،  رعایت حدود و 

مرزهای شرعی در خانواده از جمله راهکارهای مناسب در 
ناسازگاری همسران است.

وی با بیان اینکه هرگونه اختالل در خانواده، پدر و مادر 
را از وظایف اصلی خود دور کرده و نقش آنان را کم رنگ 
می کند، افزود: ناسازگاری و اختالف بین زن و شوهر از 
جمله آسیب هایی است که آثار و پیامدهای زیان باری بر 

اعضای خانواده و به ویژه فرزندان خواهد داشت.
خراسان  در  خانواده  نهاد  از  صیانت  بنیاد  عامل  مدیر 
جنوبی، با بیان اینکه مهم ترین آثار ناسازگاری بر زوجین 
که می تواند عاقبت و پایان تداوم بخشیدن به اختالفات 
باشد، افزود: طالق و جدایی پیامدهای تلخ و دردناک بر 

خانواده و فرزندان خواهد داشت.
بر  را  خود  تأثیر  والدین  ناسازگاری  اینکه،  بیان  با  وی 
فرزندان دختر به خصوص در سنین کودکی، بیشتر خواهد 
گذاشت، یادآور شد: از میان دالیل ناسازگاری که می تواند 
فراوان باشد، عدم ایفای وظایف و مسئولیت های شرعی 
بروز  از  مسئله  این  در  دقت  که  است  عامل  مهم ترین 

بسیاری از اختالفات جلوگیری خواهد کرد.
فرازی با اشاره راهکارهایی که می تواند به مقابله با عوامل 
ناسازگاری بپردازد، ادامه داد: چنان چه زوجین در زندگی 
زناشویی خود بتوانند از راهکارهای پیشگیری از اختالفات 
که برگرفته از تعالیم اسالمی بوده استفاده کنند می توانند 

زندگی پر نشاط، شاد و سالمی داشته باشند.
استان، در  خانواده  نهاد  از  صیانت  بنیاد  عامل   مدیر 

خاطر نشان کرد: با پیشگیری و درمان مشاجرات، زن و 
شوهر می توانند فرزندانی موفق و سرشار از شادابی و امید، 

تحویل جامعه دهند.
ابتدای زندگی با کسب مهارت های زندگی و  زوجین در 
شناخت کامل از خصوصیات اخالقي، روحي و خانوادگي 
مسئولیت های  و  وظایف  با  آشنایی  همچنین  و  یکدیگر 
شرعی از ظهور پدیده هایی چون طالق عاطفي و رسمي 

پیشگیري خواهندکرد.
والدین بدانند مشاجره و دعواهای پیوسته میان آنها باعث 
می شود فرزندان در محیطي بي عاطفه، سرد و نبود آرامش 
تجربه  را  عاطفي  نظر  از  گرم  محیط  مي شوند،  تربیت 
نمی کنند و پرخاشگري را به عنوان یک رفتار می آموزند  
از  بیرون  در محیط  دنبال جایگزیني  به  زمانی  در چنین 
خانه هستند وگرایش به همساالن و دوستان ناباب زمینه 

را براي بزهکاري فراهم مي آورد.

از روز شنبه تا صبح دوشنبه هفته جاری با افزایش ابر روند تغییر دما در استان رو به افزایش است. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کارشناس سازمان هوا شناسی خراسان جنوبی با بیان این مطلب گفت: جریان هوا 
از صبح دوشنبه تا صبح روز سه شنبه هفته جاری پدیده های وزش تندباد، رگبار و رعد و برق پراکنده پیش 

بینی مي شود. زارعی افزود: پایان هفته جاری دما در سطح استان کاهش می یابد.

طالق خاموش، فرزندان خاموش

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عايق های رطوبتی
نمايندگی ايزوگام آذرگام و آذين بام

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

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم

نظر به این که در پرونده کالسه 440/93 اجرایی تعداد 3650 سهم از 12097 سهم از اراضی دیمی و مزروعی با پالک ثبتی 
237 فرعی از 1832 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاجی آباد متعلق به خانم مهدیه سبزه بین ) هر سهم 42000 ریال(  جمعا به مبلغ  
153/300/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای احمد مهدوی نسب فرزند عزیز اله به مبلغ 150/240/000 ریال در حق آقای حسن 
عباس زاده  و مبلغ 2/252/700 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز شنبه مورخ 94/11/17 ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای 
احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع  و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در 
صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 14 و 16 مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری 

حاجی پور- مدير اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندبه آدرس www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

چون در پرونده اجرایی در قبال محکومیت آقای محمد خراشادیزاده به پرداخت مبلغ 62/884/491 ریال در حق آقای اسماعیل 
غفوری و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به توقیف یک دستگاه خودروی مزدا 323 به شماره 
انتظامی 854 ص 72 ایران  34 از محکوم علیه که حسب نظریه کارشناس خودروی مذکور مدل 1379 و به رنگ سبز یشمی متالیک بوده و 
موتور و گیربکس آن سالم و بیمه نامه معتبر و دور رنگ می باشد که به مبلغ 148/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده در 
روز دوشنبه مورخ 94/11/26 از ساعت  10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع 
و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه 

نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدير اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

 مزایده حضوري)حراج(
اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبي در نظر دارد: یک دستگاه خودروی 
وانت مزداد وکابین را از طریق مزایده حضوری به فروش رساند، لذا متقاضیان 
محترم مي توانند برای بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده حضوری  
بیرجند  آدرس:  به  اداري  وقت  در  لغایت1394/11/11  آگهي  انتشار  تاریخ   از 
پرورش خراسان جنوبي   و  آموزش  اداره کل   - بهداري  راه  بلوار معلم - چهار 
کسب  برای  نمایند.  مراجعه  وخدمات  پشتیباني  اداره   -  1 شماره  ساختمان 

اطالعات بیشتر با شماره 32424724-056 تماس حاصل فرمایند.
همچنین براي مالحظه و دریافت اسناد مزایده حضوری مي توانید به سایت اداره 

کل به آدرس اینترنتي www.skh.medu.ir مراجعه نمایید.
دوشنبه 1394/11/12  مزايده حضوری:  و مکان جلسه کمیسیون  زمان 

ساعت 9 صبح در محل اتاق کنفرانس اداره کل برگزارخواهد شد. 

 قیمت پايهمدلنام خودرورديف
)کارشناسی(

 تضمین شرکت
درمزايده

8/000/000 ريال80/000/000 ريال1380وانت مزدا دوکابین1

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبي

حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج 
از شهر با کارگر ماهر و کامیون جک 6 
متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما 
را با يک سرويس حمل می کنیم.    

  09155618308
جالل نیا

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

فروشگاه کودک  امیـر 
قابل توجه مشتريان گرامی
 اجناس شب عید رسید 

 با خريد پوشاک زمستانه از تخفیف 
ويژه برخوردار شويد.

سجادشهر، امامت 2   32412973

نبش مدرس 69    09153616358

 فقط با روزی 10000 تومان
و با ضمانت نامه کتبی 5 ساله



یکشنبه *  4 بهمن 1394 * شماره 3425 

 برترین ها - کوتاه ترین پرواز دنیا بین دو جزیره از مجموع جزایر اورکنی در شمال اسکاتلند به نام های وستری و
پاپا وستری به طول 2.5 کیلومتر اتفاق می افتد. طول پرواز به طور رسمی دو دقیقه است ولی تحت شرایط جوی ایده آل 
این زمان به 47 ثانیه نیز می رسد. بلیط این پرواز 30 دالر قیمت دارد.

مسیر پرواز 47 ثانیه ای!

4
 کتاب مستند سازی و تحلیل منظر

و سیمای شهر تاریخی بیرجند

کتاب مستند سازی و تحلیل منظر و سیمای شهر 
تاریخی بیرجند منتشر شد. این کتاب که به تازگی 
از سوی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
توسط  رسیده  به چاپ  جنوبی  گردشگری خراسان 

بناهای  مرمت  رشته  مدرس  کاویان  مجتبی  آقای 
پس  کتاب  این  موالف  است.  شده  تالیف  تاریخی 
از تصویربرداری و نقشه برداری از عنصر ارزشمند 
معماری خانه ها و بناهای بافت بیرجند یعنی سردر 

ها، به مستند سازی و تحلیل آنها می پردازد.
نخست  بخش  محالت،  و  تاریخی  بافت  شناخت 
کتاب است و سپس عوامل اثر گذار بر عناصر منظری 
در شهر تاریخی بیرجند، خالقیت در قالب تناسبات، 
طبقات،  در  بازشوها  طراحی  نظام  کالبدی،  صفات 
ادراکی  کالبدی  سیمای  خوانش  هندسی،  تناسبات 
شهر بیرجند از جمله موارد بررسی شده در این کتاب 

است.
بافت  سردرهای  از  زیبایی  تصاویر  است:  گفتنی 
تاریخی بیرجند زینت بخش این کتاب ارزشمند شده  

است.

معرفی کتاب

چرا پنجره هواپیماها گرد است؟

پنجره  چرا  که  کنید  فکر  این  به  شده  به حال  تا 
ساخته  گرد  شکل  به  و  ندارد  گوشه  هواپیماها 
است. جالب  البته  و  ساده  بسیار  پاسخ  است؟  شده 

با آغاز به کار سفرهای هوایی ارزان و مقرون به صرفه 
که  کردند  تالش  هواپیماها  بیستم،  قرن  اواسط  در 
باالتری  ارتفاعات  در  هزینه ها  کردن  کمتر  برای 
پرواز کنند زیرا چگالی هوا در ارتفاعات بیشتر، کمتر 
است و همین امر کشش هواپیما را پایین می آورد.

اما پرواز در ارتفاعات باال باعث می شد که جان مسافران 

به خطر بی افتد. پس باید کابین به گونه ای طراحی 
می شد که فضای مناسب برای انسان را فراهم کند.
استوانه ای  شکل  به  کابین  شکل  خاطر  همین  به 
کند.  تحمل  را  درونی  فشار  بتواند  تا  شد  طراحی 
گوشه دار  پنجره های  دارای  کابین ها  ابتدا  در 
بیشتری  فشار  که  می شد  باعث  امر  همین  و  بودند 
شود. وارد  کابین  بر  پنجره ها  گوشه های  در 

گوشه دار  پنجره های  که  هواپیما  سه   50 دهه  در 
داشتند پس از اینکه بدنه متالشی شد، سقوط کردند.

اما پس از آن طراحان دریافتند که ایراد کار کجاست 
و پنجره ها را به شکلی که امروز می بینید تغییر دادند.

سیاره نهم منظومه شمسی کشف شد 

ای  سیاره  که  هستند  باور  این  بر  اخترشناسان 
بزرگ تر از زمین در اعماق تاریک و سرد منظومه 
و  نشده  شناسایی  تاکنون  که  شده  مخفی  شمسی 
گرفته  قرار  پلوتون  سیاره  از  دستی  دور  مسیر  در 
»سیاره  نام  با  آن  از  که  سیاره  این  کشف  است. 
نهم« منظومه شمسی یاد می شود در هنگام رصد 
حرکات  که  گرفت  صورت  کوپیر«  »کمربند  اجرام 
کنجکاوی  موجب  کمربند،  این  اجرام  معمول  غیر 
دانشمندان و پی بردن به سیاره نهم شد. دانشمندان 
دانشگاه کالیفرنیا، درباره کشف خود گفتند: »شواهد 
و  ریاضی  مدل سازی های  حاصل   ۹ سیاره   وجود 
اطمینان  و  هستند  کامپیوتری  شبیه سازی های 
دارد«. وجود  نهم  واقعی  سیاره  »یک  که  دادند 

خواندنی ها

عکس مفهومی

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

دوخت لباس با سلیقه شما به قیمت کرایه 

 )هدیه و تحویل به عروس خانم ها(

3000000 تومــان وام %4

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

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

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

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

و کارگرهای ماهر

 09157213571
صالحی منش

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

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

شامل:
 1- تای ماساژ 2- آروماتراپی

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

سالم 
 کاربر گیاهان دارویی

 کاربر اسانس های گیاهی
فروشنده گیاهان دارویی

 کرم سازی 

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

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

Hteb.ir :آدرس سایت

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

 حیـات طیبـه
 در رشته های ذیل ثبت نام می کند:

بـرنـج ام-کــي 

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها یك 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

نبش حکیم نزاری 1   32221525 - 09153635587

رستوران و غذای آماده حکیم 

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

اکران
فیلم ها

پدر آن ارغوان
دیگری

پدر آن ارغوان
دیگری

ساعت شروع 
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636 - 056تلفن

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

 و عصر با شرایط ویژه اکران نماید.
  3 2236030   09151605216

ایزوگام سلیمانی
خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ران

ه ای
بیم

ت و 
مان

 ض
ال

 س
10

نی
گو

یر
ق

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

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

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

قیمه و قورمه  

همراه با در خدمت شما همشهریان عزیز

ک رایگان 
پی

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

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

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

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

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

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

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

شرکت ها و ... پذیرفته می شود 

مدیر کارخانه کویرتایر با بیان اینکه این کارخانه مصداق 
عینی اقتصاد مقاومتی در کشور است گفت: کویر تایر به 
عنوان بزرگترین واحد صنعتی خراسان جنوبی بیش از 20 

درصد الستیک کشور را تولید می کند.
در  امروز  ظهر  کمیلی  محمدحسین  تسنیم،  گزارش  به 
و  و مدیران  آموزش  استانها،  بازدید مدیران کل  جریان 
خبرنگاران دفاتر خبرگزاری تسنیم در استان های خراسان 
این  از  بلوچستان  و  و سیستان  رضوی، شمالی، جنوبی 
کارخانه، محصوالت این شرکت در سال را بالغ بر3 میلیون 
و 300 هزار حلقه تایر در طرح ها و سایزهای مختلف 
محصوالت  روزانه  ارزش  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان 
تولیدی کویر تایر  بالغ بر یک میلیارد تومان  بوده که 
عمده این محصوالت برای دو خودروساز بزرگ کشور و 

همچنین سایر شرکت های خودروسازی ارسال می شود.
حدود 200  کویرتایر  شرکت  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
نمایندگی در سراسر کشور دارد و بخشی از محصوالت 
دست به  و  توزیع  ها  نمایندگی  این  طریق  از   شرکت 

مصرف کنندگان می رسد. 
محصول  ارزش  کرد:  بیان  تایر  کویر  کارخانه  مدیر 
تولیدی  کویر تایر در طی یک سال تقریبا با سه محصول 
و  زرشک  عناب،  همچون  جنوبی  خراسان  استراتژیک 
زعفران برابری می کند که این مسئله نشان دهنده نقش 
اقتصادی عظیم این شرکت در منطقه شرق کشور است. 
کمیلی با بیان اینکه در حال حاضر این مجموعه بیش 
غیرمسقیم  شاغل  هزار  و2  مستقیم   شاغل   1200 از 
 دارد افزود: بیش از 150 نفر از کارکنان این کارخانه در

رشته های مختلف دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی 
هستند. کشور  معتبر  های  دانشگاه  از  دکترا  و  ارشد 

مدیرکارخانه کویرتایر با بیان اینکه طی چند سال گذشته 
به رغم اینکه فضای سنگینی بر فضای کسب و کار و 
صنعت کشور حاکم بوده است تصریح کرد: افتخار داریم در 
این مدت باتالش و همت همه کارکنان این مجموعه نه 
تنها کاهش تولید نداشته بلکه شاهد افزایش تولید، افزایش 
فروش و سود بوده ایم. وی با اشاره به اینکه برخالف جریان 
طبیعی که در چند سال گذشته در بسیاری ازشرکت های 

شهرک های صنعتی کشور و بنگاه های اقتصادی شاهد 
کاهش تولید و تعدیل نیرو بوده ایم گفت: در شرکت کویر 
نه تنها این مسئله وجود نداشته بلکه بر عکس در کویرتایر 
 در راستای افزایش تولید جذب نیروی جدید هم داشته ایم.

گذشته  سال   5 طی  تایر  کویر  در  اینکه  بیان  با  وی 
تولید اسمی  ظرفیت  درصد   ۹6 تا   ۹2 بین  راندمان   با 

کرده ایم اظهار داشت: به واقع در کشور تعداد واحدهای 
صنعتی بسیار انگشت شماری را می توان دید که بتوانند 
را مسئله  این  و  کنند  رامحقق  باالیی  راندمان   چنین  

می توان از لطف خداوند و همت مجموعه پرسنل شرکت 
و مدیریت این مجموعه دانست.

مدیر کارخانه کویرتایر بیان کرد: با مدد الهی و همت بلند 
مدیران و کارکنان در مدت 17 سال فعالیت این مجموعه 
بیش از 140 لوح، گواهینامه و تقدیرنامه استانی، ملی و بین 
المللی در زمینه های مختلف از جمله  واحد نمونه صنعتی، 
و  انرژی  مدیریت  وری،  بهره  زیست،  محیط  استاندارد، 

تحقیقات کسب شده است.
کمیلی تصریح کرد: علی رغم اینکه کارخانه کویرتایر یک 
کارخانه در منطقه محروم کشور به حساب می آید اما 
بسیاری از نوآوری ها در صنعت تایر برای نخستین بار در 
کشور از سوی این مجموعه صورت گرفته است. وی به 
بحث مدیریت انرژی در شرکت های صنعتی و بنگاه های 

اقتصادی اشاره کرد و گفت: به واقع شاید چندسالی است 
که سایر شرکت های صنعتی به بحث  مدیریت انرژی 
ورود پیدا کرده باشند اما خوشبختانه شرکت کویرتایر از 
زمان راه اندازی، توجه ویژه ای به این مسئله داشته است 
و در دوازده سال گذشته شرکت کویرتایر به صورت متوالی 
پیشتاز مدیریت انرژی در صنعت  تایر بوده  و در تمامی 

ممیزی های داخلی و خارجی سرآمد بوده است.
 کمیلی با بیان اینکه صنعت تایر  فضای بسیار زیادی برای 
صادرات ندارد، گفت: شرکت کویر تایر نیز به کشورهایی 
همچون افغانستان، سوریه و عراق محصوالت خود را صادر 
می کند که بیشترین محصول به کشور افغانستان صادر 

شده است. وی خاطر نشان کرد: هم اکنون مسئله ای که 
بسیاری از صنایع پایین دست خودرو سازان را دچار مشکل 
کرده و شرکت کویرتایر نیز بی نصیب از آن نمانده است 
مطالبات بسیار زیاد قطعه سازان از خودروسازان است که 
مطالبات شرکت کویر تایر از دوخودروساز بزرگ بیش از 
ده ها میلیارد تومان است و این مسئله تنها دغدغه ما است 
که بتوانیم با کمک مسئوالن و با وصول سریعتر مطالبات 

همچنان با همین راندمان کار خود را پیش ببریم.

واردات بی رویه انواع تایر خارجی به کشور

مدیر کارخانه کویر تایر گفت: متاسفانه در طی سالهای 
۹3 و ۹4 شاهد ورود میلیون ها حلقه تایر از کشورهای  
مختلف به ایران هستیم که عمدتا از برندهای ناشناخته 
و با کیفیت های به مراتب پایین تر از محصوالت داخلی 
است و بسیاری از حوادث ناگوار جاده ای خصوصا حوادث 
حمل و نقل عمومی ناشی از این تایرهای بی کیفیت است.
تایرهای رویه  بی  واردات  این  با  داشت:  اظهار   کمیلی 

بی کیفیت هم مصرف کنندگان متضرر شده اند و هم 
صنعت الستیک کشورآسیب جدی دیده است.

طرح توسعه کویرتایر با حمایت های دولت 
صورت می گیرد

وی  به اجرای طرح توسعه شرکت کویر تایر اشاره کرد 
توسعه، ظرفیت  اجرایی شدن طرح  و گفت: در صورت 
فعلی  این کارخانه به بیش از دو برابر افزایش می یابد 
که بر همین اساس محصوالت جدیدتری به عرصه تولید 
کویرتایر اضافه می شود. مدیر کارخانه کویر تایر بیان کرد: 
به دنبال آن هستیم که با اجرای طرح توسعه کارخانه 40 
هزار تن به ظرفیت موجود اضافه کرده و سهم بیشتری 
از بازار داخلی و منطقه را از آن خود کنیم. مدیرکارخانه 
کویرتایر خاطرنشان کرد: دولت عزم خود را جزم کرده 
است که کمک کند و به هر حال امیدواریم با حمایت 
وکمک دولت 100 میلیون یورو سرمایه گذاری جدید برای 

طرح توسعه کویر تایر انجام شود.
وی بیان کرد: ما درصدد این هستیم که در جهت طرح 
توسعه کویر تایر از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم 
و این حمایت و کمک دولت دقیقا کمک به صنعت ملی 
کشور است.کمیلی ادامه داد: تایر یک کاالی لوکس نیست 
بلکه یک کاالی استراتژیک بوده و از آنجائیکه بیش از  85 
درصد حمل و نقل کشور در شبکه زمینی توسط خودرو و 
چرخ انجام می شود و با محدودیت ظرفیت تولید صنایع 
تایر کشور است، هر سرمایه گذاری که به افزایش تولید تایر 
داخلی کمک کند، خود یک عبادت است چرا که  وابستگی 

به خارج از کشور کاهش پیدا می کند.

 در بازدید مدیران و خبرنگاران خبرگزاری تسنیم عنوان شد

کویر تایر مصداق عینی اقتصاد مقاومتی 
کویر تایر۲۰ درصد الستیک کشور را تأمین می کند
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شش نکته طالیی از زبان پدر مدیریت مدرن

برای یک مدیر انجام کارها کافی نیست؛ او باید کارهای 
درست را انجام دهد. کارهایی را انجام دهید که بیشترین 

تاثیر را بر کسب و کارتان خواهد داشت.
2- از فرصت ها بهترین استفاده را بکنید

فقط  شود،  نمی  منجر  موثر  نتایج  به  مسئله  حل 
از  باید  نتیجه  برای کسب  را می گیرد.   جلوی آسیب 
فرصت ها بهترین استفاده را کرد. حل مشکالت را به 

دیگران واگذار کنید و خود به دنبال فرصت ها باشید.
3- بهره وری عادت است

و  مستمر  طور  به  باید  باال  کاری  بازده  داشتن  برای 
همیشگی رفتارهای کارآمد را تبدیل به عادت کرد. این 
بدان معناست که برای کارآمد بودن الزم نیست کارهای 
بزرگ انجام دهید بلکه باید کارهای کوچک اما صحیح 

روزمره را به طور منظم تکرار کنید.
 4- زمان خود را مدیریت کنید

افراد  نه  کنید  مدیریت می  مهمترین چیزی که شما 
هستند و نه بودجه بلکه زمان است. طرز استفاده شما 

از زمان تان میزان بهره وری شما را تعیین می کند.
5- به دنبال تعالی باشید

برای بزرگ شدن باید آنقدر اعتماد به نفس داشته باشید 
که باور کنید جهان واقعا به شما و قدرت شما نیاز دارد. 
اگر به توانایی های خود باور نداشته باشید نمی توانید با 

اطمینان تصمیم بگیرید و با شجاعت اقدام کنید.
6- زیاد تصمیم نگیرید

مدیری که تصمیمات زیادی می گیرد هم تنبل است 
شوند،  می  اداره  خوب  که  موسساتی  ناکارآمد.  هم  و 
تصمیم  حال  در  دائم  اگر  دارند.  اندکی  های  بحران 
 گیری هستید بدانید که دستورالعمل های الزم و صحیح

را ایجاد نکرده اید.

ای سعدی تو هم سخنی بگوی
 از آنها كه دیده ای و شنیده!

بازرگانی را دیدم که صد وپنجاه شتر بار داشت وچهل 
بنده خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خویش 
در آورد، همه شب نیارامید از سخنهای پریشان گفتن 
که »فالن انبارم به ترکستان است و فالن بضاعت به 
هندوستان، و این قباله فالن زمین است و فالن چیز را 
فالن، ضمین«. گاه گفتی: »خاطر اسکندریه دارم که 
هوایی خوش است«. باز گفتی: »نه که دریای مغرب 
مشوش است. سعدیا سفری دیگرم در پیش استاگر آن 
کرده شود بقیت عمر خویش به گوشه ای بنشینم«. 
گفتم: »آن کدام سفر است؟« گفت: »گوگرد پارسی 
خواهم بردن به چین که شنیده ام قیمتی عظیم دارد و 
از آنجا کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و 
فوالد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی 
به پارس و از آن پس، ترك تجارت کنم و به دکانی 
بنشینم«. انصاف ازین ماخولیا چندان فرو گفت که بیش 
طاقت گفتنش نماند.گفت: » ای سعدی تو هم سخنی 

بگوی از آنها که دیده ای و شنیده!«
گفتم:

آن شنیدستی که روزی تاجری
 در بیابانی بیفتاد از ستور

گفت چشم تنگ دنیا دوست را
 یا قناعت پر کند یا خاك گور

موفقیت توانایي رفتن از شکستي
 به شکست دیگر بدون از دست دادن

 شور و حرارت است.

چه دیر متوجه این موضوع می شویم
 که زندگی همان روزهایی بوده 

که منتظر بودیم بگذرند.

خدا: آنگاه که دوست داری
 کسی به یادت باشد به یاد من باش

 که همیشه به یاد تو هستم.

تنها یک  اصلی  ارتباط خوب هدف  برقراری  روزها،  این 
بخش از سازمان نیست بلکه کل سازمان به آن نیاز دارد. 
صرف نظر از عنوان شغلی و وظایف روزانه یک کارمند، 
شهرت و  عمومی  تصویر  ایجاد  در  را  مهمی  نقش   وی 

برند بازی می کند.
ممکن است کارکنان تان متوجه نباشند، اما آنها هر دفعه 
کنند،  می  منتشر  را  چیزی  اجتماعی  های  رسانه  در  که 
درواقع ارزش ها، رسالت و اهداف شرکت شما را ترویج و 
تبلیغ می کنند. بنابراین مهم است که به کارکنان جدید 

نشان دهید که وجود آنها بسیار ارزشمند است.

نقش فروشندگان
از زیر و بم شرکت شما دارند.  فروشندگان درك کاملی 
آنها دقیقا می دانند که چگونه باید خودشان را با انتظارات 
شما تطبیق دهند، به ماموریت شما اعتماد داشته باشند و 
احساسات مثبت شان را با جهان به اشتراك بگذارند. این 
افراد معموال با تحوالت و اخبار صنعت شما گام به گام 
حرکت می کنند و اطالعات شان را در این زمینه به روز 
می کنند. همچنین همیشه به دنبال راه هایی برای بهبود 

زندگی هم تیمی ها یا مشتریان خود هستند.
بهترین فروشندگان برند، فروشندگان باهوشی هستند که 
سخت کار می کنند و بازده کاری آنها دو برابر بیشتر از 
سایر کارمندان است. حاال تصور کنید اگر می توانستید کل 

تیم کاری را به یک ارتش قدرتمند و پرشور از سفیران 
برند تبدیل کنید، چه اتفاقی می افتاد. چنین افرادی درواقع 
با برند شما زندگی می کنند. اگر ابزار مناسب، دستورالعمل 
کاری، و محتوای الزم را در اختیار آنها قرار دهید و آنها را 
پشتیبانی کنید، مطمئن باشید که به بهترین و معتبرترین 

شیوه ممکن برند شما را به دیگران ارائه می دهند.
با استخدام چنین افرادی دسترسی بیشتری به مشتریان 
خواهید داشت و بهتر می توانید روی آنها تاثیر بگذارید. 
انگیزه و جاه طلبی کارکنان، فروش را سرعت می بخشد، 
را  برند  شناخت  و  کند،  می  تسهیل  را  استخدام  فرایند 
افزایش می دهد. نمی توان شهرت و تصویر برند را جعل 
کرد یا خرید؛ برند باید اصالت داشته باشد و این کار نیازمند 
جهد و تالش فروشندگان شما است. سه مرحله زیر به 
فروشندگان  در  را  انگیزه  و  شور  تا  کند  می  کمک  شما 
ایجاد کنید؛ فروشندگانی که متعهدند با افتخار شرکت شما 

را به دیگران معرفی کنند:

الگوی ارتباطی و مدیریتی 
خوبی برای كاركنان باشید

از  فراتر  بودن چیزی  الگو  یا  نمونه  به عنوان یک مدیر، 
الگو بودن برای  حفظ سودآوری شرکت است. همچنین 
ارتباطی  کارمندان به معنای نمایش مهارت های باالی 
و شفافیت کاری است. زمانی که کارمندان یک تصویر 

روشن از مدیر خود دارند و می بینند که وی چگونه به 
مشکالت و چالش ها واکنش نشان می دهد و آنها را حل 
می کند، به طور طبیعی مدیر را الگوی خود قرار می دهند 

و سعی می کنند مانند او رفتار کنند.
تحقیقات نشان داده زمانی که رابطه کارمندان و مدیران 
رابطه آزاد و دوطرفه باشد، کارکنان آینده روشنی را برای 
شرکت می بینند. کارکنانی که از طریق خط مشی شرکت 
بهتر  کنند،  می  پیدا  انگیزه  و  شوند  می  کار  به   تشویق 
می توانند اعتماد مشتریان را جلب کنند و ارتباطات پربازده 

و خوبی با آنها برقرار سازند.

كاركنان را تشویق كنید
آنها  به  کاری  چه  برای  که  شوند  می  متوجه  کارکنان 
پاداش داده شده است. معلوم است زمانی که شرکت ها 
تنها روی فروش تمرکز می کنند، فرصت برخورداری از 
فروشندگان خوب را از دست می دهند. تخصیص پاداش 
برای کارمندانی که بسیار بهتر از سطح انتظار شما کار می 
کنند، احساس غرور و افتخار، مالکیت، و مسئولیت را در 
از کار خوب کارکنان،  بیشتر می کند.قدردانی  آنها  میان 
انگیزه آنها را بیشتر کرده و آنها را تشویق می کند تا بهتر 
کار کنند. استعفای داوطلبانه کارکنان در سازمان هایی که 
از  کمتر  درصد  کنند، 31  می  استفاده  قدردانی  برنامه  از 
شرکت هایی است که از کارکنان خود قدردانی نمی کنند.

حمایت از رسانه های اجتماعی
یک مطالعه نشان داد که بادید از پست های به اشتراك 
گذاشته شده برند در رسانه های اجتماعی توسط کارکنان، 
بسیار بیشتر از همان پست هایی است که خود برند آنها را 

به اشتراك می گذارد. 
این امر مزیت خوبی برای برندها به شمار می رود، چرا که 
می تواند از این طریق، کارمندانش را به هواداران خوبی 

در رسانه های اجتماعی تبدیل کند.
را  شرکت  در  اجتماعی  های  رسانه  از  استفاده  سیاست 
کارمندان شما  کند  تضمین  که  سیاستی  بگیرید؛  کار  به 
برخورد  بهترین  و  داشته  شرکت  اهداف  از  کاملی  درك 
از بایدها  را با مشتریان راضی و ناراضی دارند. فهرستی 
دستورالعمل  که  شوید  مطمئن  و  کنید،  تهیه  نبایدها  و 
کارمندان  که  دهید  اجازه  سپس  واضحند.  و  روشن  ها 
خودشان کارشان را بکنند و سپس به پشتی صندلی تکیه 

دهید و گسترش نام برند خود را به تماشا بنشینید.
اندازی  راه  برای  عمومی  افکار  اصلی  محرك  اینترنت، 

استارت آپ های مدرن است.
 القای یک ذهنیت خوب درباره فروش در کل تیم های 

کاری باید از اهداف اصلی شرکت باشد.
اجتماعی  های  رسانه  به  خوبی  دسترسی  شما  مشتریان 
دارند، و تنها یک لغزش کوچک از سوی شما یا کارکنان 

تان کافی است تا نابود شوید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

و در حالی که او به خویشتن ستمکار بود داخل باغ شد ]و[ گفت گمان نمی کنم این نعمت 
هرگز زوال پذیرد. سوره الکهف، آیه 35

حدیث روز  

کسی که از خدا توفیق بخواهد ولی تالش نکند خود را مسخره کرده است. 
امام محمد باقر )ع(

سبک زندگی

نقش فروشندگی در ایجاد یک برنِد ماندگار

                        

ورزش  در  اصطالحي   -1 افقي: 
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توانا در خلق  شهرهاي مازندران - 
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یک فرهنگ می توان به سادگی نابود کرد: نه با 
کتاب سوزی و حمله ی مغول به آنان، بلکه باید 

کاری کنید که مردم به سراغ کتاب های خود نروند.

راز این داغ نه در سجده ی طوالنی ماست
بوسه اوست که چون مهر به پیشانی ماست

شادمانیم که در سنگدلی چون دیوار
باز هم پنجره ای در دل سیمانی ماست

جدول شماره  3425

123456789101112131415

فارتعاندیشیدنا1

یسانننقمکرادت2

راکفیجارامسار3

وربوروبجراری4

زتامساسراکاا5

کایاومهتمسرد6

وستنسکاویمتا7

هپوکنیفلدلاور8

هزوکاوتساریق9

مروتمسقتلماص10

عمخارترهوگگا11

امابامهناولم12

یعیشمسیبوکنوو13

نارادیکرتانثا14

هدنکفارسریسگنت15

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

تجربه کنید.    09158668002

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

فروش منزل سفت کاری شده 
در شمس آباد بیرجند )فوری(

09156632370

 شرکت صنایع شیر ایران پگاه به یک نفر ویزیتور )آقا( با سابقه
  و یک نفر لیسانس حسابداری )آقا( با تجربه نیاز دارد. متقاضیان

 می توانند برای اطالعات بیشتر با شماره 09158922032 تماس 
و یا به آدرس: بیرجند - بلوار شهدای عبادی - نرسیده به میدان 
ابن حسام - روبروی پارک جنگلی - شرکت پگاه مراجعه نمایند. 

ساعت تماس و مراجعه: 14لغایت 16

فروش کارواش با موقعیت عالی 
واقع در خیابان مدرس

09363574028

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

09153623539

پژو SD 206 مدل v 8 ،93 ، تمیز و سالم  
رنگ سفید خریداریم. 

به قیمت  کارشناسی - نقد  09157417058

دستگاه اکسیژن ساز شما را 
برای استفاده بیمار قلبی و ریوی 

خریداریم.
09155414395

فروش واحد مسکونی 130متری 
سه خواب ، حاشیه خیابان 16متری 

ظفر 4، مجتمع 5 واحدی 
تحویل اردیبهشت 95 یا معاوضه 
با واحد کوچکتر 09358531890
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 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

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

تعمیر لوازم گازسوز ، آبگرمکن  
پکیج و ...

09150570409 - رجبی

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

با گارانتی معتبر

09157417139 - ایوبی

میدان اول مدرس - مجتمع تجاری 
الماس طبقه پایین   تـک رایـانه

فروش ، رهن یا معاوضه فوری

آپارتمان 145متری 3 خوابه 
با کلیه امکانات واقع در مدرس 

34 ، عدالت 2، پالک 6، طبقه اول 
قابل معاوضه با آپارتمان در مشهد

32223045  - احسانی  
 32324404

  09155620654

 فروش انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر، سی  دی

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

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

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

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

 09151614735
برادران زنگوئی

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

خریداریم.  
32255221-09156702717

مغازه کفش فروشی با دکوراسیون 

عالی و کفش های شیک با شرایط عالی 

واقع در بازار به فروش می رسد.

09158600545

نقاشی  ساختمان  پال ستیک ، روغنی  ، اکرولیت   
خیابان غفاری - نسرین 11- قطعه دوم

09159617909- تنگلی
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 شهرخبر: نخود فرنگی در مقایسه با بسیاری از مواد غذایی دیگر حاوی پروتئین بیشتر و کالری و چربی کمتری است. در واقع در هر فنجان نخود فرنگی 
افرادی که می خواهند وزن کم کنند یک ماده  غذایی فوق العاده محسوب می شود.   برای  از فیبر است. برای همین  134 کالری وجود دارد و سرشار 
نخود فرنگی سرشار از فیبرهای غیر حاللی است که از یبوست پیشگیری می کنند همچنین نخود فرنگی میزان کلسترول خون را کاهش می دهد.

با خواص دارویی نخود فرنگی آشنا شوید  اخبار ورزشی

بانوان خراسان جنوبی مقام سوم مسابقات 
والیبال را به دست آوردند

فارس : بانوان خراسان جنوبی با کسب مدال برنز بر 
سکوی سوم مسابقات والیبال هشتمین المپیاد ورزشی 
دانشگاه فنی و حرفه ای کشور ایستادند. در این ماراتن 
فرهنگی ورزشی، ورزشکاران 23 دانشگاه استان های 
 29 از  والیبال  مسابقات  قهرمانی  کسب  برای  کشور 
دی ماه تا سوم بهمن ماه جاری در سالن های ورزشی 
دانشگاه پیام نور و دانشکده شهید بهشتی اردکان با 
یکدیگر به رقابت پرداختند.در مسابقات والیبال بانوان 
هشتمین المپیاد ورزشی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور 
هشت تیم به مصاف هم رفتند که تیم های خراسان 
این  فینال  به  یزد  و  تهران، خراسان رضوی  جنوبی، 
رقابت ها راه پیدا کردند. در بازی فینال مسابقات تیم 
بر  غلبه  با  تهران  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  والیبال 
ایستاد، خراسان  خراسان رضوی بر سکوی قهرمانی 
و خراسان  کرد  آن خود  از  را  قهرمانی  نایب  رضوی 
جنوبی با کسب مدال برنز این ماراتن فرهنگی ورزشی 
در جایگاه سوم قرار گرفت.در مسابقات والیبال آقایان 
هشتمین المپیاد ورزشی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور 
بر  غلبه  با  فنی حرفه ای گلستان  دانشگاه  والیبال  تیم 
در  مازنداران  ایستاد،  قهرمانی  سکوی  بر  مازندران 
جایگاه دوم قرار گرفت و در رده بندی مسابقات نیز تیم 
آذربایجان شرقی از سد لرستان گذشت و مقام سوم 

این رقابت ها را به دست آورد.

صعود کوهنوردان بیرجندی
 به ارتفاعات البرز غربی 

تیم 6 نفره کوهنوردی بیرجند پس از 2 روز کوهنوردی 
البرز صعود کردند. به  به قله های کهار و ناز استان 
گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غالمیان رئیس هیئت 
کوهنوردی  نفره   6 تیم  گفت:  بیرجند  کوهنوردی 
بیرجند پس از 2 روز کوهنوردی با وجود وزش باد با 
سرعت 60 کیلومتر بر ساعت، به قله های کهار و ناز 
استان البرز صعود کردند. قله های کهار و ناز به ارتفاع 
4050 و 4108 متر در منطقه  البرز غربی  واقع شده اند 

که جداکننده دره جاده چالوس و طالقان هستند.

معرفی برترین های مسابقات تنیس استان

مسابقات تنیس خاکی بانوان توسط هیئت تنیس استان 
خراسان جنوبی در سطح آزاد جمعه گذشته با حضور 12 
نفر به صورت تک حذفی و داوری آقایان مجتبی رضایی، 
معین کریم پور، مصطفی شمشیری و مجتبی سیروسی 
برگزار شد، در پایان سعید سعیدی، حسن خسروی و 
حسین چرم پیشه اول تا سوم شدند. همچنین مسابقات 
تنیس خاکی بانوان توسط هیئت تنیس استان در سطح 
آزاد جمعه گذشته با حضور 12 نفر به صورت تک حذفی 
به مربیگری خانم فاطمه زارعی و 2 داور برگزار شد. 
 در پایان زهرا سعیدی، سمیرا مددی پور و آقاق رضایی 

مقام های اول تا سوم را به دست آوردند. 

ماده ای که می تواند به عنوان 
جایگزینی برای مسواک باشد 

غذایی  مواد  مصرف  از  پس  نیوز:  سالمت 
ایجاد می          شود و جرم  برای دندان ها  مشکالتی 

روی آنها را می پوشاند اما گاهی آدامس جویدن 
موثر  مسئله  این  بروز  از  جلوگیری  در  می تواند 
دندان  شیارهای  برخی  در  که  غذاهایی  باشد.  
برطرف  مسواک  با  طبیعی  طور  به  می مانند 
نمی شوند. همچنین گاهی فرد پس از خوردن غذا 

به مسواک دسترسی ندارد. در این زمان جویدن 
آدامس می تواند کمک کننده باشد. قندی بودن 
بیش از حد آدامس ها زمینه پوسیدگی دندان ها را 
فراهم می کند، همچنین می تواند زمینه فعالیت 

میکروبی را در داخل دهان فراهم نماید. 

موادی که به تقویت دید شبانه 
کمک می کنند 

شهرخبر: مصرف مکمل های غذایی ویژه سرشار 
از ویتامین » آ « و زینک بهترین راه حل برای 

که  افرادی  معمواًل  است.  شب  در  دید  تقویت 
دچار عارضه شبکوری هستند، بیش از سایرین 
با مشکالت دید در شب روبرو هستند، همچنین 
دچار  مروارید  آب  از  درجاتی  به  که  افرادی 
شکایت  شبانه  دید  شدید  کاهش  از  می شوند، 
خون  قند  یا  و  دیابت  به  که  بیمارانی  دارند. 
باال دچار هستند، نیز از مشکالت دید در شب 
افرادی  از  زیادی  تعداد  به عالوه  می برند،  رنج 
چشم  انکساری  عیوب  جراحی  عمل های  که 
خیرگی  نظیر  عوارضی  با  نموده اند،  تجربه  را 
شب  در  اجسام  اطراف  در  هاله  مشاهده  یا  و 
انکساری چشم  مواجه می شوند. اصالح عیوب 
دارای  که  مخصوص  عینک های  از  استفاده  و 
واقع  مؤثر  بازتاب هستند می تواند  پوشش ضد 
مکمل های  از  استفاده  این ها  بر  عالوه  شود؛ 
غذایی و غنی از ویتامین » آ « و زینک می تواند 

کیفیت دید شبانه را بهبود بخشد. 

با مصرف این خوراکی به رشد 
موهایتان سرعت ببخشید 

که  است  ترکیباتی  حاوی  »سیر«  شهرخبر: 
سازد.  می  دور  را  سرطان  مانند  هایی  بیماری 
سیر می تواند پایانی برای ریزش مو باشد، چون 
حاوی میزان زیادی »آلیسین« است. این ترکیب 

گوگردی، مشابه همان ترکیبی است که در پیاز 
وجود دارد و برای درمان ریزش موها موثر عمل 
اکسیدان های موجود  آنتی  می کند. همچنین 
در سیر جزو ترکیبات قوی هستند که سیستم 
از سرماخوردگی  و  کرده  تقویت  را  بدن  ایمنی 

پیشگیری می کنند. اگر سرماخورده اید دم کرده 
سیر بنوشید. برای اینکار کافیست که سیر را له 
یا خرد کنید و داخل آب گرم به مدت چند دقیقه 
دم کنید. می توانید کمی عسل و زنجبیل نیز به 

ترکیب اضافه کنید.

توصیه های آنفلوانزا در بارداری

مادران باردار در طول دوران بارداری و تا 6 هفته پس 
از زایمان جزو گروه های پر خطر برای ابتال به بیماری 
 هستند لذا باید موارد زیر را رعایت نمایند. دست ها 

مکرر  و  صحیح  طور  به  صابون  و  آب  با  را 
 شستشو شوند. از مالیدن دست آلوده به چشم ها، 
از روبوسی، دست  بینی خودداری گردد.  و  دهان 
بخصوص  دیگر  افراد  گرفتن  آغوش  در  و  دادن 
افراد دارای عالیم بیماری تنفسی خودداری شود. 

با دستمال  بینی  هنگام سرفه و عطسه دهان و 
پوشانده شود. دستمال مصرف شده پس از استفاده 
به طور مناسب ترجیحا در ظرف زباله دردار دفع 
گردد. در صورت مشاهده عالیم بیماری تنفسی 
به پزشک یا مراکز بهداشتی درمانی مراجعه شود 
)این عالیم شامل آبریزش بینی، گلودرد، سرفه و 
تب و لرز، کوفتگی بدن، احساس خستگی ، اسهال 
و استفراغ می باشد(. در صورت وخامت حال عمومی 
به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه شود. در صورتی 
که عالیم عفونت دستگاه تنفسی مانند آبریزش 
بینی، گلودرد، اگزودای حلق ، سرفه تا 3 روز پس از 
درمان اولیه )تجویز استامینوفن و توصیه به پاشویه تا 
کاهش تب، تجویز آنتی بیوتیک مناسب در صورت 
نیاز( بهبود نیابد یا عالیم تشدید همراه با بیماری 
مشاهده شود باید به بیمارستان ارجاع شود. عالیم 
تشدید بیماری عبارتند از: تداوم یا افزایش تب، تنگی 
نفس، تنفس تند و سریع یا اشکال در تنفس، درد 
در قفسه سینه، سیالوز، خط رنگی یا خونی، عالیم 
و نشانه هایی از قبیل اختالل هوشیاری، تشنج، 
گیجی، ضعف شدید، یا فلج عضالت، دهیدراتاسیون 
)کم آبی( با عالیم کاهش فعالیت بدنی، بی حالی 
باردار که سه ماهه  مادران  ادرار.  ، کاهش حجم 
 دوم و سوم بارداری آنها در فصل شیوع آنفلوآنزا 

می باشد واکسن آنفلوآنزا را دریافت نمایند.
روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

موادی که به تقویت دید شبانه کمک می کنند

کاهش 33درصدی تصادفات فوتی در استان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: افزایش قانون مداري و نهادینه شدن 
فرهنگ ترافیکي مطلوب در کلیه آحاد اجتماعي از جمله برنامه ها و اولویت هاي 
فرهنگي پلیس راهنمایي و رانندگي استان است. سرهنگ رضایی اظهار کرد: با رعایت 
استان،  قانون مدار  رانندگی توسط شهروندان  و  راهنمایی  قوانین و مقررات  کردن 
شاهد کاهش 33 درصدی تصادفات منجر به فوت و کاهش 9 درصدی تصادفات 
آموزشي و  پیشگیرانه  اقدامات  انجام  با  افزود:  بودیم. وی  استان  به جرح در  منجر 
فرهنگ ترافیکی در بین اقشار مختلف، در 10 ماهه سال جاري 176 هزار و 718مورد 
تخلفات رانندگی در معابر درون شهری استان به وقوع پیوست که از این تعداد 25هزار 
و 944مورد مربوط به تخلفات حادثه ساز بوده است. سرهنگ رضایی تصریح کرد: 
برای روان سازي و ایمن سازی ترافیک و همچنین سهولت در رفت و آمد با رانندگان 
متخلف که با انجام رفتارهاي پرخطر خود و نادیده گرفتن حقوق سایر شهروندان باعث 

ایجاد اخالل در ترافیک و آمد و شد می شوند، برخورد قانونی خواهد شد.

221 کیلوگرم تریاک در استان کشف شد

 فرمانده انتظامي خراسان جنوبي از کشف 221کیلوگرم تریاک در 
این استان خبر داد. سرهنگ شجاع گفت : مأموران ایست و بازرسي 
سهل آباد نهبندان هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه 
کامیون بنز که از نهبندان به سمت بیرجند درحرکت بود مشکوک 
شدند و خودرو را متوقف کردند . وي گفت: مأموران خودرو را بازرسي 
کردند که 159 کیلوگرم تریاک در قالب 15بسته کشف شد و متهمان 
با دستور مقام قضایي روانه زندان شدند .وي ادامه داد: در سه عملیات 
دستگاه  دو  از  فردوس  و  نهبندان  هاي  شهرستان  در  نیز  جداگانه 
 خودروي 405 و یک دستگاه تریلي 62 کیلوگرم تریاک کشف شد . 
سرهنگ شجاع تصریح کرد: در مجموع این عملیات ها 221 کیلوگرم 
تریاک کشف، هشت سوداگر مرگ دستگیر و 4 دستگاه خودرو توقیف 

شده است که متهمان با دستور مقام قضایي روانه زندان شدند .

توقیف پژو پارس با هشت کیلو کراک

هشت  کشف  از  نهبندان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
سرهنگ  داد.   خبر  شهرستان  این  در  کراک  کیلوگرم 
شاهوردي گفت: مأموران ایست و بازرسي شهید »حسیني 
یک  به  عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام  آباد«  سهل 
بلوچستان  و  از سیستان  که  پارس  پژو  دستگاه خودروي 
را  خودرو  و  شدند  مشکوک  بود  رضوي  خراسان  عازم 
در  مأموران  گفت:  وي  کردند.  هدایت  بازرسي  الین  به 
بازرسي از خودرو هشت کیلوگرم کراک که به طرز ماهرانه 
فرمانده  کردند.  کشف  بود  شده  جاساز  خودرو  داخل  اي 
این  در  کرد:  نشان  خاطر  نهبندان  شهرستان  انتظامي 
عملیات خودور توقیف و دو سوداگر مرگ با تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شدند.

توقیف  پژو 405 با 37میلیون ریال خالفي

پژو  سواري  دستگاه  یک  توقیف  از  استان  راه  پلیس  رئیس 
405 با خالفي 37میلیون و520 هزار ریال خبر داد. سرهنگ 
رضایي گفت: در راستاي برخورد با رانندگان متخلف و حادثه 
ساز مأموران پلیس راه طبس هنگام کنترل خودروهاي عبوري 
یک دستگاه خودروي پژو 405 را به علت تخطي از سرعت 
از توقف این خودرو و  افزود: پس  مجاز متوقف کردند. وي 
مبلغ  داراي  خودرو  شد  مشخص  آمده،  دست  به  استعالم 
37میلیون و520 هزار ریال خالفي معوقه است. وي خاطر 
نشان کرد: برابر ماده 8 قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي از 
تردد خودروهاي متخلف با خالفي بیش از 10 میلیون ریال 
جلوگیري و در صورت مشاهده توقیف خواهند شد که طبق 

همین ماده این خودرو روانه پارکینگ شد.

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

آدرس : نبش غفاری 4    
 09151606528
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آگهی استخدام
 شرکت یکتا پخش شرق برای تکمیل کادر فروش خود در سال 2016 برای 

الین های پارس حیات )پوشک مولفیکس( و هنکل )پریل و پرسیل( از 
بازاریابان حرفه ای شوینده، بهداشتی و غذایی دعوت به همکاری می نماید.

شرایط  استخدام:
داشتن فن بیان و روابط عمومی باال - مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر

 کارت پایان خدمت
مدارک باالتر و فروشندگان حرفه ای با سابقه مفید در شرکت های معتبر در اولویتند

 متقاضیان با در دست داشتن یک قطعه عکس و کارت ملی به آدرس 
دفتر شرکت واقع در سجادشهر - امامت 7- پالک 2 مراجعه نمایند.
ساعت مراجعه: 9 صبح الی 12      تلفن: 46- 32327144

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و 

موزاییک ساده      09156706538

فروشگاه الستیک اسدزاده
 بورس تایر ایرانی و خارجی 

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

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

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

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

پوشاک بهاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

دکوراسیون داخلی 
چــارچــوب 

- طراحی و اجرای دکوراسیون 

داخلی ، نما و فضای سبز 

- نورپردازی داخلی و نما

 - بازسازی منازل قدیمی 

 - نمای چوب ترمو و پلی استایرن

09369733766-32450627

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

پخش تراکت  تبلیغاتی    

0938  928  2099
  منایشگاه بزرگ مبلامن 

و رسویس خواب 

برای شما آخرین مدل های روز تهران را 

گلچین نمودیم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و کیفیت 

با  شرایط استثنایی 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پیش پرداخت ویژه فرهنگیان عزیز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودی
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اجرای ۵۰ برنامه فرهنگی هنری 
کانون های مساجد در دهه فجر

بیرجند- مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
برنامه فرهنگی  از اجرای ۵۰  مساجد خراسان جنوبی 
استان طی دهه فجر  و هنری در کانون های مساجد 
هرچه  برگزاری  برای  کرد:  اظهار  کار  سبزه  داد.  خبر 
بهتر برنامه های فرهنگی کانون های مساجد، سه کمیته 
تخصصی مساجد تشکیل شده است. وی با بیان اینکه 
اولین روز از دهه فجر مصادف با روز ولی فقیه است، 
افزود: دیدار کمیته مساجد از نماینده ولی فقیه استان از 
اولین برنامه های اجرایی ایام مبارک دهه فجر است.سبزه 
کار از آغاز اجرای طرح جوانه های نور در بیرجند همزمان 
با شروع دهه فجر خبر داد و گفت: در راستای این طرح، 
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم در مهد کودک های بیرجند 
جشنواره  برگزاری  از  همچنین  وی  می شود.  آغاز  نیز 
گفت:  و  داد  خبر  اسالمی«  انقالب  پایگاه  »مسجد، 
این جشنواره همزمان با سراسر کشور در ایام دهه فجر 
پیرامون خاطره نویسی انقالب در استان برگزار می شود.

امکان ثبت درخواست تعجيل 
مشموالن وظيفه فراهم شد

استان  عمومی  وظیفه  معاونت  سرپرست  خبر-  گروه 
خراسان جنوبی گفت: برابر اعالم سازمان وظیفه عمومي 
ناجا با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش نیروهاي مسلح 
در اعزام مشموالن 1۳94/12/1، امکان ثبت درخواست 
تعجیل به این تاریخ از روز یکشنبه مورخ 94/11/4 تا 
روز چهارشنبه مورخ 94/11/7 فراهم شد. سرگرد حسینی 
تصریح کرد: به منظور رسیدگي به در خواست مشموالن 
و رفع مشکالت آنها متقاضیان می بایست با مراجعه به 
دفاتر پلیس+1۰و یا درگاه خدمات الکترونیک انتظامي 
به نشاني www.epolice.ir مراجعه ودرخواستشان 
را ثبت نمایند. الزم به تأکید است ظرفیت ایجاد شده 

محدود بوده و فرجه مذکور قابل تمدید نمي باشد.

زیبا سازی دانشگاه بيرجند 
با مشارکت همه دانشگاهيان

گروه خبر- ستاد زیباسازی دانشگاه بیرجند به منظور برنامه 
ریزی، سیاستگذاری اقدام های مرتبط با کیفیت سیما و 
منظر دانشگاه تشکیل شده است. این ستاد که براساس 
واحدهای  از  اعضایی  دارای  شده  تدوین  نامه  اساس 
بررسی  برای  است  مدعو  اعضای  و  دانشگاه  مختلف 
تخصصی نظرات و طرح های پیشنهادی دارای شش 
 کمیته متشکل از کارشناسان متخصص در زمینه های
معماری، مبلمان و المان های هنری، فضای سبز، امور 
فرهنگی و ... می باشد.ساختن و داشتن دانشگاهی زیبا 
مشارکت، همفکری و همراهی همه اعضای دانشگاه 
را می طلبد در این راستا ستاد زیباسازی طی فراخوانی 
همه عالقمندان به زیباسازی دانشگاه را به یاری و ارائه 

نظرات و ایده های نو دعوت کرده است.

معرفی خراسان جنوبی در نخستين 
نمایشگاه سراسری گردشگری جزیره قشم

گروه خبر- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان جنوبی در قالب دو غرفه صنایع 
دستی و یک غرفه گردشگری، جاذبه های کم نظیر 
گردشگران  به  را  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
سنتی  آهنگری  کرد.  معرفی  خارجی  و  داخلی 
بافی سنتی  پارچه  و  زنده  به صورت  )زنگوله سازی( 
بود.  استان  دستی  صنایع  های  غرفه  ازجمله  استان 
دربخش گردشگری نیز جاذبه های تاریخی، فرهنگی، 
گردشگری و به ویژه کویرهای بی نظیر استان ازطریق 
اقالم تبلیغاتی شامل بروشور، کتابچه، بنر، تابلو و بخش 

فیلم و تیزر های جذاب به گردشگران معرفی شد.

 دانشجویان با تحقيقات علمی 
اقتصاد مقاومتی را در جامعه نهادینه کنند

رسانه  بسیج  مقاومتی  اقتصاد  کارگروه  دبیر  فارس- 
استعدادهای  از  استفاده  بر  تأکید  با  خراسان  جنوبی 
بومی جوانان برای ارتقای دانش علمی و پژوهشی، 
دست آوردن  به  برای  فرصتی  دانشگاه  گفت: 
این  از  باید  جوانان  که  است  پژوهشی  دستاوردهای 
فرصت استفاده کنند. اربابی اظهار کرد: دانشجویان 
و  داشته  اساسی  نقش  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  در 
دارند و با ارائه تحقیقات علمی و زیربنایی می توانند 
تحقق اقتصاد مقاومتی در خراسان جنوبی را نهادینه 
کنند. وی افزود: از تفکر دانشجویان باید استفاده کرد 
افکار  از  استان  توسعه  راستای  در  باید  مسئوالن  و 

دانشجویان دانشگاه ها بهره مند باشند.

پخش ویژه برنامه »عيد انقالب« 
از رادیو خراسان جنوبی، همزمان با دهه فجر

گفت:  جنوبی  خراسان  صدای  تولید  مدیر  شبستان- 
برنامه  به جای  انقالب«  برنامه عصرگاهی»عید  ویژه 
»نماشوم« هر روز به مدت 7۵ دقیقه بعد از اذان مغرب 
در دهه مبارک فجر پخش می شود. سلحشور اظهار 
 کرد: برنامه های رادیوی خراسان جنوبی به مناسبت
دهه مبارک فجر از 11 بهمن ماه آغاز و تا 22 بهمن 
ادامه می یابد. وی همچنین از تولید ۶ مستند »روایت 
۵7« از شهرستان های »فردوس، قاین، طبس، سرایان، 
مستند  این  در  گفت:  و  داد  خبر  نهبندان«  و  بشرویه 

خاطرات راویان انقالب ضبط و پخش می شود.

دامداران خراسان جنوبی خواستار 
فروش شير به قيمت مصوب هستند

خراسان  آریان  دامداران  اتحادیه  مدیرعامل  ایرنا- 
جنوبی گفت: دامداران استان خواستار فروش شیر به 
کارخانه ها به قیمت مصوب وزارت جهاد کشاورزی 
واحدهای  حاضر  حال  در  افزود:  غریبی  هستند. 
وزارت  مصوب  قیمت  با  را  شیر  لبنی،  مواد  فرآوری 
به  کنند.  نمی  خریدار  دامداران  از  کشاورزی  جهاد 
از  حمایت  برای  شد  مقرر  گذشته  سال  وی  گفته 
این محصول  تولیدکنندگان شیر، قیمت هرکیلوگرم 
14 هزار و 4۰۰ ریال به فروش برسد، این در حالی 
است که 7۰ درصد کارخانه داران شیر را از دامداران 
به قیمت 11هزار و 1۰۰ ریال و مابقی هم 12 هزار 
اینکه  بیان  با  ریال خریداری می کنند. وی  و ۵۰۰ 
قیمت تمام شده شیر برای دامداران استان 1۶ تا 17 
هزار ریال است، گفت: فروش شیر با قیمت پایین از 

نظر اقتصادی برای دامداران به صرفه نیست.

شکوفه دادن درختان بادام در زیرکوه 

کردن  شکوفه  از  زیرکوه  کشاورزی  مدیرجهاد  ایرنا- 
تعدادی از درختان بادام منطقه خبر داد و گفت: باز شدن 
زود هنگام شکوفه ها در میانه فصل زمستان در این 
شهرستان مرزی احتمال از بین رفتن شکوفه و کاهش 
بادام را در سال زراعی جاری افزایش  تولید محصول 
بادام منطقه در  افزود: درختان  خواهد داد. بنی اسدی 
حالی شکوفه کردند که تا فصل گرما حدود دو ماه زمان 
باقی است، در چنین شرایطی احتمال سرمازدگی شکوفه 
درختان تقربیاً قطعی است. سطح زیر کشت محصول 

بادام این شهرستان 4۵۰ هکتار است.

مراسم اقامه نماز طلب باران با شرکت ۳۰۰ نفر برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارکنان شهرداری 
بیرجند روز گذشته با اقامه نماز و پخت غلور نذری، از درگاه ایزد منان طلب بارش باران کردند. این مراسم با 
شرکت ۳۰۰ نفر برگزار و در آن ۵۰۰ کیلوگرم غذای نذری غلور نیز پخت شد. غلور از غذاهای محلی خراسان 

جنوبی است که با گوشت، حبوبات و گندم پخته می شود. غلور پخته شده بین 7۰۰ نفر توزیع شد.

اقامه نماز طلب باران در بیرجند

استاندار در جلسه شوراي معاونان وزارت کشور مشکالت 
استان در حوزه هاي مختلف را به طورجد پیگیري کرد.

مشکالت  و  مسایل  جلسه  این  در  خدمتگزار،  گفته   به 
گرفت  قرار  بررسي  مورد  جنوبي  خراسان  هاي  ظرفیت  و 
و وزیر کشور  برای رفع آنها دستورات الزم را صادر کرد. 

به  توجه  و   مهم   بسیار  زیرساختی  را  پایدار  امنیت  وي 
تقویت  و  موجب حفظ  را   مرزي  نقاط  در  تثبیت جمیعت 
تأکید  مورد  را  تولید  بخش  و  دانست  استان  پایدار  امنیت 
جدي قرار داد و افزود: تجارت خارجي و جذب سرمایه گذار 
فعاالن  به  استان  گذاري  سرمایه  هاي  فرصت  معرفي  و 
اقتصادي-ایراني خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجي 

مي تواند مورد توجه قرار گیرد.
استاندار بر توسعه بخش معدن و صنایع وابسته تأکید کرد 
با توجه به ذخایر فراوان معدني استان مي توان  افزود:  و 

خام  از  گرفتن  فاصله  با  افزوده  ارزش  افزایش  رویکرد  با 
فروشي، برنامه هایي را در توسعه این بخش قرار داد.

خدمتگزار تصریح کرد: توسعه تجارت به خصوص تجارت 
محور  ثقل  مرکز  در  استان  استقرار  به  توجه  با  خارجي 
موانع  رفع  اولویت  با  است  ایران، ضروري  ترانزیتي شرق 
زیرساختي، در دستور کار توسعه اقتصادي استان قرار گیرد.
امور  و  خارجي  تجارت  هاي  زیرساخت  تکمیل  به  وي 
گمرکي  هاي  رویه  تمامی  انجام  امکان  ایجاد  و  گمرکي 
از جمله ترانزیت داخلي و ورود موقت اشاره کرد و گفت: 
تکمیل و بهره برداري مجتمع گمرکات، ایجاد تشکل هاي 
و  صدور  هاي  درخواست  موقع  به  انجام  فعال،  صادراتي 
تمدید کارت هاي بازرگاني و پیله وري، توسعه و تکمیل 
زیرساخت هاي منطقه ویژه اقتصادي و تکمیل طرح توسعه 

پایانه مرزي ماهیرود ضروري است مورد توجه قرار گیرد.

 مقام عالي دولت در استان، بر توسعه و تکمیل زیرساخت هاي
ترانزیت کاال تأکید کرد و افزود: تکمیل زیرساخت هاي 
ایجاد  پروازها،  افزایش  پیگیري  تأسیساتی،  و  مواصالتي 
خط پروازي با کشورهاي هدف چون افغانستان، پیگیري 
اتصال مرکز استان به راه آهن سراسري و معرفي منطقه 
ویژه اقتصادي بیرجند به عنوان بندر تجاري خشک برای 
و  میانه  آسیاي  کشورهاي  به  آن  صادرات  و  کاال  ورود 
در  افغانستان  مرز  در  چابهار  بندر  کرانه  پس  همچنین 

اولویت هاي کاري قرار دارد. 
خدمتگزار به پنج بحراني که استان با آن روبرو است اشاره 
تداوم  و  جوي  نزوالت  کاهش  آب،  کمبود  گفت:  و  کرد 
توزیع  و  نقل  و  حمل  هاي  شبکه  ضعف  ها،  خشکسالي 
نبود  استان،  در  الزم  هاي  زیرساخت  کمبود  و  انرژي 
سیاست ها و قوانین مناسب برای حمایت از سرمایه گذاران 

و واحدهاي تولیدي در مناطق محروم، باال بودن نرخ سود 
مناسب  تسهیالت  اعطاي  جهت  یارانه  نبود  و  تسهیالت 
توازن  عدم  و  بانکي  منابع  کمبود  و  تولیدي  واحدهاي  به 
بین منابع و مصارف بانک ها جهت پرداخت تسهیالت به 

واحدهاي تولیدي از جمله این معضالت است.
بر  جلسه  این  در  استاندار  حاکیست  گزارش  این 
دوبانده  مواصالتی،  های  راه  اعتبار  اختصاص  و  تأمین 
راه  مشهد،  بیرجند-  زاهدان-  ترانزیتي  محور  سازي 
مرزي  پایانه  توسعه  تکمیل طرح  و  و   7۸ میل  ترانزیتي 
مسافري-  سالن  تجاري،  سالن  احداث  شامل   ماهیرود، 

حصار کشي محوطه و... تأکید کرد.

استاندار در جلسه شورای معاونان وزارت کشور؛ همه گفتنی ها را گفت

پرونده استان روی ميز وزیر

برگزاری  ٨۰ برنامه شاخص 
به همت کميته فرهنگی هنری بيرجند در دهه فجر 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
با  متنوع  هنری  فرهنگی  های  برنامه  برگزاری  از 
همکاری اعضای کمیته ستاد فرهنگی و هنری در 
نقاط مختلف این شهرستان به مناسبت ایام ا... دهه 
مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خبر 

داد و تصریح کرد: بیش از ۸۰ برنامه شاخص فرهنگی هنری از 12 لغایت 
22 بهمن ماه 94 در  بیرجند برگزار می شود. محبی، مسئول کمیته فرهنگی 
و هنری دهه مبارک فجر استان عنوان کرد: در اجرای این برنامه ها تالش 
 کرده ایم بیشتر برنامه ها وجهه مردمی داشته و بیشتر آنها در مساجد و 
مکان های عمومی، دانشگاه ها و ... برگزار شود. شب های خاطره، جشن 

شکوفه های انقالب، جنگ های شادی و ... از جمله این برنامه ها است.

پایش سالمت برای ۲۶۴۰ نفر 
 از خانواده  های شهدای استان انجام شد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی 
از برگزاری دوره آموزشی بهداشت و درمان با حضور 
2۵۰ نفر از خانواده شهدا و ایثارگران استان خبر داد 
و گفت: طی 9 ماهه گذشته پایش سالمت و ویزیت 
در منزل برای دو هزار و ۶4۰ نفر از خانواده شهدا 

و ایثارگران استان انجام شد. به گزارش مهر، حجت االسالم معصومی با 
بیان اینکه در حال حاضر 14 هزار و ۶41 نفر از ایثارگران و خانواده تحت 
تکفل آنها زیر پوشش بیمه طالیی قرار دارند، اظهار کرد: از ابتدای سال 
جاری تاکنون ۳9۸ نفر به کمیسیون پزشکی معرفی شده اند. وی همچنین 
با اشاره به وجود یک هزار و 11۳ دانشجو شاهد و ایثارگر در استان، بیان 

کرد: در حال حاضر 74 نخبه شاهد و ایثارگر داریم.

بهره برداری از ۱7٨ پروژه 
همزمان با دهه فجر در شهرستان قاین

فرماندار قاین گفت: در دهه فجر امسال 17۸ پروژه با 
اعتباری بالغ بر 1۶.۵ میلیارد تومان در این شهرستان 
و  شرب  آب  تأمین  راه،  کشاورزی،  بخش های  در 
بهداشت افتتاح و کلنگ زنی می شود. به گزارش مهر، 
کهن ترابی اظهار کرد: از این تعداد ۳۵ پروژه در حوزه 

با  این پروژه ها  بیان کرد:  جهاد کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود. وی 
اعتبار هزینه شده هفت میلیارد و 77۶ میلیون ریال و اشتغالزایی مستقیم و 
غیرمستقیم برای 2۰ نفر به بهره برداری می رسد. وی همچنین از بهره برداری 
2۰ پروژه در حوزه بهداشت و درمان، 2۵ پروژه در حوزه انرژی، 4 پروژه در 
حوزه نوسازی مدارس، 4 طرح هادی و بهره برداری از 1۵ شهرداری و ۳4 

پروژه دهیاری  و افتتاح سه پروژه در حوزه آب و فاضالب روستایی خبر داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان 
التهاب و درگیری ها فقط  از فضای  جنوبی گفت: 
فضایی  ایجاد  برای  و  برده  فیض  نظام  مخالفین 
آرام در کنار رقابت سالم، حضور مردم مهم است.
به گزارش ایسنا، حسینی در جلسه ستاد پیگیری و 
رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: 
با توجه به شرایط کنونی در کشور که مسایل داخلی 

رصد می شود و شرایط حساس منطقه ای، برگزاری 
انتخابات برمحور قانون، نشاط و پرشور را می طلبد، 
قانون  بر محور  را شنیده،  ندای رهبری  نیز  مردم 
تکیه زده و در جاهایی نیز از مسئوالن جلوتر حرکت 
کرده اند. وی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم به خاطر 
تنش  به  جامعه  در  نظرات  جزئی،  مسایل  برخی 
تبدیل شود و باعث سوء استفاده برخی مغرضین به 

نظام شود. وی تصریح کرد: باید به سمتی حرکت 
کنیم که باعث ایجاد فضای عقالنیت و قانون شود.
جلسه  این  در  نیز  استان  دادگستری  کل  رئیس 
منافع  کشور  برای  انتخابات  خوب  اجرای  گفت: 
مهمی را به دنبال دارد که اولین نتیجه آن باعث 
باعث  و  ایران  اسالمی  جمهوری  عزت  و  اقتدار 
می شود. صیفی  انقالب  دشمنان  ناامیدی  و  یاس 

افزود: فلسفه برگزاری انتخابات فراهم کردن ایجاد 
زمینه هایی برای برگزاری انتخابات در مدار قانون و 

جلوگیری از تشویش اذهان عمومی است.
اکبری راد، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و 
امور حقوقی استانداری هم گفت: بعد از نهایی شدن 
صالحیت ها نشست ستاد پیشگیری برای کاندیداها 
برگزار می شود تا تکالیف انتخاباتی برایشان بازگو شود.

فقط مخالفان نظام، از فضای التهاب و درگیری ها فیض می برند

معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر 
اینکه امر به معروف و نهی از منکر از جنس اداری نیست، 
گفت: برخی می خواهند با حرکات سازمان یافته به اسم امر به 
معروف و نهی از منکر هرج و مرج در جامعه ایجاد کنند. به 
گزارش شبستان، امینی در گردهمایی معاونین تشکل های 
مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی 
اظهار کرد: همه باید برای حفظ ارزش های اسالمی با احیای 

امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تالش کنند و در 
این راستا نباید از توطئه های دشمنان غفلت کرد. وی افزود: 
امروز اگر در شناخت دشمن و رفتارهای آنان غفلت کنیم 
گرفتار مسایلی خواهیم شد که در تاریخ مشاهده کردیم. وی 
گفت: انحالل درونی و استحاله جمهوری اسالمی از طریق 
جوانان  ویژه  به  مردم  ایمان  کردن  سست  و  باورها  تغییر 
هدف مهم دشمن در جنگ نرم علیه ایران است تا جامعه 

با  اینکه مقابله  بر  با تأکید  امینی  خنثی و بی تفاوت شوند. 
جنگ نرم بسیار پیچیده است، افزود: تنها راه مقابله با جنگ 

نرم امر به معروف و نهی از منکر است.

امربه معروف و نهی از منکر 
از مفاهیم دینی، شرعی و سیاسی است

مدیرکل تبلیغات اسالمی نیز در این جلسه گفت: موضوع امر 

به معروف و نهی از منکر یکی از مفاهیم دینی، شرعی و 
سیاسی بوده که بعد از پیروزی انقالب اسالمی فراز و فرودهای 
بسیاری داشته است. حجت االسالم لطفیان با بیان اینکه باید 
حوزه معروف و منکر را در سه سطح برنامه ریزی کرد، گفت: 
نخستین سطح کسانی هستند که مرتکب منکر می شوند، دوم 
کسانی هستند که اشاعه منکرات را انجام می دهند و سوم 

کسانی هستند که اقامه منکرات را انجام می دهند.

معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور:  امر به معروف و نهی از منکر از جنس اداری نیست
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بنگاه مستقل خيریه آبلوله بيرجند
فروش نقدی و اعتباری ویژه دهه مبارک فجر

با خرید محصوالت از کارت هدیه بهره مند گردید
به مناسبت دهه فجر خودروی سوزوکی اتوماتیک با وام بدون سود 

ارائه می گردد
آدرس: بلوار خلیج فارس 
پشت پمپ بنزین شعله  

جنب مرکز معاینه فنی 
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 انتشار لیست جامعتین برای خبرگان 
تا هفته آینده

مدرسین  جامعه  دفتر  رئیس  ابراهیمى  حجت االسالم 
جامعه  با  مشتركى  جلسه  داریم  تالش  اینکه  بیان  با 
لیست  انتشار  زمان  درباره  كنیم،  برگزار  روحانیت 
هفته  تا  مى كنیم  كرد:سعى  تصریح  خبرگان  مشترک 
آینده لیست مشترک نهایى شود. وی درباره حضور نام 
هاشمى رفسنجانى در لیست مشترک نیز گفت : تاكنون 

تصمیمى در این مورد گرفته نشده است.

 بیانیه کنفرانس همکاری»غلو سیاسی« است
آصفری دبیر كمیسیون امنیت ملى مجلس بیانیه اخیر 
كرد:  تاكید  و  غلو سیاسى خواند  را  عربى  كشورهای 
و  ندارد  عمل  میدان  در  خروجى  ها  بیانیه  گونه  این 

فقط بیانیه ای برای میزهای كنفرانس است.

پیش بینی زیباکالم از شانس روحانی برای 
دوباره رئیس جمهور شدن!

دوره  یك  مى كنم  فکر  گفت:  اصالحات  تئوریسین 
بودن یا دو دوره بودن دولت آقای روحانى چندان به 
انتخابات مجلس مرتبط نیست. زیباكالم افزود: دولت 
اگر بتواند مقداری كشور را از ركود خارج كند شانس 

موفقیت زیادی خواهد داشت.

منهای افراطیون دوجناح، اکثر
  کاندیداها تایید می شوند 

با توجه به رایزنى  پیرموذن نماینده مجلس گفت كه 
شورای  اعضای  با  مجلس  و  دولت  بزرگان  تعامل  و 
نگهبان در مورد رد صالحیت ها تردید ندارم كه منهای 
برای  را  خود  باید  كاندیداها  اكثر  جناح  دو  افراطیون 

تبلیغات انتخاباتى آماده كنند.

  مجلس روند اجرای برجام را رصد می کند 
یك عضو هیئت رئیسه مجلس گفت كه مجلس روند 
اجرای برجام را رصد مى كند. دستغیب، اجرای برجام و 
لغو تحریم ها را دستاورد بزرگ برای جمهوری اسالمى 
عنوان كرد و گفت: انصافا تیم مذاكره كننده ایران با 

امانتداری و غیرت و شجاعت موضوع را پیش برد. 

شورای نگهبان حساب شده صالحیت ها
 را بررسی می کند

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: شورای نگهبان دارای 
نیروهای ارزشى و متدین است و حساب شده صالحیت 
در  طباطبایى  كند.  مى  بررسى  را  انتخابات  داوطلبان 
مورد رایزنى رئیس مجلس با شورای نگهبان در موضوع 
رد صالحیت ها اظهار كرد: این رایزنى ها قطعا موثر 

خواهد بود و شورای نگهبان هم عاقل و متدین است.

 نباید توقعات از توافق باال برود

تابش نماینده مجلس نسبت به باال رفتن توقعات جامعه 
در پى اجرای برجام هشدار داد و گفت: در این صورت 
ممکن است شیرینى اجرای برجام در كام مردم تلخ شود.

پیام اعراب به ایران مشخص است؛
 دیگر بس است! 

وزیر خارجه عربستان گفت كه ایران به جای عذرخواهى 
بابت حمله به سفارت این كشور، همسایه خوبى شود 
از  برخى  ضدایرانى  بیانیه  به  اشاره  با  الجبیر  .عادل 
پیامى كه كشورهای  سازمان های منطقه ای گفت: 
حاشیه خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان كنفرانس 
اسالمى به ایران ارسال كرده، مشخص و روشن است؛ 
دیگر كافى است.وی افزود: اگر تهران به رفتارش ادامه 
دهد، ما و دیگر كشورهای اسالمى هیچ گزینه ای جز 

اتخاذ اقداماتى علیه ایران نخواهیم داشت.

آمریکا: قصد میانجی گری میان ایران 
 و عربستان را نداریم 

اظهار  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  بلندپایه  مقام  یك 
سعودی  عربستان  كه  است  امیدوار  واشنگتن  كرد، 
مقام  این  كند.  بازگشایى  را  تهران  در  خود  سفارت 
است  كرده  تصریح  حال  عین  در  آمریکایى  بلندپایه 
ریاض  و  تهران  بین  میانجیگری  واشنگتن قصد  كه 
را ندارد چرا كه اصاًل روابط دیپلماتیکى با ایران ندارد.

 برجام پایان مشکالت ما با ایران نیست 

دوم  رده  در  را  ایران  آمریکا،  دفاع  وزیر  كارتر  اشتون 
فهرستى قرار داد كه مى گوید خواب را از چشمان او  
كه  تهران  با  هسته ای  توافق  وجود  با  چراكه  گرفته، 
برنامه ایران را به میزان چشمگیری محدود كرد، »همه 

مشکالت ما با آن ها حل نشده است.«

جان کری: در صورت نیاز تحریم های 
جدید علیه ایران اعمال می شود 

وزیر خارجه آمریکا پس از نشست شورای همکاری 
خلیج فارس گفت: نگران رفتار ایران در منطقه است.
جان كری، افزود: ایاالت متحده در صورت نیاز علیه 
رفتار ایران اقداماتى از جمله اعمال تحریم های جدید 

را اتخاذ مى كند.

آمانو: به شدت برنامه هسته ای ایران را 
نظارت و راستی آزمایی می کنیم

»یوكیو آمانو« مدیركل آژانس بین المللى انرژی اتمى 
مى گوید با توافق برجام، این نهاد بین المللى »به شدت« 

برنامه هسته ای ایران را رصد و راستى آزمایى مى كند.

کنگره آمریکا: پرداخت پول به ایران
 نباید به این راحتی باشد 

توان  محدودیت  خواستار  آمریکا  كنگره  نمایندگان 
اوباما برای پرداخت پول به ایران شدند. سناتور »جری 
موران« نیز طرحى را به سنا برده است كه توان اوباما را 

برای انتقال پول به ایران كاهش خواهد داد.

کمیته تحریم  ایران منحل شد 

گفت:  ملل  سازمان  در  ایران  دائم  نماینده  معاون 
سازوكار جدیدی علیه كشورمان در این سازمان ایجاد 
نشده است. دهقانى در پاسخ به این سوال كه آیا كمیته 
تحریم های ایران در شورای امنیت تغییر كرده و منحل 
نشده است؟ افزود: این كمیته منحل شده و وجود ندارد. 

سعودی  و  ایرانى  مقامات  نوشت:  رویترز 
در  نشستى  در  بسته  درهای  پشت 
اجالس داووس حضور یافتند. به گزارش 
این جلسه شاهزده تركى  »انتخاب«، در 
الفیصل و محمدجواد ظریف وارد درگیری 

لفظى بایکدیگر شدند.
یك عکاس هنگام دست دادن ظریف و 
الفیصل، پیش از شروع نشست از  تركى 
آن دو عکس گرفته است اما این تصویر 
حاضران  گفته  به  است.  نشده  منتشر 

فضای دیدار بسیار سرد بوده است.
را  عربستان  خبری،  كنفرانس  در  ظریف 
متهم به تالش برای ممانعت از تصویب 
آمریکا كرده  كنگره  در  ای  توافق هسته 
به  از حمله  او گفت كه ریاض پس  بود. 
سفارتش در تهران وحشت زده شده بود و 

باید سر عقل بیاید.
سخنان  این  به  الفیصل،  تركى  شاهزاده 
او  به  خطاب  و  داده  پاسخ  ظریف  علنى 

واقعا  من  است:  گفته  نشست  این   در 
اما  دارم،  دوست  را  شما  های  حرف 
با سوریه{ جای  رابطه  عملکرد شما}در 

ایران را متهم  ادامه  تعجب دارد. وی در 
به اعزام 10 هزار نیروی نظامى به سوریه 
در حمایت از بشار اسد كرد. یکى از حضار 
گفت: سخنان شاهزاده سعودی بسیار تند 

بود و برخى از حضار را شوكه كرد.
استفان دی میتسورا نماینده سازمان ملل 
كل  دبیر  عنان  كوفى  سوریه،  امور  در 

دبیر  موسى  عمرو  ملل،  سازمان  پیشین 
امور  وزیران  عرب،  اتحادیه  پیشین  كل 
خارجه ایتالیا و استرالیا به عالوه مقاماتى 
از تركیه و چند كشور اروپایى نیز در این 

نشست دور میز مذاكره حضور داشته اند.
رویترز در ادامه نوشت: ظریف در آن روز 
جلسه  هرگونه  خبرنگاران،  به  پاسخ  در 
رئیس  تركى،  شاهزاده  با  »محرمانه« 
رد  را  سعودی  جاسوسى  سازمان  سابق 
نخواهیم  دیداری  »چنین  گفت  و  كرد 

داشت.«
شاهزاده تركى به رویترز گفت كه او در 
در  دیگر  برخى  و  ظریف  كه  ای  جلسه 
اما  بود  كرده  شركت  داشتند،  حضور  آن 

جزئیات آن را آشکار نکرد.
این خبرگزاری در پایان نوشت: این تنش 
است  ممکن  كه  دهد  مى  نشان  لفظى 
مذاكرات سوریه هفته آینده در ژنو برگزار 
در  توافقى  گونه  هیچ  اكنون،  هم  نشود. 
مورد اینکه چه كسانى به نمایندگى دولت 
سوریه و شورشیان مورد حمایت ریاض، 
وجود  كرد،  خواهند  شركت  مذاكرات  در 

ندارد.

دیدار خبرنگاران و مسئوالن خبرگزاری تسنیم با امام جمعه بیرجندعکس روز 

درگیری لفظی ظریف و رئیس سابق سازمان جاسوسی عربستان در اجالس داووس 

مسئله عربستان فقط انرژی جهان اسالم را به هدر می دهد 
 

الریجانى رئیس مجلس قبل از سفر به عراق در پاسخ به 
این پرسش كه آیا عربستان نیز جزو موضوعات مورد بحث 
خواهد بود، گفت: مسائل مهمى در جهان اسالم وجود دارد 
كه مسئله عربستان و حاشیه هایى كه این كشور به وجود 

آورده است فقط انرژی جهان اسالم را به هدر مى دهد. 

برخورد سپاه با تفنگداران آمریکایی اقدامی عادالنه بود 

رئیس ستاد كل نیروهای مسلح گفت: كار سپاه پاسداران انقالب 
ای  عادالنه  رفتار  متجاوز،  تفنگداران  با  برخورد  در   اسالمى 
بود كه این رفتار عادالنه الگوی ویژه اسالم در جهان است.

سردار فیروزآبادی اظهار كرد: پاسداران در این روزهای حساس 
ثابت كرده  اند كه هوشیار و آماده  اند.

راهکار رئیس کل بانک مرکزی در مورد عدم ورود پول های کثیف به انتخابات 
رئیس كل بانك مركزی از آغاز رصد این بانك برای جلوگیری از ورود پول های كثیف به انتخابات اسفندماه امسال خبر داد و گفت: سیستم های ضدپولشویى 
نظام بانکى در حال پیگیری امور است. ولى ا... سیف، در پاسخ به این پرسش كه بانك مركزی چه اقداماتى برای جلوگیری از ورود پول های كثیف به انتخابات 
در دستور كار قرار داده است، افزود: نظام بانکى كشور دارای سیستم های پیشرفته ضد پولشویى است و در همین رابطه اقدامات الزم در حال انجام است. 
وی اظهار كرد: در صورتى كه موارد مشکوكى در زمینه ورود پول های كثیف به انتخابات مشاهده شود به طور حتم با آن برخورد و پیگیری های الزم انجام 
مى شود. در گذشته هشدارهایى درباره احتمال ورود پول كثیف به عرصه انتخابات از سوی برخى از مقام های كشور مطرح و بر ضرورت توجه به این امر 
تاكید شده بود.سیف همچنین درباره اقدامات انجام شده برای جابجایى 30 میلیارد دالر اموال بلوكه شده ایران با توجه به اجرایى شدن برجام و لغو تحریم ها، گفت: اقدامات موردنیاز 
برای واریز این پول ها به حساب های دیگر انجام شده اما برخى از طرف های مقابل برای این جابجایى درخواست دریافت توضیحاتى داشتند كه در این زمینه اقدام الزم انجام شد.

ریاض پس از حمله به سفارتش در تهران وحشت زده شده بود و باید سر عقل بیاید
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تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان
 توسط عضو هیئت علمی دانشگاه             

09156705464- 32344297     ساعت تماس: 17-23
 تضمینی

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان مجید رزگی
جلسه یادبودی امروز یکشنبه 94/11/4 از ساعت

  14:30 الی 15:30 در محل حسینیه روستای رزگ 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی موجب امتنان می باشد.
خانواده های: رزگی ، استانستی ، خراشادی زاده ، چهاردهی 

علی آبادی ، فراغی ، بصیرت










