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انتخابات و دانشگاهیان

* قاسم زاده نداف

 مرور تاریخ انقالب به وضوح گویای حضور و نقش 
کلیدی دانشگاهیان )اعم از اساتید و دانشجویان( در 
بوده  نظام  ساز  سرنوشت  و  مقاطع حساس  تمامی 
ستم  استبداد  با  مردم  قهرمانانه  مبارزات  از  است. 
خلق  و  سازندگی  مقدس،  دفاع  تا  گرفته  شاهی 
حماسه های سیاسی بزرگ در طول سال های پس 
از پیروزی انقالب، این قشر همواره به ایفای نقش 
روشنگری خود و اداره تحوالت سیاسی و اجتماعی 
شناختی  جامعه  نگاه  در  است.  پرداخته  جامعه  در 
گروه  دو  از  اجتماع،  یک  جامعه،  مختلف  اقشار  به 
»نخبه« و »توده« تشکیل می شود. در این تقسیم 
 بندی، نخبه به قشر »تاثیر گذار« و توده به گروه 
» تاثیرپذیر« جامعه اطالق می شود .  )ادامه در صفحه2(

یادداشت
واگویه های رئیس هیئت فوتبال از بی مهری مدیران استانی:

فوتبال خراسان جنوبی با 
دلسوزی مدیران ُگل می کند

صفحه 3

صفحه 7

  اعطای وام 50 میلیونی به فرهنگیان 

و  آموزش  وزارت  پشتیبانی  و  تعاون  مدیرکل 
فرهنگیان  وام  برای  سهمیه ها  جذب  از  پرورش 
وام  هزار   100 گفت:  و  داد  خبر  استان ها  در 
خواهد  اعطاء  فرهنگیان  به  تومانی  میلیون  پنج 
بیان  با  ایسنا،  با  گفتگو  در  سیاری  فرشید  شد. 
وام  برای  سهمیه  جذب  حال  در  استان ها  اینکه 
انجام  اعتبار  ابالغ  اظهار کرد:  فرهنگیان هستند، 

شده و اکنون شرایط خوبی مهیاست. 

پرداخت وام بازنشستگان تا پایان سال
 

بازنشستگی  صندوق  اجتماعی  فرهنگی  مدیرکل 
بازنشستگان  از  نفر  هزار   200 داد:  خبر  کشوری 
مشمول دریافت وام ضروری قرض الحسنه صندوق 
بازنشستگی کشوری، این وام را دریافت کردند. به 
گزارش عصرایران، رشیدی، گفت: با تأمین اعتباری 
که انجام شد، تنها یک مرحله از پرداخت وام ها باقی 
مانده است که به طور قطع تا پیش از پایان سال 

پرداخت خواهد شد.

اعتبارات نامتناسب
در همایش دهیاران و روسای شوراهای اسالمی شهر و روستای بیرجند عنوان شد ؛

مجلس شاخص توزیع اعتبار را جمعیت اعالم کرده که با شرایط استان و مشکالت آن تناسب ندارد

 اولین مدال طالی کاروان ایران را کسب کرد

دختر طالیی استان
صفحه 6

اطالعیه
حوزه های علمیه سفیران هدایت سراسر کشور از 

داوطلبین با مدرک دیپلم و باالتر ثبت نام می نماید.
ثبت نام از طریق:

www.howzeh.org 1- سایت معاونت آموزش حوزه های علیمه
2- بیرجند، خیابان شهید مطهری )ره(، کوچه 8، پالک 7 

حوزه علمیه سفیران هدایت تلفن: 05632229729 - 05632225596

مسئول حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند

آگهی جذب نیرو
 همین صفحه

فروش ویژه انواع بخـاری ژاپنـی گازی و نفتی  
آدرس: نبش سجاد 13

با ضمانت 
و تعمیرات تخصصی

آگهی جذب نیرو
به یک نفر لیسانس یا فوق لیسانس )مرد( در رشته حقوق برای کار در یک شرکت 

خصوصی واقع در شهر بیرجند به صورت قراردادی نیازمندیم.
عالقه مندان می توانند مدارک ذیل را تا تاریخ 94/11/30 به صندوق پستی شماره 

396-97175 بیرجند ارسال نمایند.
تصویر برابر با اصل مدرک تحصیلی- اصل گواهی سوابق کاری در سایر موسسات و 

حسن سابقه - مدارک دال بر توانایی انجام کار با کامپیوتر- تلفن تماس
سه نفر از پذیرفته شدگان نهایی قبل از معرفی به گزینش موظف به ارائه مدارک توانایی 

و صحت جسمی می باشند.
برای کسب اطالع بیشتر با شماره 32450601 تماس حاصل فرمایید.

بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از اینکه همواره در طول دوران تحصیل مان 
با تمام وجود در آموزش مباحث تئوری و اجرایی مهندسی یاری مان نموده اید

 اعالم می داریم، امیدواریم در تمامی مراحل زندگی تان موفق باشید. 

جمعی از دانشجویان مهندسی عمران و معماری دانشگاه آزاد  اسالمی بیرجند

استاد گرانقدر جناب آقای

 مهندس جواد مالکی فرد
کارشناس ارشد عمران - سازه

صمیمانه تبریک عرض نموده و ضمن قدردانی از زحمات فراوان
 جناب آقای دکتر حقیقی توفیق روزافزون تان را در خدمت به جامعه

 صنعت و تولید استان از درگاه خداوند متعال خواستاریم. 

مدیریت شرکت مهراس کویر

جناب آقای مهندس شهرکی
بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  استان خراسان جنوبی

به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر از اول بهمن تا پایان بهمن ماه 25 درصد /  از اول 
شهرداری بیرجنداسفند تا پانزدهم اسفند ماه 20 درصد این تخفیف شامل بدهی های معوقه نیز می گردد.

قابل توجه همشهریان گرامی                        تخفیف عوارض سالیانه کسب 

سالن زیبایی زیتون 
پالک  توحید 10-  مکان جدید  به 
5 با محیطی زیبا و آرام برای ارائه 
خدمات به بانوان عزیز انتقال یافت. 

32439750
ساعت کار: 16الی 20:30

به یک نفر کارشناس عمران با 3 سال 
سابقه کار بعد از مدرک تحصیلی با 
پروانه مهندسی )نظارت و اجرا( و 
یک نفر مهندس عمران یا کشاورزی 
کار  با 3 سال سابقه  )آب(   گرایش 
بعد از مدرک تحصیلی نیازمندیم. 

شماره تماس: 09151614366

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

 خدمات بیل مکانیکی چرخ  زنجیری خّرم 

09157611605 - 09155611605

صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه به صورت اقساط 
خیابان معلم - چهار راه باشگاه فرهنگیان - جنب اداره راه و شهرسازی
هدیه: جعبه کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی )رایگان(

 و قرعه کشی ماهانه تبلت
 09159891318 

32451012

بیمه ایران   نمایندگی صابر  کد: 32080

اطالعیه فروش )با تخفیف ویژه(:

کتاب زن و آنچه باید در مورد خود بداند 
)بهترین هدیه برای بانوان(

 )بررسی ابعاد زن در موضوعات اسالمی، خانواده، اجتماعی، حقوقی، پزشکی(
نویسندگان:

دکتر آزاده ابراهیم زاده: )پزشک، دانشیار و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- پژوهشگر برتر سال 94(

محمدرضا آرین پور: مدرس دانشگاه - حقوقدان
دفاتر فروش )بیرجند( با تخفیف ویژه 30 درصد

1- شهر کتاب - میدان ابوذر  تلفن: 32223990
2-  نمایشگاه دائمی کتاب خیابان شهدا - روبروی مقبره حکیم نزاری 

تلفن: 32233414 - 32233415 
3- انتشارات چهار درخت 

 تلفن: 32433286- 09155617155- آقای مرتضوی
ت تخفیف ویژه )50 درصدی( برای ارگان ها و سازمان ها
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  بررسی الیحه کاهش ساعات کار زنان شاغل

هفته  این  دستور  ترین  مهم  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان   
را  شاغل  زنان  کار  ساعات  کاهش  الیحه  خود، 
بررسی می کنند. به گزارش ایرنا، مجلس شورای 
اسالمی این هفته روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه 
شنبه جلسه علنی دارد. نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی قرار است این هفته، طرح اصالح قانون 
به  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، طرح ممنوعیت 
کارگیری بازنشستگان اعاده شده از شورای نگهبان و طرح استفساریه 
 ماده 59 قانون برنامه پنج ساله توسعه را بررسی کنند. خانه ملتی ها 
هفته پیش رو همچنین بررسی الیحه تاسیس بیمه همگانی حوادث 
جامع  نظام  طرح  و  شاغل  زنان  کار  ساعات  کاهش  طبیعی،الیحه 

آموزشی و مهارتی و حرفه ای را در دستور کار دارند. 

 کیفیت لوازم خانگی قابل عرضه با کارت
 اعتباری 10 میلیونی افت نکرده است

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه تشدید 
استاندارد  ادارات  به  خانگی  لوازم  تولید  بر  نظارت 
در  کیفیتی  افت  ابالغ شده است، گفت:  ها  استان 
فروش  طرح  در  عرضه  قابل  خانگی  لوازم  مورد 
اقساطی کاال با کارت اعتباری صورت نگرفته است. 
پیروزبخت در گفتگو با فارس، اظهار کرد: کنتر ل های ما در بازار لوازم خانگی 
ادامه دارد و این کنترل ها مشمول لوازم خانگی قابل عرضه با تسهیالت 
بانکی نیز خواهد شد. وی تأکید کرد: در نامه ای که به مدیران کل استاندارد 
استان ها ابالغ شده است، از آنها خواسته  شده است تا کنترل بیشتری بر 
کیفیت لوازم خانگی داشته باشند. وی این اطمینان را به مردم داد که اجرای 

طرح فروش اقساطی کاال، تأثیری بر کیفیت تولیدات داخلی نداشته باشد.

زاد و ولد در مسیر تعادل قرار گرفته است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می گوید میزان زاد و ولد در 
کشور در مسیر تعادل قرار گرفته است. سید حسن 
توصیه های  با  افزود:  ایرنا،  با  گفتگو  در  هاشمی 
رهبر معظم انقالب برای افزایش جمعیت در کشور 
و با تمهیدات دولت از جمله رایگان شدن هزینه 
های زایمان های طبیعی ، آمارها حاکی از بهبود 
روند افزایش جمعیت در کشور است. وی همچنین افزود: پرداخت از جیب 
)پولی که مردم در بیمارستان های دولتی از جیب می پردازند( برای هشت 
میلیون بستری در سال برای شهرنشینان ، 6 درصد و برای روستائیان به 
3 درصد کاهش پیدا کرد. با دستور رئیس جمهور حدود دو هزار میلیارد 
تومان اعتبار با وجود مشکالت ویژه اقتصادی در دولت به این بخش 

اختصاص داده شد.

نزدیک به یک سال از اولین اقدامات دولت برای حذف 
یارانه ثروتمندان در راستای حمایت بیشتر از اقشار نیازمند 
جامعه می گذرد و وزیر رفاه در اواسط آذرماه جاری بود که 
اعالم کرد یارانه دو میلیون و 943 هزار غیرنیازمند حذف 
شده است و در ادامه گفت که برای حذف یارانه بی نیازها 
حرکت تندی انجام نمی دهیم. به گزارش ایسنا، اقدام به 
حذف یارانه ثروتمندان که بنا به گفته کارشناسان اصالح 
روند توزیع یارانه ها و عدالت محور کردن آن را مدنظر 
انتقادات  و  بود  روبرو  اشکاالتی  با  امر  ابتدای  در  دارد، 
نسبت به حذف اشتباه برخی افراد شدت گرفته بود. پس 
از گذشت چندماه از آغاز حذف یارانه  دهک های باالی 
درآمدی، وزیر رفاه با اشاره به ساماندهی بانک اطالعاتی 
و تقویت رسیدگی به اعتراضات، از کاهش میزان خطا در 
حذف یارانه افراد خبر داد. در همین راستا جعفر قادری، 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه 
هدفمندی یارانه ها به معضل تبدیل شده است، گفت: در 
اینکه دهک های باالی جامعه از لیست دریافت یارانه باید 
حذف شوند، شکی نیست. وی با تاکید بر اینکه حذف 
دهک های باالی جامعه از لیست یارانه بگیران در قانون 
انجام شود، گفت: حذف دهک های  باید  تعریف شده و 
باالی جامعه کاری قانونی است اما اینکه بگوییم همه 
جامعه  باالی  دهک های  عنوان  به  تاکنون  که  کسانی 
شناسایی شده اند درست بوده، صحیح نیست و درصدی 
هم به نادرستی از لیست یارانه بگیران حذف شده اند.  وی 
تاکید کرد: مسئوالن وزارت رفاه این اقدام درست را انجام 
می دهند، ولی مراقب باشند که با یک حرکت اشتباه، کل 
اقدام مناسب آنها زیر سوال نرود. وزارت رفاه باید یارانه 

افرادی که تمکن مالی دارند را به سرعت قطع کند.

باقی  نوروز  فرا رسیدن عید  تا  ماه  دو  از  کمتر 
مانده و در این شرایط انتظار می رود رقم عیدی 
کارمندان و کارگران طی همین مدت اعالم شود. 
تعاون، کار و رفاه  نیوز، وزیر  بولتن  به گزارش 
اجتماعی درباره رقم عیدی کارگران و کارمندان 

در سال جاری گفت: عیدی کارگران و کارمندان 
قانون خاص خود را داشته و از این قانون تبعیت 
با اشاره به فرمول افزایش دو  می کند. ربیعی 
برابری حقوق برای عیدی، یادآور شد: البته طبق 
این فرمول رقم نهایی نباید از سقف مشخصی 

تجاوز کند. درباره نحوه محاسبه عیدی و آنچه 
وزیر کار به آن اشاره کرده نیز به موجب ماده 
پاداش  به تعیین عیدی و  واحده قانون مربوط 
ساالنه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول 
کارفرمایان  کلیه  مجلس،  مصوب  کار  قانون 

مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک 
سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان 
عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این 
بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز 

حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

 حذف یارانه  ثروتمندان و یک توصیه به وزارت رفاه 

 توضیح وزیر کار درباره عیدی امسال کارگران 

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره در تحت پوشش قراردادن کودکان 6 تا۱0 سال بازمانده از تحصیل گفت: اساسنامه نهضت سوادآموزی اجازه 
آموزش به کودکان زیر۱0 سال را به ما نمی دهد. باقرزاده در گفتگو با مهر، افزود: از دولت اجازه گرفته ایم کودکان در معرض آسیب که از نظر روانشناختی 
گروه سنی 6 تا ۱۷ سال را شامل می شود، آن هایی که در معرض آسیب هستند و به دالیل اقتصادی ممکن است به مدرسه نیایند تحت پوشش قرار دهیم.

  قرارداد ایران خودرو و پژو  حمایت تحصیلی دولت از کودکان در معرض آسیب زیر ۱۰ سال
رسمًا امضا شد 

فرانسه  پژو  شرکت  و  خودرو  ایران  صنعتی  گروه 
قراردادی همه جانبه را برای همکاری های جدید 
یکه  هاشم  تسنیم،  گزارش  به  رساندند.  امضا  به 
دور  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  مدیرعامل  زارع، 
جدید همکاری ها را کامال متفاوت با رویکرد گذشته 
توصیف کرده است. این برای نخستین بار است که 
 یکی از خودروسازان برتر دنیا از طریق سرمایه گذاری 
 مالی مستقیم در صنعت خودرو ایران حضور پیدا می کند. 
تولید خودرو براساس این قرارداد از اردیبهشت 96 
آغاز می شود که این شرکت جدید 200 هزار خودرو 

در سال تولید و روانه بازار خواهد کرد. 

 اعالم نحوه دریافت وجوه
 سپرده گذاران »ثامن الحجج« 

موسسه  خرد  سپرده گذاران  وجوه  پرداخت  فرآیند 
ثامن الحجج در هفته پیش رو توسط بانک پارسیان 
واگذاری  با  ایسنا،  گزارش  به  شد.  خواهد  آغاز 
الحجج  ثامن  غیرمجاز  اعتباری  موسسه  تعهدات 
به بانک پارسیان، این بانک مسئول پرداخت وجوه 
سپرده گذاران این موسسه شده که قرار است طی 
روزهای آینده در دستور کار قرار گیرد. همانطور که 
پارسیان اعالم  بانک  پیش تر پرویزیان مدیرعامل 
از روز ۱2 بهمن ماه همزمان  کرده بود قرار است 
با آغاز دهه فجر، در فاز نخست تودیع وجوه سپرده 
گذاران، پرداخت سپرده های خرد این تعاونی اعتبار 
در اولویت قرار گیرد و تودیع سپرده ها تا سقف های 

سه، پنج و ۱0 میلیون تومان انجام شود. 

 واگذاری امور بیمه بیکاری
 به کاریابی های سراسر کشور

یک مقام مسئول وزارت کار با اعالم این خبر که 
واگذار  اقدامات مهم  از  یکی  پساتحریم  در شرایط 
شده به کاریابی های اعزام نیروی کار به خارج کشور 
است، گفت: امور بیمه بیکاری و تمام مراحل آن به 
کاریابی های سراسر کشور واگذار می شود. اکبرنیا در 
گفتگو با فارس، گفت: وظیفه دوم و اصلی کاریابی ها 
ایجاد اشتغال مجدد برای بیکارانی است که به طور 

غیرارادی از کار محروم شدند.

تسریع سند دار کردن مسکن روستایی

فارس: معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اعتبار ردیف ملی برای طرح  اینکه  بیان  با  اسالمی 
 95 بودجه  در  تومان  میلیارد   ۱00 روستایی  هادی 
کاهش یافته است، گفت: ۱0 هزار روستا در قالب برنامه 
ششم توسعه و بودجه 95 تحت پوشش طرح هادی 
قرار می گیرد. شاملو، از سند دار شدن نزدیک به 220 
هزار واحد مسکونی روستایی تا پایان سال جاری خبر 
داد و گفت: بنیاد مسکن تا به امروز در کل کشور دو 
میلیون و 894 هزار سند روستایی را صادر کرده است.

انتخابات و دانشگاهیان
گفت  توان  می  بنابراین  اول(  صفحه  از  )ادامه 
تحوالت  اداره  به  قادر  آنجائیکه  از  دانشگاهیان 
های  توده  از  عظیمی  قشر  و  بوده  اجتماعی 
باشند، می  آنان  نظرات  از  متاثر   اجتماعی 
جزو نخبگان جامعه محسوب شده و می توانند با 
شناختی که نسبت به تحوالت سیاسی و اجتماعی 
از  دارند،  جوان  نسل  با  که  ارتباطی  همچنین  و 

تاثیرگذارترین اقشار در انتخابات باشند.
دانشگاه  محترم  اساتید   ، رو  پیش  انتخابات  در   
های استان به اقتضای آگاهی و شناخت بیشترشان 
نسبت به کاندیداهای انتخاباتی که اکثریت قریب 
هیئت  اعضای  و  محترم  اساتید  از  آنها  اتفاق  به 
درک  همچنین  و  باشند  می  ها  دانشگاه  علمی 
و  موانع  و  مشکالت  و  ملی  منافع  از  که  عمیقی 
 ، دارند  استان  توسعه  های  اولویت   همچنین 
نقش  اصلح  کاندیداهای  شناساندن  بحث  در 
برجسته ای دارند که اگر متعهدانه و از سر دلسوزی 
برای مردم و آینده استان و همچنین در نظر گرفتن 
قطعا  نمایند،  نقش  ایفای  انقالب  و  مصالح جامعه 
در پیشگاه خداوند ماجور بوده و منتخب مردم هر 

عزیزی که باشد، خیرالموجودین خواهد بود .
 به موازات نقش اساتید دانشگاه، دانشجویان نیز که 
از اقشار مختلف جامعه بوده و به قشر خاصی تعلق 
ندارند و فارغ از هر گونه وابستگی، با رویکردهای 
عدالت جویانه و حق طلبانه ، بیشترین سمت گیری 
و  است  ملی  منافع  به سوی  شان  گیری  و جهت 
مطالبات  از  برایندی  زیادی  حدود  تا  مطالباتشان 
کل جامعه می باشد، می توانند نقش مهم و تعیین 
 کننده ای حتی به مراتب قوی تر و تعیین کننده تر 

از اساتید دانشگاه داشته باشند. 
در شهر و دیاری که کمتر خانواده ای را می توان 
یافت که در آن یک دانشجو وجود نداشته باشد ، 
را در رای  تاثیرگذاری  بیشترین  قطعًا دانشجویان 
شور  پر  برای حضور  آنان  ترغیب  و  مردم  نظر  و 
در انتخابات و انتخاب اصلح دارند. پس باید گفت 
انتخابات  آستانه  در  انسانی  بزرگ  سرمایه  این 
همچون  اسالمی،  شورای  مجلس  دوره  دهمین 
سایر اقشار تاثیرگذار و مرجع ، در معرض آزمونی 
نسبت  مردم  که  آزمونی  است.  گرفته  قرار  بزرگ 
قضاوت  به  دور  چندان  نه  آینده  در  آن  نتیجه  به 
خواهند نشست.                                                                                          

یادداشت

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: امالک 
مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده، در وضعیت 
موجود به صورت نقدی، نقد و اقساط به فروش برساند. متقاضیان می توانند 
برای کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک و دریافت اسناد مزایده )برگه 
های شرایط شرکت در مزایده( و تسلیم پیشنهاد خود از روز شنبه 94/11/10  
لغایت روز سه شنبه 94/11/20 )حداکثر تا ساعت 12( در محل این اداره امور 
شعب واقع در بیرجند - میدان شهدا- طبقه دوم- دایره کارپردازی مراجعه 

نمایند.
تلفن تماس: )32232227 - 056-32237222(

توضیحات:
1- بانک ملی ایران اداره امور شعب استان خراسان جنوبی در قبول یا رد یک 

یا کلیه پیشنهادات مختار است.

2- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش و 
مبهم و مشروط مردود است.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگ های مزایده الزامی است.
4- سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده 5% قیمت پایه مزایده است که متقاضیان 
باید طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی ایران در وجه اداره امور شعب 
استان خراسان جنوبی به همراه پاکت حاوی شرایط شرکت در مزایده تحویل 

دهند.
5- کلیه پاکت های حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید امالک در ساعت 10 صبح 
روز شنبه مورخ 94/11/24 در محل اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان 
جنوبی واقع در بیرجند، میدان شهدا بازگشایی خواهد شد. لذا متقاضیان می 
 توانند در موعد یاد شده با ارائه مدارک شناسایی در جلسه مذکور شرکت نمایند.

بالعزل  وکالت  صورت  به  متصرف  دارای  امالک   -6
استعالمات  اخذ  به  مربوط  های  هزینه  کلیه  تقبل  و 
ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده 
وکالتنامه  تنظیم  )هزینه  گردد.  می  واگذار  خریدار 

بالمناصفه خواهد بود.(
7- برای کلیه امالک، بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می 

گردد و برای امالک متصرف دار، وفق شرایط مندرج در برگ مزایده، تخلیه 
ملک بر عهده خریدار است. 8- امالکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می 
گردد قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک در امالک تملیکی  می 
باشد. 9- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار است و مشارالیه می 
بایست این هزینه را بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقدا در 
وجه بانک واریز نمایند. 10- متقاضیان خرید می بایست مبلغ 200/000 
ریال به حساب 0103970397009 در وجه اداره کل مهندسی و امالک 
بانک ملی )قابل واریز در کلیه شعب( واریز و اصل رسید را به همراه برگه 

های تکمیل شده تحویل دهند. 11- متقاضیان خرید امالک به صورت نقد 
و اقساط می بایست در برگه های شرایط شرکت در مزایده )که به صورت 

نقد و اقساط در اختیارشان قرار می گیرد( صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ 
مورد نظر بر اساس جدول ذکر شده نمایند.(

13- در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران، به صورت مساوی باشد، اولویت 
فروش با شرایط نقدی است.

14- نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و انعقاد قرارداد به شرح 
جدول ذیل اعالم می گردد.

آگهی مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران در استان خراسان جنوبی 94/2

 اداره امور شعب استان خراسان جنوبی

نحوه فروش با شرایط نقدردیف
در صورت خرید نقدی ۱۰ % تخفیف به خریدار داده خواهد شد )برای کلیه کاربری ها به استثنای موارد ذکر شده در توضیحات(۱

امالک متصرف دار فقط به صورت نقد و با ارائه وکالتنامه بالعزل به فروش می رسد2

نحوه فروش با شرایط نقد و اقساط

شرایط اقساطمدتکاربریردیف
5۰ درصد نقد + 5۰ درصد اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله )24 ماهه(تجاری، مسکونی، اداری ۱

3۰ درصد نقد + 7۰ درصد اقساط ماهیانه با سود 2۰ درصد

3۰ درصد نقد + 7۰ درصد اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله )24 ماهه(صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی2

فهرست امالک مازاد بانک برای مزایده

مساحت عرصه نوع ملکآدرسردیف 
)مترمربع(

مساحت اعیان 
)مترمربع(

مبلغ پایه مزایده نوع کاربری
)ریال(

توضیحاتوضع کنونی پالک ثبتی

طبس- شهرک شهید صدوق- ضلع غربی۱
 حاشیه  بلوار صدوقی - صدوقی 5 غربی

4689/442 444/۱75/2۰۰مسکونی-377/7۰زمین
اصلی

بازدید از محل زمین الزامیتخلیه
 فروش با وضعیت موجود

طبس- شهرک شهید صدوقی-  ضلع شرقی  2
حاشیه بلوار صدوقی - صدوقی 5 شرقی

85۱/2۰۰/۰۰۰4689/۱49مسکونی36۰2۰2ساختمان
اصلی

بازدید از محل زمین الزامیتخلیه
 فروش با وضعیت موجود



دوره بازآموزی جاده در بیرجند برگزار شد

بازنشستگان   دولتی  ادارات  از  بعضی  در  چرا 
هنوز سرکار هستند. آیا ابقای بازنشستگان باعث 
نیست؟  کار  جویای  جوانان  حق  شدن  پایمال 
901...473
توسط  نقدی  تومان  هزار  چهل  گرفتن  آیا 
مدیران مدارس تحت عنوان »هدیه به مدرسه« 
آن هم باالجبار وجاهت قانونی دارد یاخیر؟ لطفا 

مدیران ذیربط پاسخگو باشند؟
915...295
خواهشمندم   محترم.  شهردار  خدمت  سالم  با 
دستور فرمایید برای بهجت 11 واقع درمهرشهر 

یک سطل زباله بگذارند.
915...032

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

شنبه * 10 بهمن 1394 * شماره 3430
3 امدادگران از  نفر   33 آموزشی  دوره  این  در  شد.  برگزار  بیرجند  در  جاده  بازآموزی  دوره   خاتمی- 

بازآموزی و به  آموزش های امداد و نجات در حوادث جاده ای را  زیر نظر مدرسان جمعیت هالل احمر 
روزرسانی  کردند. این دوره آموزشی به مدت 2 روز در پایگاه بین شهری شهید نخعی نژاد بیرجند برگزار شد.

رحیم زاده- برات زاده بیش از یک دهه کار در زمینه فوتبال 
هیئت  ریاست  سمت  به  که  وی  دارد.  خود  کارنامه  در  را 
فوتبال استان انتخاب شده به روسای هیئت های ورزشی 
استان وهیئت های شهرستانی و کمیته های مختلف هیئت 
فوتبال که بدون چشمداشت و اخذ ریالی بدون منت، استرس 
مسئولیت های ورزشی را تحمل می کنند خداقوت می گوید 
و اضافه می کند: تیم فوتبال استان پتانسیل  های خوبی در 
زمینه فوتبال  دارد. وی به سالهای طالیی قهرمانی باشگاه 
های بیرجند در استان خراسان در سالهای 1360 و 1365 
اشاره و خاطر نشان می کند: البته در آن زمان  من نیز به 

عنوان بازیکن  در تیم بازی می کردم.

مسئوالن استانی به ورزش تنها 
به عنوان تفریح و سرگرمی نگاه می کنند  

وی با اشاره به اینکه فوتبال در استان های برخوردار و به 
دلیل امکانات  وسیع جمعیت  و تزریق  منابع دولتی  جایگاه  
ویژه ای دارد می گوید: با توجه به اینکه  فوتبال مقوله ای 
سیاسی و فرهنگی است در استان های برخوردار به دلیل نگاه 
مدیران به این ورزش، متعالی تر از مسئوالن استان ما بوده و 

این اولین  مشکل ورزش  فوتبال در استان است.
وی در ادامه می گوید: نگاه مسئوالن استانی به ورزش تنها 
به صرف تفریح و سرگرمی بوده و اگر استاندار و نماینده 
های ما نگاهی عالقه مند به ورزش فوتبال با در نظر گرفتن 
جایگاه فرهنگی و اجتماعی آن بنگرند و از این مهم حمایت 

کنند مطمئنا در این زمینه شرایط خوبی خواهیم داشت.

 برگزاری تنها یک جلسه شورای ورزشی
در طی  سال گذشته 

شورای  جلسه  یک  تنها  برگزاری  از  انتقاد  با  زاده  برات 
ورزشی  هیئت  وجود  با  که  گذشته  در طی  سال  ورزشی 
نظر به  و  شد  برگزار  هیئت   4 حضور  با  تنها  استان   در 
می رسید با توجه به غیبت هیئت های ورزشی بیشتر از سر 
تکلیف بود که تاثیری در بهبود ورزش استان نداشت، می 
گوید: برای بهبود وضع ورزش باید اتاق فکر تشکیل شده و 
مشکالت ورزش استان رصد شوند. وی ادامه می دهد: افتتاح 
و تحویل استادیوم 15 هزار نفری مرکز استان تنها در صورتی 
مفید خواهد بود که ما یک تیم لیگ 1 یا 2 برای بازی داشته 
باشیم تا بتواند با ارائه بازی خوب در این ورزشگاه جمعیت 
الزم را به ورزشگاه کشانده  و این امر تنها در گرو تالش 

استاندار و مدیران استان و هیئت فوتبال است.

غربت جغرافیایی و نبود صنعت پویا و حامی مالی 
از دیگر مشکالت دامنگیر فوتبال استان

رئیس هیئت فوتبال استان  از پراکندگی  استان به عنوان دومین 
مشکل یاد کرده و می گوید: استان خراسان جنوبی سومین 
استان از نظر مساحت و از دورترین و شرقی ترین استان های 
کشور است و از حیث نزوالت آسمانی و هم از حیث بودجه و 
توجه و حمایت مسئولین ورزش کشور در بدترین وضع است 
و 5 شهرستان آن هنوز زمین فوتبال خاکی دارد و به علت 
باد و طوفان و مشکالت کم آبی، چمن در آن رشد نمی کند 
 و بقیه شهرستان ها نیز به علت فاصله 500 کیلومتری و
جاده های یک بانده و نبود اتوبان، برگزاری لیگ پویا و مدت 

دار در بین شهرستان ها را از ما سلب می کند.

برات زاده با اشاره به فقدان صنعت پویا، اقتصاد مطلوب و 
این غربت  بر  این استان می گوید: عالوه  حامی مالی در 
جغرافیایی، مخارج باالی این رشته، نبود باشگاه های ثبت 
شده با تزریق منابع دولتی و عدم چتر حمایتی باشگاه های 

داخلی استان، از مهمترین مشکالت این عرصه است.
وی به وجود 12 کمیته درهیأت استان اشاره کرد و افزود: 
در حال حاضر تمرکز خوبی روی فوتبال پایه و فوتبال بانوان 
داشته ایم که شرکت در فستیوال پسران زیر 13 سال برای 
سومین بار و همچنین برای مسابقات فستیوال  دختران این 
رده سنی برای اولین بار شرکت کرده ایم که خروجی آن 
انتخاب 2 بازیکن از 14 بازیکن اعزامی استان برای شرکت 
در اولین اردوی تیم فوتبال پایه بوده است. وی به حضور 1 
نفر داور لیگ یک و 6 ناظر کشوری در استان اشاره کرده و 
می گوید: استان نیز دارای ظرفیتهای خوبی در زمینه تربیت 
 a مربی است که در طی سه سال گذشته تعداد 5 نفر مربی

آسیا،10 نفر b، و 30 نفر c، به مربیان استان اضافه شده اند.
برات زاده از تاسیس اکادمی عماد نظام )مدرسه تخصصی 
و  کفاشیان  دکتر  با حضور  و  امسال  ماه  دربهمن  فوتبال( 
استادیوم    افتتاح  علیزاده در فردوس خبر داده و می گوید: 
15000 نفری نیز از برنامه های پیش بینی شده  در بهمن ماه 
امسال است. وی با اشاره به اینکه ما تنها استادیومی هستیم 
که مدت زمان طوالنی 9 ساله را برای افتتاح  استادیوم داشته 
ایم، معتقد است: شاید علت این کندی در نبود برنامه خاص 

برای این استادیوم است. 
وی به وجود 16700 صندلی در این استادیوم اشاره کرده و 

می گوید: این به این معنی قابلیت استادیوم در جا دادن حدود 
17000 نفر است که باید ترغیب حضور تماشاچیان در این 

استادیوم برنامه داشته باشیم و تیم قدرتمند ارائه کنیم.
سردار غیاثی اولین مسئولی بود که در استان ما با حرارات 
و عشق در جهت  حل مشکل ورزش و فوتبال حرفهای 
ایام  در  انصارالرضا   فرمانده  با  دیدار  از  را شنید. وی  ما 
گذشته گفته و  با استناد بر حرف ایشان مبنی بر اینکه 
اگر استان بخواهد دیده شود باید در اولویت های خود در 
سابقه  با  غیاثی  سردار  گوید:  می  کند  کار  فوتبال  زمینه 
اولین مسئولی بود که  مدیر عاملی باشگاه پاس تهران  
در استان ما با حرارات و عشق برای حل مشکل ورزش و 

فوتبال به حرف ما با سعه صدر گوش داد. 
وی می گوید:  همانطور که نماینده تبریز بابت کارت زرد 
و قرمز بازیکنان تیم خود در تراکتورسازی به دنبال احقاق 
هستند نمایندگان استان نیز با توجه به موقعیت استان در 

همجواری با کشور صادر کننده مواد مخدر به عنوان تهدید 
جوانان دغدغه سالمت اجتماعی جوانان را داشته و در زمینه 
های ورزشی به خصوص فوتبال به عنوان ورزشی هیجانی 

به دنبال اخذ اعتبارات و امکانات خوبی برای استان باشند.

هیچ مسئولی به دنبال استفاده از سهمیه مربوط به 
استان های مرزی در زمینه تقویت فوتبال  نیست

از  توانیم  این خصوص می  در  ادامه می دهد:  زاده  برات 
و  امید  رده  در  ملی  تیم  عضو  که  سربازی  های  بازیکن 
جوانان هستند برای حضور در تیم استان استفاده نماییم  

و با توجه به اینکه این سهمیه مربوط به استانهای مرزی 
انزلی و فجر  تبریز، ملوان  تراکتور سازی  تیم های  است 
سپاسی استفاده  می کنند که در استان ما هیچ مسئولی به 
دنبال استفاده از این مزیت استان نیست. به اعتقاد وی در 
این راستا برای حضور بازیکنان در استان نیز باید تفاهمنامه 
ای بین استانداری ورزش جوانان فدراسیون و تربیت بدنی 
نیروهای مسلح منعقد شود  و ما توانستیم در زمان مدیریت 
های قبلی در یک دوره 5 ساله از این شرایط برای فوتبال 
استان استفاده کنیم. وی وضعیت کنونی فوتبال استان را 
نوعی مشارکت در کلیه مسابقات براساس تقویم اجرایی 
مالی  مشکالت  گوید:  می  و  داند  می  فوتبال  فدراسون 
عمده مشکل باشگاههای استان است به گونه ای که دو 
سال است که ما در لیگ 3 نماینده ای نداشته ایم. وی به 
برخی کمبودها و بی مهری مسئوالن ذیربط در اختیار قرار 
دادن امکانات موجود اشاره و خاطر نشان می کند: وقتی 

خودروهای عمومی ورزش و جوانان در محوطه پارک شده 
و  مسئوالن ذیربط از نبود مجوز برای جابجایی آنها می 

گویند چطور می توانیم روی ورزشهای جمعی کار کنیم؟!
برات زاده ادامه می دهد: فوتبال امروزه فراتر از یک ورزش 
مطرح است و از آن با تعابیری چون صنعت، تجارت و پدیده 
به تمامی رشته های  احترام  با  برند و  نام می  ای جهانی 
ورزشی، از حقیقت دور نیست اگر بگوییم فوتبال در یک 
استان به سبب محبوبیت باالیش شاید به منزله 80 درصد 
وجهه ورزش یک استان باشد. لذا این پدیده مهم یک کار 

جمعی است و همت و حمایت همه مسئولین را می طلبد.

مدیران ما را تنها گذاشته اند...!

وی با یادآوری رابطه بهتر مدیران استانی با ورزش در گذشته 
ادامه می دهد: امروز مدیران ما را تنها گذاشته اند و به نظر 
جوانان  ورزش  و  استانداری  بین  عمیقی  رسد شکاف  می 
استان  وجود دارد و نوعی طالق عاطفی در این زمینه روی 
داده است.  برات زاده  می گوید: به طور کلی در استان 3 
باشگاه داریم که از نحوه باشگاه داری و ثبت قرارداد اطالعات 
مطلوبی نداشته و گاها از عدم اطالعات خانواده ها نسبت به 
قرار دادهای آنها با فرزندانشان سوء استفاده می کنند که البته 
شفاف سازی  و اطالع رسانی به خانواده ها از اهم فعالیت ها 

و برنامه های هیئت فوتبال است.

مهمترین خواسته های هیئت فوتبال استان 

جلسات  تشکیل  را  خود  های  خواسته  مهمترین  وی 
مجمع  و  استاندار  حضور  و  استان  ورزشی  شورای  منظم 
نمایندگان محترم استان در مجلس بهره برداری از ورزشگاه 
و  مسابقات  برگزاری  و  میزبانی  برای  غدیر  15هزارنفری 
لیگ  تیمهای  )اردوهای  کشوری  و  آسیایی  های  تورنمت 
برتری و بعضا تیم های ملی( و فراهم شدن زمینه های 
حضور و باشگاه داری بعنوان یک تیم فوتبال نظامی با توجه 
به پتانسیل نیروهای نظامی و انتظامی  استان )نظیر تیم هایی 
چون تراکتورسازی تبریز، فجر سپاسی، ملوان بندرانزلی و ...( 
عنوان کرد و افزود: این استان بدون شک لیاقتی باالتر از این 

وضعیت را در ورزش کشور دارد. 
همان طوری که تک ستاره هایی در ورزش استان مثل 
خانم نجمه خدمتی در تیر اندازی در سطح جهانی، مهسا 
در  چی  وطن  علی  ملی،  تیم  جوانان  والیبال  در  کدخدا 
بسکتبال جوانان تیم ملی و رضا سمعیان و حجت سعیدی 
و حسام آراسته در فوتبال لیگ های یک و برتر کشور و 
بنابراین ما  تک استعدادهایی دررشته های دیگر هستند 

در حضور استعداد مشکلی نداریم.

واگویه های رئیس هیئت فوتبال استان از بی مهری مدیران استانی:

جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما در پاسخ به مطلب درج شده در ستون 
تا   4 »نواب  درباره   94/10/9 مورخ  شما  پیام 
استحضار  به  ندارد«  آبراه   5 الدین  جمال  سید 
می رساند: پس از بازدید از محل، اقدامات الزم 

انجام خواهد شد.

جوابیه معاونت درمان دانشگاه

احتراما در پاسخ به مطلب درج شده در ستون 
»دریافت  درباره   94/10/22 مورخ  شما  پیام 
به  رساند:  می  استحضار  به  مجدد«  ویزیت 
اخذ   94/5/1 8530/ک-  بخشنامه  استناد 
نتیجه  مالحظه  از  بعد  مجدد  ویزیت  وجه 
پزشک  صورتیکه  در  رادیوگرافی،  و  آزمایش 
بیمار را مورد ارزیابی، معاینه یا درمان مختصر 
مجدد ویزیت  حق  دریافت  به  مجاز  دهد،   قرار 
آزمایش و رادیوگرافی  باشد و صرف رویت  می 
مجدد ویزیت  اخذ  به  مجاز  دارو   تجویز   و 
گروه  مصوبه  مطابق  ایحال  علی  باشد.  نمی 
استانی تعدیل تعرفه های تشخیص درمانی اخذ 
ممنوع  روز  همان  در  مجدد  ویزیت  در  تعرفه 
بوده و با انجام ویزیت مجدد در روز دوم مراجعه 
تعرفه  نصف  دریافت  به  مجاز  پزشک  بیمار، 

ویزیت از بیماران می باشد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

اصالحیه
در مورد گزارش روز پنجشنبه مورخ 8 بهمن شماره 
3429 »سفره خانه داران استان؛ سفره مشکالتشان 
که شده  چاپ  اشتباه  موارد  این  کردند«  باز   را 

اصالح می گردد.
- امیرحسین رجب پناه کارشناس واحدهای اقامتی، 

پذیرایی و سفره خانه های سنتی استان می باشند. 
ها خانواده  را  مشتریان  درصد   70 از  بیش   - 

تشکیل می دهند. 
- فقط چهار سفره خانه بیرجند 50 نفر اشتغال ایجاد 
در سطح  نفر    80 از  بیش  مجموع  در  و  اند  نموده 

استان مشغول به کارند.

فوتبال خراسان جنوبی با دلسوزی مدیران ُگل می کند
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دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر با کارگر ماهر 
و کامیون جک 6 متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما را با یک 
سرویس حمل می کنیم.   09155618308 - جالل نيا  

 تنها نمايندگی پنجره وين تک  در خراسان جنوبی
نمايندگی پنجره دکتر وين
مجری نمای  فريملکس
مجری نمای کرتین وال
آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند
 خیابان توحید- بین توحید 1 و 3 - پالک 29
09153620106 -05632447312
قیمت مناسب + کیفیت عالی= رضایت مشتری

مرکز فروش پنجـره و شيشه شکرانی

قالی شویی نویــد
با مدیریت جدید/ دستگاه فرچه تمام اتوماتیک

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

فروشگاه کودک  امير 
قابل توجه مشتریان گرامی 

اجناس شب عید رسید * با خرید پوشاک 
زمستانه از تخفیف ویژه برخوردار شوید.
سجادشهر، امامت 2      32412973

 خدمات بيل مکانيکی
زنجيـری و پيکـور

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

 بـرنـج ام-کــي

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها یك بار امتحان کنيد

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

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ران
ه ای

بیم
ت و 

مان
ل ض

 سا
10

نی
رگو

قی

ایزوگام  شفيعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

09151630283 - 32225494
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  واحد 98

ایزوگام و قيرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

بیست متری سوم ، روبروی حج و زيارت

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ايوبی

پخش تراکت  تبلیغاتی    

0938  928  2099

  تعميرات و تيز کردن تخصصی ماشين      
اصالح )موزر( و ... )آرایش پوریا(

  بيرجند ، مطهری 9  
  بهرامی کيا   32231060

نقاشـی ساختمـان 
انواع رنگ های روغنی و پالستیک 

اکرولیک ، مولتی کالر، کنتکس ، کناف
 و ... با قیمت مناسب

09156633230 - برگی

نمایندگی ایزوگام دوست علی
انواع ايزوگام دلیجان شرق و تهران  

قیرگونی / نبش بهشتی 14
09156636045 -09156666675

توجه          توجه 
تاالر عروسی با امکانات بسیار 

خوب و فروش بسیار عالی 
)به دلیل تغییر شغل( به فروش
 می رسد.    09359280927

  لول میبره! کاور شده ! لول میاره
با یک بار امتحان یک عمر مشتری شوید

 32412789 -32412211
ضـد چـروکآدرس دفتر: سجادشهر، ماژانی 12 )شکوهیان(



شنبه *  10 بهمن 1394 * شماره 3430

تسنیم: مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه تا اوایل هفته آینده شاهد کاهش محسوس دما در استان 
هستیم، گفت: برای آخر هفته بارش برف و باران در خراسان جنوبی پیش بینی می شود. خندان رو افزود: از امروز تا 
پایان هفته شاهد وزش باد، افزایش ابر و در برخی نقاط خراسان جنوبی بارش برف و باران پیش بینی می شود.

پیش بینی بارش برف و باران برای پایان هفته در خراسان جنوبی

4
مدیر کل فنی و حرفه ای استان خبر داد:

حرفه ای  و  فنی  آموزش  کل  مدیر  فرد-  کاظمی 
فنی  سازمان  توسط  عمرانی  پروژه   ۳ افتتاح  از  استان  
مساحت  مربع  متر   ۴۶۰ و  هزار  با  استان  حرفه ای  و 
دهه  در  تومان  میلیون   ۳۴۲ و  میلیارد  یک  اعتبار  و 
کارگاه های برگزاری  گفت:  و  داد  خبر  امسال   فجر 

نمایشگاه  برگزاری  و  شغلی  مشاوره  ارائه  مدت،  کوتاه 
عکس نیز از سایر برنامه های دهه فجر است.

خوشایند در کنفرانس مطبوعاتی، بابیان اینکه در برگزاری 
استان  حرفه ای  و  فنی  اداره  در  فجر  بزرگداشت  جلسات 
بینی  پیش  عمرانی  و  هنری  فرهنگی،  متنوع  برنامه های 
و  فنی  آموزش  مرکز  پروژه  سه  کرد:  اظهار  است  شده 
حرفه ای دیهوک، مرکز آزمون الکترونیکی بیرجند و مرکز 
امسال  فجر  دهه  در  طبس  آباد  عشق  ای  حرفه  و  فنی 

افتتاح می شود.
به گفته وی مرکز آموزش فنی و حرفه ای دیهوک با اعتبار 
یک میلیارد و 1۲۰ میلیون تومان، مرکز آزمون الکترونیکی 
مهارت بیرجند با اعتبار 1۲۰ میلیون تومان و مرکز فنی و 
حرفه ای عشق آباد طبس با 5۲ میلیون تومان افتتاح و به 
بهره برداری می رسد که در مجموع این پروژه ها با هزار و 
۴۶۰ متر مربع مساحت و اعتبار یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون 

تومان به بهره برداری می رسد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت: دو پروژه 
دیگر که شامل مرکز فنی و حرفه ای خواهران در بشرویه 
تا 9۰ درصد است که در  بین 85  با پیشرفت  و سربیشه 
و  فنی  آموزش  مرکز  شامل  دیگر  پروژه  دو  و   95 سال 
حرفه ای خواهران در طبس و قاین در سال 9۶ افتتاح و به 

بهره برداری می رسد.
در  سازمان  این  برنامه های  سایر  به  اشاره  با  وی 
با  دیدار  شهدا،  مزار  غبارروبی  کرد:  عنوان  فجر،  دهه 
در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  درج  شهدا،  خانواده 
مکاتبات  سربرگ  در  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  زمینه 
و  فنی  آموزش  مراکز  معرفی  بروشور  چاپ  اداری، 
مراکز و  کل  اداره  توسط  خدمات  ارائه  و   حرفه ای 

تابعه است.
کرد:  تصریح  استان  حرفه  ای  و  فنی  آموزش  کل  مدیر 
حرفه ای  و  فنی  خانواده  ویژه  انقالب  جشن  برگزاری 
استان، برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان و جشن دانش 

ویژه فرزندان همکاران فنی و حرفه ای، برگزاری مسابقات 
ورزشی در اداره کل و ادارات تابعه از دیگر برنامه های دهه 

فجر توسط این سازمان است.

 رشد 21 درصدی مهارت آموزی
فنی و حرفه ای در استان

خوشایند در ادامه به عملکرد فنی حرفه ای استان اشاره 
کرد و  افزود: در 1۰ ماهه امسال ۲ میلیون و 5۷۶ هزار 
نفر ساعت در قالب 1۶ هزار و 5۰ نفر دوره از آموزش های 
اند که نسبت به آمار سال  فنی و حرفه ای استفاده کرده 
گذشته ۲1 درصد رشد عملکرد در مهارت آموزی داشتیم.

وی با بیان اینکه  مهم ترین مأموریت و رسالت سازمان 
فنی و حرفه ای مهارت آموزی و آموزش که هویت اصلی 
آن را تشکیل می دهد است، اظهار کرد: مراکز آموزش فنی 
و حرفه ای متولی آموزش های غیر رسمی است که فعالیت 

در آنها منجر به دریافت گواهینامه معتبر می شود.
استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل  گفته  به 
شهری  و  ثابت  مراکز  در  حرفه ای  و  فنی  آموزش های 
آموزش در مناطق روستایی و عشایری، صنایع و صنوف، 
جوار دانشگاهی، پادگان، زندان و آموزشگاه های آزاد نسبت 
به تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز حوزه های مختلف 
استان در  هنر  و  فرهنگ  خدمات،  کشاورزی،   صنعت، 

اقدام می کند.
در  آموزشی  خدمات  تمامی  اینکه  بیان  با  خوشایند 
کرد:  اظهار  است،  رایگان  حرفه ای  و  فنی  دولتی  مراکز 
روستاییان،  کارجویان،  کل،  اداره  این  هدف  جامعه 
زنان دانشگاهی،  التحصیالن  فارغ   دانشجویان، 

زندانی ها،  پادگان ها،  سربازان  آموزان،  دانش  دار،  خانه 
شاغلین صنایع، صنوف و تمامی کسانی که بدنبال مهارت 
هستند است و نکته قابل توجه این است که سن و سال 

در فراگیری این آموزش ها مهم نیست.

 22 مرکز دولتی و 6 مرکز شبانه روزی
فنی حرفه ای در استان فعالیت دارند

وی بیان کرد: سازمان فنی و حرفه ای در خراسان جنوبی 

با دارا بودن ۲۲ مرکز دولتی، ۶ مرکز شبانه روزی، تعداد ۲ 
مرکز علمی و کاربردی مهارت، تعداد 1۲5 کارگاه قابلیت 
یک  آموزشی  ظرفیت  با  را  آموزشی  حرفه   ۳95 آموزش 
هزار و 5۰۰ نفر ساالنه در مراکز بیرجند، قاین، سربیشه، 

نهبندان، درمیان، فردوس و طبس را دارد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با بیان اینکه مراکز 
فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با دارا بودن ۳۳5 نیروی 
انسانی متعهد که در قالب 1۰۴ همکار زن و ۲۳1 همکار 
مرد به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و حق التدریس 
این سازمان را در رسالت مهارت آموزی همراهی می کنند 

عنوان کرد: در 1۰ ماهه امسال ۲ میلیون و 5۷۶ هزار نفر 
ساعت در قالب 1۶ هزار و 5۰ نفر دوره از آموزش های فنی 
و حرفه ای استفاده کردند که نسبت به آمار مقایسه ای 1۰ 
ماهه سال گذشته ۲1 درصد رشد در عملکرد در مهارت 

آموزی داشتیم.
حرفه   ۷1 حدود   9۴ سال  در  اینکه  به  اشاره  با  خوشایند 
حرفه ای  و  فنی  مراکز  استانی  آموزش های  به  جدید 
بازار  نیاز  مطابق  و  سنجی  نیاز  براساس  جنوبی  خراسان 
اضافه شده است، گفت: در 1۰ ماهه امسال نیز حدود ۳۰ 
قالب  در  آفرینی  کار  دوره های  قالب  در  ساعت  نفر  هزار 

شهری  کارجویان  و  دانشجویان  روستایی،  آموزش هایی 
نظر مورد  آموزش های  استان  حرفه ای  و  فنی  مراکز   در 

را فرا گرفتند.
بخش  در  حرفه ای  و  فنی  مراکز  آموزش های  به  وی  
آزاد فنی  آموزشگاه  اشاره کرد و گفت: 1۴۶  غیر دولتی 
آموزشی  حرفه   1۲۳ تعداد  استان  سطح  در  حرفه ای  و 
آزاد  آموزشگاه  ارائه می دهند که در حال حاضر 1۳۰  را 
فعال هستند که در مدت 1۰ ماهه امسال به 8۶1 هزار 
آموزش دوره  نفر   ۶۲۰ و  هزار   5 و  ساعت  نفر   98۶  و 

ارائه دادند.

 رتبه بندی 109 آموزشگاه آزاد
از بین 130 آموزشگاه فعال در استان

و فنی  آزاد  آموزشگاه های  اینکه   بیان  با   خوشایند 
حرفه ای براساس شهریه مشخص شده در استان هزینه 
اندکی در قبال آموزش دریافت می کنند تصریح کرد: رتبه 
فعال  آموزشگاه   1۳۰ بین  از  آزاد  آموزشگاه   1۰9 بندی 
حوزه  در  آزاد  آموزشگاه  تاسیس  پروانه  استان، صدور  در 
فناوری های راهبردی و نوین در رشته های طب سالمت، 
و  اطالعات  فناوری  گیاهی،  داروهای  و  دارویی  گیاهان 

استاندارد  بازنگری   1۷ آموزشی  استاندارد   ۳۷ تدوین 
تربیت  مراکز  برای  مربیان  ارتقای  پودمان   5 تدوین  و 
تشکیل  و  ای کشور  و حرفه  فنی  آموزش  سازمان  مربی 
گروه های آموزشی اقدامات شاخص صورت گرفته در حوزه 

آموزشگاه های آزاد در سال 9۴ بوده است.
از  مهارتی  ارزشیابی  و  آزمون  گرفتن  اینکه  بیان  با  وی 
حوزه   1۴ افزود:  می شود،  انجام  کارجویان  و  هنرجویان 
نوبت   ۲۴ امسال  ماهه   1۰ در  استان  سطح  در  امتحانی 
آزمون از ۲ هزار و ۷۳9 نفر کار آموز گرفتند که 1۳ هزار 
و ۶۰۷ نفر تعداد قبول شدگان در این آزمون ها بوده است 
که ۶5 درصد از معرفی شدگان به آزمون قبول و کارت 

مهارت برای آنها صادر شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان  با اشاره به مزایای 
گواهینامه مهارت، گفت: داشتن اعتبار بین المللی، قابلیت 
احراز  شرایط  کاردانش،  دوره  درسی  واحدهای  با  تطبیق 
شغل، در راستای دریافت پروانه کسب در مشاغل مرتبط 
تامین  بیمه  و  خانگی  مشاغل  وام  کسب  جهت  الزامی، 
اجتماعی حرفه های شاغلین صنایع ساختمانی، قالی بافان 

و صنایع دستی از مزایای این گواهینامه ها است.
خوشایند افزود  سازمان فنی و حرفه ای کشور از سال 9۳ 
الکترونیکی کردن گواهینامه مهارت کرده است  به  اقدام 
الکترونیکی مهارت در  قالب کارت  این گواهینامه در  که 
مهارتی  آزمون  شدگان  قبول  و  آموختگان  مهارت  اختیار 
قرار می گیرد که از مزایای این کارت می توان به سهولت 
حمل و نگهداری، امکان ثبت ۲۰ عنوان گواهینامه در یک 
کارت، ارتقای امنیت گواهینامه، افزایش سرعت صدور و 

تحویل گواهینامه به متقاضی و سایر موارد اشاره کرد.
و  فنی  سازمان  اقدامات  از  دیگر  یکی  خوشایند:  گفته  به 
حرفه ای در امسال در زمینه آزمون های کتبی و حضوری 
سنجش  مرکز  در  الکترونیکی  صورت  به  که  است  بوده 
برگزار  رایانه  سیستم   ۴۲ دادن  قرار  با  بیرجند  مهارت 

می شود و در این راستا افراد مراجعه و آزمون می دهند.
در  نمود:  بیان  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
در 11 شهرستان، ۶۲  تاکنون  مهارتی  نیاز سنجی  زمینه 
دهستان و 159 روستا انجام و به اتمام رسیده است که در 
سال 95 براساس نیاز سنجی صورت گرفته آموزش های 

مورد نظر را ارائه خواهیم داد.

خوشایند با اشاره به ارائه طرح های پژوهشی، گفت: اداره 
کل فنی و حرفه ای استان در سال 9۴ طرح های پژوهشی 
ظرفیت  از  استفاده  همان  خیرین  پژوهشی  طرح  شامل 
مهارت  اشتغال  رهگیری  سامانه  آموزش ها،  در  خیرین 
آموختگان و تدوین سند جامع نیاز سنجی روستایی استان 

را تصویب و اجرایی کرده است.
دربخش  رهبری  معظم  مقام  منویات  به  اشاره  با  وی 
اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از آن در سیستم مدیریتی 
اقتصاد  در  ما  افزود:  استان،  ای  حرفه  و  فنی  آموزشی  و 
مقاومتی به دنبال کاهش هزینه، افزایش درآمد و افزایش 

بهره وری هستیم.

 درآمد 980 میلیون تومانی فنی حرفه ای
استان در ده ماهه نخست سال

درآمد  افزایش  زمینه  در  امسال  ماهه   1۰ در  گفت:  وی 
که شامل بخش های مشاوره ای، صدور گواهینامه، اجاره 
 98۲ درآمدها  سایر  و  آزمون  حق  ساختمانی،  مکان های 
میلیون تومان درآمد داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال 

9۳ از رشد 89 درصدی برخوردار بوده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خاطرنشان کرد: در 
زمینه کاهش هزینه ها نیز ۳۰ درصد در بخش قبوض آب، 
1۳ درصد برق مصرفی، ۲5 درصد قبوض گاز، ۴۶ درصد 
در بخش مصرف گازوئیل و بنزین و تلفن 1۴ درصد نسبت 

به سال گذشته کاهش هزینه داشتیم.
خوشایند با اشاره به برگزاری مسابقات ملی مهارت، بیان 
کرد: هرساله این مسابقات در ۴ سطح برگزار می شود که 
شهرستانی  بخش  در  داوطلب  نفر   5۰۰ و  هزار  امسال 
شرکت که ۷5 نفر به مرحله استانی و 1۴ نفر از خراسان 
جنوبی به مرحله کشوری راه پیدا کردند که در 11 تا 1۴ 

بهمن در استان البرز به رقابت می پردازند.
وی با اشاره به اینکه برگزاری این مسابقات در راستای 
فرصت  ایجاد  و  جوانان  ای  حرفه  استعدادهای  کشف 
جنوبی  خراسان  استان  افزود:  است،  مهارت  شکوفایی 
داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  جمعیت  درصد  یک 
جنوبی خراسان  از  درصد   ۳ مسابقات  این  در  که   است 

شرکت می کنند.

افتتاح سه مرکز فنی حرفه ای در استان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مدیریت استان خراسان جنوبی

مديريت شعب بانک در استان خراسان جنوبي  

ف
کاربریمشخصات ثبتي ملكآدرس ملكردی

وضعيت 
تصرف

نوع 
مالكيت

ميزان مالكيت بانك 

متراژ کل ششدانگ 
عرصه و اعيانی ملك

 نحوه فروش قيمت پایه به )ریال (
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  بيرجند - خوسف - شهرک صنعتی  
کارخانه توليدی پنبه پاک کنی

 سپيد وش
ششدانگ از پالک ثبتی شماره 18 فرعي از 3 فرعي از 928 

اصلي بخش 3 ثبتی بيرجند
       صنعتی     

90922146/288,606,700,000ششدانگ عرصه و اعيان*  *   )کارخانه پنبه پاک کنی(
1 - اولویت به صورت نقدی          

2-نقد و اقساط ) 30 درصد نقد
 70 درصد اقساطی 60 ماهه ( 

 نهبندان- کوی بسيج - ميالن اول 2
سمت چپ -پالک 7

ششدانگ ازپالک ثبتي شماره 937 فرعي از 778 فرعي 
348200825,000,000ششدانگ عرصه و اعيان*  *منزل مسكونیاز 646 و 645 فرعي از یك اصلي بخش 5 نهبندان 

1 - اولویت به صورت نقدی     2- نقد 
و اقساط ) 50 درصد نقد 50 درصد 

اقساطی 60 ماهه ( 

3
   بيرجند - سجادشهر- بلوار امامت  
خيابان سلمان فارسی 12 - پالک 11

873/6 سهم مشاع از 2016 سهم ششدانگ از پالک ثبتي
873/6 سهم مشاع از 2016 سهم  ** منرل مسكونی  2664 فرعي از 245 اصلی بخش 2 بيرجند

201/60210962,000,000ششدانگ عرصه و اعيان
1 - اولویت به صورت نقدی     2- نقد 
و اقساط ) 30 درصد نقد 70 درصد 

اقساطی 60 ماهه ( 

 طبس گلشن - شهرک صنعتی  4
شرکت تعاونی توليدی مژان طبس 

5000 سهم از 8000 سهم مشاع عرصه و 616/11 سهم از 985/40 سهم 
مشاع اعيان از کل ششدانگ پالک ثبتي شماره  2 فرعی از 1 فرعی

 از 387 اصلی واقع در فيروزآباد بخش 2 طبس گلشن

صنعتی 
)کارخانه توليدی ترشی 

و مربا(
 ** 

5000 سهم مشاع  از 8000 سهم ششدانگ 
عرصه و 616/11 سهم مشاع 

از 985/40 سهم ششدانگ  اعيان
8000985/402,997,000,000

1 - اولویت به صورت نقدی    2-نقد 
و اقساط ) 30 درصد نقد 70 درصد 

اقساطی 60 ماهه ( 

ششدانگ از پالک ثبتي شماره  478 فرعي از  1891  اصلي قاین - شهرک سيمان 5
358/801,076,400,000ششدانگ عرصه*  *زمين مسكونی بخش 11 ثبتی

1 - اولویت به صورت نقدی   2- نقد 
و اقساط ) 50 درصد نقد 50 درصد 

اقساطی 60 ماهه ( 

 شهرستان درميان 6
 روستای اره فورگ

 40سهم مشاع از 120 سهم مشاع از کل 1440 سهم مزرعه و قناتين 
 * *باغی و زراعیاره فورگ و عباس آباد  از پالک ثبتي شماره  66 اصلی بخش 7 بيرجند

40 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از کل 
1440 سهم مزرعه و قناتين اره فورگ و 

عباس آباد
402601,080,900,000

1 - اولویت به صورت نقدی  2- نقد 
و اقساط ) 30 درصد نقد 70 درصد 

اقساطی 60 ماهه ( 

7
  بيرجند - شهرک شهيد مفتح  

حاشيه بيست متری شهيد گازاری  
پالک 79

سه و یك چهارم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتي 
سه و یك چهارم دانگ مشاع از ششدانگ  **  مسكونی و تجاریشماره 175 فرعی از 247 اصلی بخش 2 بيرجند

3603472,288,541,700عرصه و اعيان 
1- اولویت به صورت نقدی  2- نقد 
و اقساط ) 30 درصد نقد 70 درصد 

اقساطی 60 ماهه ( 

بيرجند - بلوار توحيد 8
 بين توحيد 13و 15

10 سهم مشاع از سی و شش سهم عرصه و اعيان ششدانگ یك باب 
ساختمان پالک ثبتي شماره 7444 فرعي از 2070 فرعي از 249  اصلي 

بخش 2 ثبتی بيرجند 
10 سهم مشاع از سی و شش سهم  ** تجاری و مسكونی

100/23172,208,333,333ششدانگ عرصه و اعيان  
1 - اولویت به صورت نقدی   2- نقد 
و اقساط ) 30 درصد نقد 70 درصد 

اقساطی 60 ماهه ( 

9
 بيرجند - کيلومتر 15 جاده )بيرجند

خوسف( - حاشيه جاده  
 مقابل کارخانه کویرتایر 

ششدانگ پالک ثبتي شماره5 فرعي از 1592  اصلي بخش 2 
1161801,097,901,000ششدانگ عرصه*  *مزروعیثبتی بيرجند ، دهستان شهاباد  

1 - اولویت به صورت نقدی   2- نقد 
و اقساط ) 30 درصد نقد 70 درصد 

اقساطی 60 ماهه ( 

فهرست امالک مازاد بانک کشاورزی برای مزايده شماره )ع/94/5(
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اشتباهاتی که زن ها در مقابل 
مردان مرتکب  می شوند

آقایان  و  خانم ها  تفاوت های  درمورد  هم  هرقدر 
بگوییم،کم گفته ایم. گاهی حتی ساده ترین رفتارهای 
این دو جنس که می خواهند با آرامش زیر یک سقف 
زندگی کنند، زمینه را برای جنگ های زن و شوهری 
فراهم می کند. حتما برای شما هم پیش آمده که یک 
گفت وگوی ساده درمورد وقت گذرانی آخر هفته، باعث 
کالفگی همسرتان شود و در اوج ناباوری، جرقه جنگی 

بزرگ را میان شما روشن کند.
احتماال در چنین شرایطی، توپ را توی زمین همسرتان 
می اندازید و او را به کم تحملی و غیرقابل پیش بینی بودن 
متهم می کنید. اما اگر شناخت دقیق تری از این جنس 
اتفاقی  تنها درک چنین  نه  بیاورید،  به دست  عجیب 
برای تان آسان می شود، بلکه می توانید از وقوع آن هم 
پیشگیری کنید. ما به شما برای به دست آوردن چنین 
شناختی کمک می کنیم.برای شما هم حتما پیش آمده 
که وقتی سوالی را از همسرتان درمورد یک موضوع 
پاسخ دادن  در  او  تردید  و  سکوت  با  می پرسید،  مهم 
روبه رو می شوید. احتماال تا به حال فهمیده اید که مردها 
چنین آموزش دیده اند که باید تمامی جواب ها را بدانند و 
ترس، عدم اطمینان یا تردید خود را به شما نشان ندهند. 
نتیجه چنین حالتی آن است که مردها مراحل مختلف 
فرایند تفکر را درونی کرده و تا موقعی که به نتیجه یا 
راه حلی نرسیده اند، پاسخی به شما نمی دهند.واقعیت این 
است که مردها فرایند تفکر را درونی کرده و فقط نتیجه 
پایانی را با شما در میان می گذارند و همین تفاوت به 
 ظاهر کوچک با شما می تواند جرقه بسیاری از مشکالت

را در زندگی مشترک تان بزند.

چند ثانيه مطالعه 

فرض کنید زندگی همچون 
این  قاعده  است.  بازی  یک 
بازی چنین است که بایستی 
واحد  آن  در  را  توپ  پنج 
مانع  و  نگهدارید  هوا  در 
شوید.  زمین  بر  افتادنشان 

جنس یکی از آن توپها از الستیک بوده و باقی آنها 
شیشه ای هستند. 

پر واضح است که در صورت افتادن توپ پالستیکی 
بر روی زمین، دوباره نوسان کرده و باال خواهد آمد، 
کامال  برخورد،  به محض  دیگر  توپ  چهار  آن  اما 

شکسته و خرد می شوند. 
ای  شیشه  توپ  چهار  آن   : گوید  می  ادامه  در  او 
عبارتند از خانواده، سالمتی، دوستان و روح خودتان 

و توپ الستیکی همان کارتان است.
کار را بر هیچ یک از عوامل فوق ترجیح ندهید، چون 
همیشه کاری برای کاسبی وجود دارد ولی دوستی 
که از دست رفت دیگر بر نمی گردد، خانواده ای که 
از هم پاشید دیگر جمع نمیشود،  سالمتی از دست 
رفته باز نمیگردد و روح آزرده دیگر آرامشی ندارد ...

زمان برای هیچ کس نه متوقف 
می شود نه بر می گردد 

ونه اضافه می شود .

هرگز درباره چیزی نگو آن  را از
 دست داده ام، بلکه فقط بگو

 آن را پس داده ام

کسی که حرف می زند می کارد
 و آنکه گوش می دهد

 درو می کند

اگر شما هم دوست دارید روزی کسب و کار خودتان را راه 
بیندازید، یا اگر کسب و کار خودتان را راه انداخته اید و به 
دنبال یافتن رازهایی هستید که موفقیت تان را تسهیل کند، 
شاید این یادداشت برای تان مفید باشد. کارآفرینان جوان 
معموال به دنبال نوآوری هستند. آنها راز موفقیت را در نوآوری 
می بینند. به خوبی درک کرده اند که در جهان امروز رقابت 
شدید است و به این فکر می کنند که برای اینکه راه شان را 
از کسب و کارهای محکوم به شکست جدا کنند باید نوآوری 
داشته باشند. یادداشتی که می خوانید درباره نوآوری در کسب 
و کار است و راهنمایی است درباره این که نوآوری را چه 

زمانی و چگونه باید به کار برد.
چقدر تازه باشد؟

شما می خواهید در کسب و کارتان نوآور باشید اما برای تان 
سوال است که چقدر نوآور بودن کافی است؟ برای نوآور 
بودن نیازی نیست که حتما انقالب به پا کنید. الزم نیست 
نوآوری شما کامال جدید باشد، شما می توانید از ترکیب دو 
ایده که هر یک جدید هم نیستند به ایده ای کامال جدید 
ایده ای  برسید.بگذارید پا را فراتر بگذاریم؛ حتی اگر شما 
موجود را در موقعیتی جدید هم به کار بگیرید باز هم نوآور به 
حساب می آیید. اگر شما به دنبال موفقیت کسب و کارتان 
هستید چندان به تازه بودن ایده تان اهمیت ندهید تا جایی 
که قانون یخه تان را نگیرد حتی می توانید از ایده های 

دیگران بدزدید. می توانید از نمونه های خارجی الگو بگیرید. 
می توانید نوآوری های رقبای تان را بهبود بدهید و به کار 
بگیرید. شما هنرمند نیستید که درجه خالق بودن تان برای 
کسی مهم باشد، صاحب کسب و کاری هستید که باید برای 

موفقیت کسب و کارش تالش کند.
نوآوری در چه چيز؟

در  شما  است  ممکن  نیست  محصول  در  تنها  نوآوری 
فرآیندتان نوآوری کنید، یعنی محصول تان یا خدمت تان 
را با فرآیندی جدید که کم هزینه تر است یا کیفیت بیشتری 
دارد تولید یا ارائه دهید.ممکن است در انتخاب بازارتان نوآور 
باشید، یعنی به سراغ مشتریانی بروید که پیش از شما کسی 
سراغ شان نرفته است ممکن است در منابع تان نوآور باشید 
یعنی ماده اولیه گرانقیمت یا کم کیفیتی را با ماده اولیه ارزان 
تر یا با کیفیت تری جایگزین کنید. یکی از انواع نوآوری ها 
که این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته است، نوآوری در 
مدل کسب و کار است. یعنی شما در مدل کسب و کارتان 

)یا همان منطق درونی کسب و کارتان( نوآوری می کنید.
به عنوان مثال در گذشته که تنها اپراتور همراه اول در ایران 
فعالیت می کرد مشترکان ودیعه سنگینی را برای داشتن 
موبایل می پرداختند اما اپراتورهای دیگر که وارد بازار شدند 
مدل کسب و کار نوآورانه ای را در پیش گرفتند؛ آنها ودیعه 
کمتری از مشتری گرفتند و سرمایه گذاری الزم برای توسعه 

زیرساخت شان انجام دادند و در مقابل تعرفه شان بیشتر از 
همراه اول بود.

نوآوری با چه هدفی؟
یک نکته کلیدی این است که هدف از نوآوری بهبود در 
عملکرد است پس به دنبال نوآوری هایی باشید که این بهبود 
را به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال اگر شما ناشر کتاب 
باشید و طراح جلد برای شما طرحی را بیاورد که در آن یک 
جسم پالستیکی به جلد کتاب می چسبد، باید از او بپرسید که 
این خالقیت چه منفعتی دارد؟ این طرح هزینه بر است، باعث 
می شود که صاحب کتاب نتواند آن را به راحتی در کیفش 
یا در کتابخانه بگذارد، خب البته خالقانه هم هست اما آیا 
این خالقیت آنقدر برای مشتری جذاب است که باعث شود 
شما معایب طرح را بپذیرید؟ اگر شما طراح داخلی ساختمان 
هستید باید به هزینه اجرای طرح، کاربردی بودن وسایلی که 
به کار گرفته می شود و سلیقه مشتری توجه کنید. گاهی 
اوقات مشتری شما طرح های ساده تر را بیشتر می پسندد و 
اضافه کردن آب نما وسط سالن انتظار، از نظر او یک نوآوری 

پرهزینه و بیهوده خواهد بود.
استراتژی یا نوآوری؟

همانطور که در مقدمه گفتم اغلب نوآوری ها با هدف جذب 
مشتری است. از دیدگاه استراتژی اما نوآوری تنها راه موفق 
بودن در جذب مشتری نیست. استراتژی یعنی داشتن تمایز 

یعنی شما میان خودتان و رقبای تان تمایز ایجاد می کنید، 
ممکن است راهکار ایجاد تمایز شما نوآوری باشد و ممکن 
ممتاز  کیفیت  شما  استراتژی  است  ممکن  نباشد.  است 

محصول یا قیمت پایین باشد. 
چقدر می توانيد از نوآوری تان محافظت کنيد؟

همانطور که شما می توانید از نوآوری های دیگران تقلید 
کنید، آنان نیز می توانند از نوآوری های شما تقلید کنند. 
آن وقت دیگر شما تمایزی ندارید. گاهی وقت ها قانون می 
تواند از نوآوری شما در مقابل رقبای تان محافظت کند اما 
اغلب اوقات نمی توانید. گاهی می توانید نوآوری تان را پنهان 
کنید )مثال وقتی شما در فرآیند تولید برای افزایش کیفیت 
یا کاهش هزینه نوآوری کرده اید و می توانید راز و رمزهای 
این نوآوری را از رقبا مخفی کنید( اما خیلی از وقت ها هم 
نمی توانید. گاهی از اوقات نوآوری شما همراه با همکاری 
با شرکای مهمی است که رقبای تان توانایی ایجاد چنین 
همکاری هایی را ندارند و بنابراین امکان تقلید کردن از شما 
را ندارند.در هر حال باید به حفاظت از نوآوری های تان فکر 
کنید. در برخی از حرفه ها که نوآوری اهمیت زیادی دارد 
)مثل تولید پوشاک مد روز(، ممکن است شما شیوه »نوآوری 
مداوم« را در پیش بگیرید. در این شیوه می دانید که رقبای 
تان از شما تقلید خواهند کرد اما مزیت شما این است که 

همیشه یک قدم از آنها جلوتر هستید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و پاسی از شب را زنده بدار تا برای تو ]به منزله[ نافله ای باشد امید که پروردگارت تو را به 
مقامی ستوده برساند. سوره اإلسراء، آیه 79

حدیث روز  

نسبت  به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت  باشد ولی اگر عاق آنها شوی جهنمی خواهی بود
پیامبر اکرم )ص(

سبک زندگی

رازهایی برای نوآوری در کسب و کارتان

                        

نیاز   - اندک  درآمد   -1 افقي: 
حس   - جاویدان  همیشگي،   -2
زن باردار - قابله 3- شب طوالني 
طناب   - بلدیه   رئیس   - سال 
مهیج  موسیقي   - هفتم  نت   -4
شیطاني  اندیشه  ژاپن-  پول   -
مهمترین شعبه  زدن -  تهمت   -5
نژاد سفید - گونه صورت 6- برکت 
سفره  -آهسته - کلیساي قدیمي 
نگهبان   - ربیع   -7 اصفهان 
باتري  مثبت  قطب   - تاکستان 
اینک  آویز-   8- شهیدان - چراغ 
و حاال 9- چین و چروک پوست - 
کشاورز-  آه سوزناک 10-  نقاشي 
دار  نیزه   - کرد  نبوت  ادعاي  که 
توان   -  11 بیگانه  خداحافظي   -
آگاه   - کتاب  حاشیه   - پایان!  بي 
و بیدار  12-روان روی آب -واحد 
خاندان   نفره-  تک  حمام   - سطح 
13 - کوزه سفالي  -رشته کوهي 
در افغانستان-  جوان 14-  فرق سر 
- چهره خود را در آن مي بینیم - 
پایتخت بوتان 15-  بسیار مرموز و 
حیله گر-  از اثرهاي معروف مهدي 

خان استرآبادي
 - برق  مخترع   -1 عمودي: 
رضا  هنرمندانه  اثر  زیبا  تابلویي 

عباسي، نقاش دربار شاه عباس اول 
2- کهنه و پوسیده  - از شهرهاي 
زنجان - شریک 3- درخت لرزان  
 -4 حصار  و  قلعه   - شدن   ویران 
یازده - غزال - آب  فرمانروایي-  
میرزاده  مدفن  شهر   -5 شرعي 
دریا  ساحل  زیبا-   گلي   - عشقي 
6- صید - دیرینه و کهن- کشتي 
بزرگ  هاي  ناهمواري   -7 جنگي 
آلفرد  از  نظیر  بي  فیلمي  زمین-  
هیچکاک - خوشحالي 8- گل شب 
بو - کارگر و اجیر - چگونگي انجام 

9-نزدیک  زمان  طول  در  کاري 
شدن  - منحرف - اسب قهوه اي 
رنگ 10 - عقاید - شیوه - آشفته 
و پریشان 11- موسسه علمي کشور 
در زمینه سلولهاي بنیادین -  شب 
زنده داري کردن - هزار کیلو 12-  
سپاه-   بازدید  داستان-   مضمون 
اشاره به دور-  پیامبران 13- فالني 
- قطر دهانه لوله تفنگ-  درد چشم 
14 - سالي که در آنیم  - الهه ماه 
سومریان - آتشگیره 15-  مردن و 

از دنیا رفتن-  ظرف سربازان

طراح : نسرین کاری

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

راه های آینده ابتدا در اندیشه خردمندان رسم
 می گردد سپس مردم با کوششی

 بسیار آن راه ها را خواهند ساخت. ا

تا کی باشی ز دور نظاره ما
ما چاره گریم و عشق بیچاره ما

جان کیست کمینه طفل گهواره ما
دل کیست یکی غریب آواره ما

جدول شماره  3430

123456789101112131415

دبسرسلگرضخهعقب1

هنیفدیرودوربا2

رجاتدوهشارواز3

هلریبیببسسیگ4

کنیارکناتلر5

مزبلغاناناجد6

ویراینوگبترجا7

توواقضرانییان8

وراجیباولگبرد9

رنامسارنرکین10

سبقباطمجارد11

یرددرهمانیسب12

کالفاسرونکدرا13

لویسناهدملامل14

تورقهرقبرغکرهش15

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

تجربه کنید.    09158668002

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

پسته و هسته زردآلو دک را به ما بسپارید
مغز آن را )در حضورتان( تحویل بگیرید.

09013986830 - 09156148203

به یک نفر همکار به صورت شراکتی 
برای بوفه  ساندویچی نیازمندیم. 
)بدون سرمایه( 09155666326

دعوت به همکاری
 در شرکت طبیعت زنده )سینره(
کارمند پخش و تسویه - آقا 
دارای خودروی شخصی پژو، 
سمند، وانت »با بیمه و حقوق 
و مزایای مکفی حداقل مدرک 

تحصیلی  دیپلم« 
آدرس: بیرجند، شهرک 

صنعتی، همت 3 ، قطعه 5 ، 
جنب به چوب 

05632255149
ارسال از طریق سایت:
www.tezlabs.com 

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

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

 فروش واحد آپارتمان80 متری 
 پاسداران 8 - پالک 5 - طبقه دوم - دارای 

آسانسور     09153618757- تقدیری

فروش مرغداری گوشتی با ظرفیت 30 هزار 
قطعه گوشتی دارای دو سوله تولید ، یک سوله 

انبار و 3 واحد سرایداری همچنین سیستم 
به روز گرمایشی و تهویه سالن های تولید

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  
09155625379 - 09155610240 

فروش 
 مغازه کفش فروشی 

با دکوراسیون عالی و کفش های 
شیک با شرایط عالی واقع در بازار 

09158600545

فرصت زیادی ندارید!
با ارسال کد ملی به شماره ذیل نسبت به 
ثبت نام کارت ملی هوشمند خود اقدام 
فرمایید. )به صورت تلفنی  و حضوری( 

کافی نت سروش سیما - سجادشهر
 ابتدای خیابان شاهد 09300318461

پنیر توریس 400 گرم
پنیر نسیم 400 گرم 

2700 تومان
آدرس: بیست متری چهارم مدرس، خیابان 

طهماسبی ، فروشگاه بزرگ پامچال
09354734772- از 8 صبح الی 12 شب

آشپزخانه مسجد باقر العلوم )ع(
اجاره داده می شود
 09159639938
آدرس: مدرس 42 

 خیابان عدالت

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

09153613243- شریفی

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

متقاضیان مسکن
فقط یک واحد دیگر از مجتمع 

17 واحدی پیروزی باقی مانده  
 واریزی اولیه 20 میلیون + 50 میلیون 

وام مسکن + مابقی در حین ساخت ، متراژ 
90 متر مفید )زمین ملکی( با  کلیه امکانات 
شرکت  تعاونی مسکن تقاطع گستر کویر 

09155614208 -09155612431

به یک نفر کاردان یا کارشناس مکانیک مسلط به نرم 
افزار اتوکد ترجیحا خانم و یک کارپرداز نیمه وقت برای 

کار در دفتر مهندسی نیازمندیم.   09361800650

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

09159617909- تنگلی

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

توسط زوج جوان پذیرفته می شود.   
09158346217

پروانه بهداشتی بهره برداری دامداری 
به شماره  9318/13 

به نام صدیقه رباعی
 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

داربست ایستا
اجرای نصب داربست و پیچ 

رولپالک نما     09151609715  
09151613901 - فرج زاده

تعویض مبلمان دست دوم با نو
عکس مبلتان را به این شماره 

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

فروش و خدمات پس از فروش 
ماشین های اداری از قبیل فتوکپی، اسکنرهای

 بایگــانی و تخت ، فکــس ، چند منظوره هـا 
و پرینترهــای رنگی و لیـزری

دوربین های حرفه ای و کامپکت کانن و نیکون
GPS های دستــی ، تجهیــزات آتلیـه و کلیه

 لوازم جانبی دوربین و پرینتر

اقساط 10 ماهه ویژه فرهنگیان

نمایندگی کلیه محصوالت   کانن در خراسان جنوبی

آدرس: خیــابــان مــدرس
بین مدرس 16 و 14 طبقه دوم

تلفن: 32213255-32211999   همراه  09360024459 حمیدی
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ایسنا: از ایام بسیار دور از دانه گیاه بادیان رومی برای درمان نفخ کودکان
 استفاده می شده و مصرف آن با شکر به عنوان خلط آور در کودکان رایج بوده است. 
برای کودکان از دم کرده این گیاه روزی 3بار می توان استفاده کرد.

بادیان رومی، مفید برای درمان نفخ کودکان اخبار ورزشی

دختر طالیی استان اولین مدال طالی 
کاروان ایران را کسب کرد

تیراندازی  مسابقات  سوم  روز  فینال  آخرین  مالیی- 
قهرمانی آسیا - هند در رشته تفنگ ۱۰ متر بانوان 
در حالی برگزار شد که تنها نماینده راه یافته به این 
ایستاد.  اول  جایگاه  در  طال  مدال  کسب  با  فینال 
تفنگ  با  تیراندازی  هیئت  رئیس  نایاب  محمدرضا 
استان در گفتگو با آوا، ضمن تبریک به خانواده نجمه 
سطح  به  اشاره  با  عزیز  های  استانی  هم  و  خدمتی 
خدمتی  نجمه  کرد:  خاطرنشان  مسابقات  این  باالی 
بانوی طالیی استان توانست با قرار گیری در جایگاه 
اول آسیا ، مدال طال را کسب و اولین مدال کاروان 

کشورمان را در این رشته به نام خود ثبت کند.

برگزاری پیاده روی خانوادگی در بیرجند 

 ایرنا: پیاده روی خانوادگی روز جمعه به مناسبت ایام ا... 
دهه فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی با حضور 
قشرهای مختلف بیرجند برگزار شد. در پایان تعدادی 
جایزه از جمله سفر به کربال، دوچرخه، لوازم ورزشی و ... 
 به قید قرعه در میان شرکت کنندگان در این پیاده روی 
توزیع شد. برنامه پیاده روی مذکور با همکاری دفتر امام 
جمعه، سپاه و بسیج، فرمانداری، کویر تایر شهرداری ، 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  بهزیستی،  اتوبوسرانی، 
های  کانون  بر  نظارت  دبیرخانه  و  جوانان  و   ورزش 

فرهنگی خراسان جنوبی برگزار شد.

منیزیم فردوس به مصاف سنگ آهن 
بافق یزد می رود

منیزیم  ورزشی  فرهنگی  مؤسسه  سرپرست  فارس: 
و  فردوس  منیزیم  تیم  دو  رویارویی  از  فردوس 
سنگ آهن بافق یزد خبر داد. امینی افزود: در هفته دهم 
از سری مسابقات لیگ برتر هندبال کشور عصر روز 
منیزیم فردوس در سالن  تیم  بهمن ماه،  سه شنبه ۱3 
ورزشی فرهنگ دانشگاه پیام نور این شهرستان میزبان 

سنگ آهن بافق یزد است.

برگزاری همایش استعدادیابی فوتبال
 و فوتسال در فردوس

عماد نظام  فوتبال  آکادمی  برنامه ریزی  مسئول  فارس: 
و  فوتبال  استعدادیابی  همایش  برگزاری  از  فردوس 
فوتسال در این شهرستان خبر داد. ظریفی افزود: با هدف 
شناسایی نوجوانان و جوانان مستعد در ورزش فوتبال و 
فوتسال و نیز توسعه آن در سطح شهرستان، همایش 
استعدادیابی طی سه روز در فردوس برگزار می شود.وی 
گفت: همایش استعدادیابی فوتبال و فوتسال در سه رده 
سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان در روزهای هشتم، 
دهم و یازدهم بهمن ماه سال جاری برگزار و دانش آموزان 
مستعد در این رشته ها شناسایی و سازماندهی می شوند. 
وی همچنین از افتتاح نخستین آکادمی فوتبال خصوصی 

شرق کشور در فردوس خبر داد.

توصیه های طب سنتی برای
 درمان کبد چرب

 
با خارمریم:  نیوز: کاهش جذب چربی  سالمت 
گیاه خارمریم یکی از گیاهان دارویی است که 

بیماری های  از  از آن برای درمان و پیشگیری 
که  آنجا  از  گیاه  این  می کنند.  استفاده  کبدی 
در  می تواند  دارد،  سیلی مارین  نام  به  ترکیبی 
و  تری گلیسیرید  چربی،  جذب  میزان  کاهش 
کاهش جذب کلسترول  موثر باشد. این گیاه از 

جمله موثرترین  گیاهان دارویی برای درمان کبد 
چرب است و مصرف دمنوش یا خشک این گیاه 
همراه غذا موثر می باشد. با زنجبیل متابولیسم 
بدن را افزایش دهید: افرادی که در طول هفته 
2 تا 3 بار زنجبیل مصرف می کنند، می توانند از 

خواص درمانی آن در افزایش میزان متابولیسم 
چربی ها  جذب  کاهش  و  بدن  سوخت و ساز  و 
بهره مند شوند. برای این منظور می توانید یک 
رنده  ماست  کاسه  یک  درون  را  زنجبیل  تکه 
کرده و آن را بعد از صرف وعده های غذایی میل 

شیوه های  درمانگران  از  برخی  اعتقاد  به  کنید. 
نیز  زنجبیل  دمنوش  نوشیدن  درمان  طبیعی 
افراد  ابتالی  مانع  کبد،  بیماری های  کنترل  در 

مستعد به کبد چرب می شود. 
کنید: جایگزین  قرمز عوض  با گوشت  را  سویا 
کردن سویا و پروتئین گیاهی به جای پروتئین 
حیوانی به ویژه گوشت قرمز می تواند تاثیر زیادی 
در کاهش جذب چربی و تری گلیسیرید در بافت 
کبد داشته باشد. از این رو، درمانگران به افراد 
مستعد ابتال به کبد چرب و التهاب کبد توصیه 
می کنند در طول هفته برای تهیه غذاهای خود 
از گوشت قرمز و سویا کنار هم استفاده کنند و 

مصرف گوشت قرمز را به حداقل برسانند.
آبلیمو را فراموش نکنید: نوشیدن یک لیوان آب 
که در آن عصاره یک لیموترش تازه وجود دارد 
در آغاز روز می تواند بهترین دارو برای پیشگیری 
از ابتال به کبد چرب باشد. از آنجا که لیمو سرشار 
از ویتامین است و به عنوان یک آنتی اکسیدان 
می تواند نقش موثری در هضم و جذب مواد مفید 
در بدن داشته باشد، قابلیت زیادی در پیشگیری 
و درمان کبد چرب دارد. از زردچوبه غافل نشوید: 
افرادی که از زردچوبه به عنوان یک چاشنی در 
برنامه روزانه خود استفاده می کنند کبد مقاوم تری 
در برابر ابتال به بیماری کبد چرب دارند و احتمال 
ذخیره شدن ذرات چربی در کبد آنها کمتر است.

درمان خشکی پوست 
به روش طب سنتی

سالمت نیوز: مصرف برخی میوه ها و سبزی ها 
در درمان خشکی پوست موثر هستند و در مقابل 

تنقالت  و  شکالت  چیپس،  نوشابه،  مصرف 
بی ارزش به خشکی پوست دامن می زنند. برای 
درمان خشکی پوست می توان از انواع سبزی ها، 
میوه، غالت، دانه های خوراکی و آجیل استفاده 
کرد. سبزی ها و میوه های زردرنگ و نارنجی در 

مانند  سبزی هایی  هستند.  موثر  پوست  طراوت 
هویج، کدو حلوایی یا میوه هایی مانند نارنگی و 
دلیل  به  که  است  دسته  این  از  لیمو  و  پرتقال 
داشتن بتاکاروتن که به نوعی یک آنتی بیوتیک 
خواهد  پوست  شادابی  باعث  می شود  محسوب 

شد. مصرف متعادل انواع گوشت باید در برنامه 
غذایی گنجانده شود. روغن زیتون، سیر، پیاز و 
تخم مرغ بهتر است بیشتر مصرف شود چرا که 
و  لطافت  حفظ  باعث  آن ها  در  موجود  گوگرد 

جوانی پوست می شود.

اگر سرماخورده اید این اشتباهات 
را مرتکب نشوید 

شهرخبر: برای همه ما سرماخوردگی یک مزاحم 
از  را در فصول سرد  جدی می باشد که آسایش 
آسم  به  مبتال  که  برای کسانی  اما  ما می گیرد، 
ریوی  مشکالت  و  تنفسی  مجاری  انسداد  و 
تر  آزاردهنده  و  تر  جدی  مشکل  این  هستند، 
است.  سرفه و عطسه یک فرآیند کامال طبیعی 
در  کردن  عطسه  و  سرفه  اما  است،  زندگی  در 
بین  ویروس  انتشار  سرعت  تواند  می  ها  دست 
سعی  باید  دهد.  افزایش  را  منزل  لوازم  و  افراد 
کنید فرد بیمار را وادار به استراحت در خانه کرده 
دانشگاه  و  مدرسه  یا  و  کار  به محل  نگذارید  و 
از دست  این است که پرهیز  نکته دیگر   . برود 
زدن و لمس صورت، بینی و اطراف دهان یک 
 راه مؤثر برای توقف انتقال ویروس به دست ها 
آنجایی  از  است.  افراد  دیگر  به  آن  دنبال  به  و 
که در این فصول ما زمان بیشتری را در مکان 
سرما  ویروس  کنیم  می  صرف  بسته  سر  های 
به  سرفه  و  عطسه  ترین  کوچک  با  خوردگی 
جای  به  کنید  سعی  شود.  می  منتقل  دیگران 
گاهی  ها  مکان  نوع  این  در  طوالنی  ماندن 
شستن  باشید  داشته  توجه  کنید.  روی   پیاده 
دست هایمان و وسایل شخصی بیمار مهم است.

اگر سرماخورده اید این اشتباهات را مرتکب نشوید

بازداشت عامالن انتقام کور در شیراز 

تابناک: دي ماه سال 87 بود که مأموران پلیس آگاهي شیراز از حادثه خونین در 
شهرک گلستان شیراز باخبر شدند. بررسي ها حکایت از این داشت که در جریان 
حادثه مردي به همراه مادرش با شلیک گلوله به قتل رسیده و زن دیگري از 
اعضاي این خانواده مجروح شده است.مأموران بعد از تحقیق عامالن حادثه را 
شناسایي کردند، اما متوجه شدند که مدام مخفیگاه هاي خود را در شهرستان هاي 
گناوه، بوشهر، بندرعباس، کرج و هشتگرد تغییر مي دهند.سرانجام مخفیگاه یکي 
از متهمان که با نام جعلي زندگي جدیدي را در بندرعباس شروع کرده بود، 
شناسایي و بازداشت شد.متهم گفت: سال 87 دو دایي ام از طرف یکي از بستگان 
این خانواده به قتل رسیدند. عامالن قتل دایي هایم پس از حادثه متواري شدند 
تا اینکه تصمیم گرفتم از بستگان آنها انتقام بگیرم، بنابراین با همدستي دو نفر 
حادثه را رقم زدیم. سردار گودرزي، فرمانده انتظامي فارس گفت: با اطالعاتي 

که متهم در اختیار پلیس گذاشت، دو متهم دیگر بازداشت شدند.

کالهبرداري در پوشش سهام عدالت 

فردي که با راه اندازي سایت تقلبي به نام پایگاه خبري سهام عدالت از 85۰ نفر 
کالهبرداري کرده بود،توسط پلیس فتاي استان البرز دستگیر شد.سردار کامراني 
صالح گفت: کارشناسان پلیس فتا در پي رصد و پایش اینترنتي با سایتي با عنوان پایگاه 
 خبري سهام عدالت مواجه شدند.وي افزود: این پایگاه خبري با انتشار اطالعیه اي 
مبني بر این که دولت قصد دارد بدون اطالع رساني، طرح ثبت نام مردم در 
سهام عدالت را اجرا کند و اگر کسي ثبت نام نکند به منزله نوعي انصراف خواهد 
بود، از متقاضیان سهام عدالت خواست تا با واریز مبلغ 55 هزار ریال نسبت به 
بروز رساني اطالعات خود و ثبت نام مجدد در این سامانه اقدام کنند. عامل 
گرداننده سایت مذکور با تعبیه درگاهي براي واریز وجه اینترنتي به عنوان هزینه 
ثبت نام، دریافت وجه از این طریق و جمع آوري بانک اطالعاتي دارندگان سهام 
از مردم کرده است. ماموران  میلیوني  به کالهبرداري  اقدام  عدالت در کشور 

سایت مذکور و گرداننده آن را شناسایي کردند و وی را دستگیر کردند .

 سارق حرفه ای مانتو فروشی ها یک زن بود 

زن سارق حرفه ای مانتوفروشی های خیابان رودکی در آخرین سرقت ناکام ماند.به 
 گزارش باشگاه خبرنگاران، بیست و نهم دی ماه در پی اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ تهران بزرگ مبنی بر حضور فردی سارق در یک مغازه مانتوفروشی 
ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام می شود .با حضور ماموران فردی 
به آنان مراجعه و اظهار کرد: درب مغازه ام را باز کردم و چند لحظه جهت خرید 
نان از مغازه خارج شدم که بعد از مراجعه متوجه شدم خانمی که بعدا خود را در 
کالنتری فریبا معرفی نمود از داخل مغازه ام ۱۰ دست لباس زنانه سرقت کرده 
است و قصد فرار داشت اما مانع خروجش شدم و فورا با ۱۱۰ تماس گرفتم.

سرهنگ ارباب پور رئیس کالنتری ۱۰8 نواب گفت: به دنبال اظهارات صاحب 
مغازه ماموران متهم را مورد بازجویی قرار دادند که وی به جرم خود اعتراف کرد 
و در بازجویی ها مشخص شد متهم همواره اوایل صبح تحت عنوان مشتری 
وارد مغازه کاسبان می شده و اقدام به کش روی و سرقت البسه می نموده است.

مرگ خاموش جوانی در خشکشویي 

ایمني  خدمات  و  آتش نشاني  سازمان  سخنگوي 
شهرداري تهران از مرگ خاموش جوان ۱7 ساله در 
مغازه خشکشویي خبر داد. ملکي گفت: یک مورد حادثه 
گاز گرفتگي به سامانه ۱25 اطالع داده شد که در پي 
آن ستاد فرماندهي، گروه نجات ۱3 را به محل حادثه 
واقع در خیابان سهروردي اعزام کرد. وي اظهار کرد: 
پس از حضور عوامل آتش نشاني در محل مشخص 
شد که حادثه در یک مغازه خشکشویي رخ داده و در 
پي آن جواني ۱7 ساله که شب ها در این مغازه اقامت 
داشت بیهوش بر کف زمین افتاده است. وي با بیان 
اینکه در بررسي ها مشخص شد که این جوان به دلیل 

گاز گرفتگي جان خود را از دست داده است.

آدرس: بیرجند 
میدان امام خمینی )ره( - جمهوری 15

09153623627 - 05632211244-32232039

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

09159658659

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

09151604936 -09159634305

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

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

با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

فروش انواع درب های 
اتوماتیک ، بازوئی 

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

نبش پاسداران 17
09153613074
09153634767

32436882

ساخـت نسـل جدیـد 
استخرهـای ذخیـره آب 

کشـاورزی و پـرورش مـاهی
با ورق )ژئوممبران و نانو(  با ماندگاری 100 ساله

حاشیه میدان آزادی- جنب موسسه مالی و اعتباری ثامن 

الحجج )ع( ساختمان تجاری کارگر-  طبقه سوم

شرکت سبزکوشان مشرق زمین  

09157235800     056-32316358  

خدمات بیل مکانیکی
تخریب ، خاک برداری 

حفاری کانال
09151613361 - رضوی

آدرس : نبش غفاری 4    

 09151606528

32212519  

ایزوگام سلیمانی 

ران
ه ای

 بیم
ت و

ضمان
سال 

 10

صول
ع  مح

تنو

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

باز کجا میری؟

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

تعويض باطري در منزل و محل کار بدون هزينه  
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهريور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 

ش بیشتر/  نقد و قسط
سود کمتر ،  فرو

قالیشویی  بهارستان
)خسرکی(

32437388-32437399
09155616256

صوتی - تصویری - مخابراتی 

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

آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار
 تلفن تماس: 32224852
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تسنیم- معاون امور سینمایی و هنری اداره کل فرهنگ 
اینکه در دهه  بیان  با  ارشاد اسالمی خراسان جنوبی  و 
افتتاح پروژه عمرانی و کلنگ زنی نداریم،  فجر امسال 
بخش  کمک  با  چاپخانه  نخستین  فجر  دهه  در  گفت: 
زمزم  می شود.  افتتاح  درمیان  شهرستان  در  خصوصی 
در نشست خبری اظهار کرد: در این ایام در شهرستان 

بیرجند 90 برنامه شاخص فرهنگی برگزار می شود.

تشکیل۱۸۰۰پروندهتخلفصنفیدراستان

تسنیم- رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال 
که  شده  انجام  استان  در  بازرسی   ۵00 و  هزار   ۴۸
هزار و ۸۵۷ پرونده به ارزش ریالی بالغ بر ۱۵ میلیارد 
شد.  ارسال  حکومتی  تعزیرات  به  و  تشکیل  ریال 
مبلغ  برگشت  ریال  میلیارد   9 حدود  افزود:  تهوری 
معدن  و  صنعت  سازمان  بازرسی  ادارات  در  شکات 
با اشاره به تغییرات قیمت ها در  استان داشتیم. وی 
در  کرد:  اظهار  بازار خراسان جنوبی،  در  ماه گذشته 
زمینه تأمین کاالهای مصرفی، استان دارای شرایط 
کاالها  زمینه  در  کمبودی  هیچ  و  است  مناسبی 
ماه  در  گفته وی  به  نداریم.  استان  در  آن  و عرضه 
گذشته در زمینه حبوبات 6 درصد و برنج ۸ درصد در 

بازار استان افزایش قیمت داشتیم.

مقاومتیاقتصادفرماندهیستاد
درخراسانجنوبیتشکیلنشدهاست

مهر- مسئول بسیج سازندگی استان گفت: متأسفانه 
علیرغم اهمیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هنوز 
است.  نشده  تشکیل  جنوبی  خراسان  در  ستاد  این 
زهرایی در مجمع عالی بسیج خراسان جنوبی، با اشاره 
به اقدامات انجام شده در این زمینه بیان کرد: قرارگاه  
اقتصادی در استان شکل گرفته و در آن کارگروه های 
مختلفی در زمینه های آموزشی، عمومی، فرهنگی و... 
راستای  در  همچنین  کرد:  اظهار  وی  دارند.  فعالیت 
مهاجرت  از  جلوگیری  و  روستاها  در  اشتغال  ایجاد 
داده  آنها  به  مقاومتی  اقتصاد  تسهیالت  روستاییان، 
شده است. وی با اشاره به مشکالت خراسان جنوبی، 
بیان کرد: در این استان محروم، نگاه ها به سمت رشد 
و توسعه استان بوده و تا زمانی که فاصله قدرت بین 
مردم و مسئوالن زیاد باشد، رشد و توسعه نیز اتفاق 
نمی افتد. وی همچنین بیان کرد: متأسفانه در خراسان 
اجرایی  خروجی  هنوز  سرزمینی  آمایش  سند  جنوبی 
پیدا نکرده و باید موردتوجه ویژه قرار گیرد. زهرایی 
سهم  عوض  در  استانی  دستگاه های  همه  افزود: 
خواهی به دنبال این باشند که سند آمایش سرزمینی 

را وارد دستگاه خویش کنند.

اجرای۱7۲برنامهقرآنیدردههفجر

از  جنوبی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  مهر- 
اجرای ۱۷۲ برنامه قرآنی همزمان با ایام دهه فجر در 
استان خبر داد و گفت: ۲۵0 مبلغ نیز به مناطق مختلف 
حجت االسالم  می شوند.  اعزام  روستایی  و  شهری 
هیئت ها  انجمن ها،  و  قرآن  کمیته های  در  لطفیان 
کرد:  اظهار  فجر  دهه  ستاد  اسالمی  های  کانون  و 
برگزاری همایش بزرگ فعاالن قرآنی،  محافل انس 
مختلف  مسابقات  و  کودک  جشنواره های  قرآن،  با 
برگزاری شب شعر و خاطره، جشن جنگ و  قرآنی، 
شادی، مسابقه فرهنگی و هنری، نمایشگاه آثار هنری 
و  قرآن  کمیته  شاخص  برنامه های  جمله  از  را   ... و 

مساجد در ایام دهه فجر است.

خانهصنایعدستیفردوسافتتاحمیشود

تسنیم- فرماندار شهرستان فردوس از افتتاح خانه صنایع 
دستی در شهرستان فردوس خبر داد و گفت: ۸۷ پروژه 
در شهرستان فردوس با اعتباری بالغ بر ۲۱۸ هزار و ۵66 

میلیون ریال افتتاح می شود.

آموزشیتوجیهیجلسهبرگزاری
ارزیابیبهداشتودرماندرحوادث

بهداشت  ارزیابی  آموزشی  توجیهی  جلسه  خبر-  گروه 
و درمان اضطراری در حوادث برگزار شد. این دوره به 
توانبخشی  و  درمان  معاون  حضور  با  و  روز  یک  مدت 
عملیات  کنترل  مرکز  در  استان  احمر  هالل  جمعیت 
ارزیابان  آموزشی  دوره  این  در  شد.  برگزار  استان  این 
درمان  و  بهداشت  های  تیم  در  عضویت  داوطلبان  و 

اضطراری شعب حضور داشتند.

طرحجوانههاینوردراستاناجرامیشود

شبستان- مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
مساجد خراسان جنوبی از اجرای طرح »جوانه های نور« 
االسالم  حجت  داد.  خبر  فجر  مبارک  دهه  با  همزمان 
به منظور جذب هرچه  این طرح  اظهار کرد:  سبزه کار 
بیشتر نونهاالن به قرآن از سوی دبیرخانه مساجد استان 
نیز  والدین  آن،  اجرای  با  امیدواریم  که  شود  می  اجرا 

همراه فرزندان با این کالم الهی همراه شوند.

برجبازسازیبرایریالمیلیون4۰۰
تخریبشدهقلعهفورگدرمیاننیازاست

ایرنا- مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری درمیان گفت: برای بازسازی برج تخریب 
ریال  میلیون   ۴00 به  شهرستان  این  فورگ  قلعه  شده 
از  یکی  جاری  هفته  افزود:  صالحی  است.  نیاز  اعتبار 
بارندگی و وقوع زلزله  برجی های قلعه اسدیه به دلیل 
تخریب شد. به گفته وی برای مرمت کامل قلعه فورگ 

به اعتبار میلیاردی نیاز هست.

آزمایشیآزموننخستینبرگزاری
المپیادعلمیوادبیهمزمانباسراسرکشور

ایسنا- دبیر مؤسسه مردم نهاد ستارگان علم و خرد 
آزمایشی  آزمون  نخستین  گفت:  جنوبی  خراسان 
کشور  سراسر  با  همزمان  ادبی  و  علمی  المپیادهای 
در خراسان جنوبی برگزار می شود. شهریاری افزود: 
این آزمون  برای اولین بار با همکاری مؤسسه ماخ 
آمادگی  هدف  با  جوان  دانش پژوهان  انتشارات  و 
از  دانش آموزان برای آزمون های علمی و ادبی قبل 
آزمون اصلی به صورت کاماًل شبیه سازی شده در 
جنوبی  خراسان  در  که  می شود  برگزار  کشور  سطح 
این آزمون  مؤسسه مردم نهاد ستارگان علم و خرد 
را برگزار می کند. وی ادامه داد: این آزمون مربوط به 
مرحله اول المپیاد است که روزهای ۱۵ و ۱6 بهمن 
ماه با همکاری دبیرستان فرزانگان و دبیرستان شهید 
بهشتی برگزار می شود و مدارس عالقمند به شرکت 
در این آزمون می توانند با ارسال اسامی دانش آموزان 
نسبت    info@nadco-kj.ir ایمیل  طریق  از 
اظهارکرد:  وی  کنند.  اقدام  دانش آموزان  ثبت نام  به 
این آزمون به صورت کاماًل رایگان برگزار خواهد شد.

استاندار در جلسه کمیسیون بازرسي و تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان رهبري در استان گفت: تمام موارد تبلیغاتي که مقرر است از طریق نامزدهاي پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبري 
به انجام برسد باید از طریق این کمیسیون به تصویب رسیده و به آنها ابالغ شود. به گزارش ایسنا، خدمتگزار با بیان اینکه از ۲۲ بهمن ماه تبلیغات کاندیداهاي پنجمین دوره مجلس خبرگان 
رهبري به صورت رسمي آغاز خواهد شد، گفت: مسئوالن این کمیسیون در یک برنامه زمان بندي مشخص در ایام برگزاري انتخابات نسبت به برگزاري جلسات مربوطه و اخذ تصمیمات 
مورد نیاز اقدامات الزم را صورت دهند. وی تصریح کرد: تمامي مواردي که در این کمیسیون مطرح و به تصویب خواهد رسید باید منطبق بر قانون و بر محور مقررات جاري انتخابات باشد.

موارد تبليغاتي انتخابات مجلس خبرگان رهبري از طريق كميسيون بازرسي و تبليغات اعالم شود

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و 
بیرجند گفت: در شرایطی که استکبار  امام جمعه 
جهانی بشریت را به نابودی کشیده بود، نور انقالب 
ها  انسان  سعادت  تأمین  برای  ایران  در  اسالمی 
ایجاد شد. به گزارش ایرنا، حجت االسالم رضایی 
هفته  این  جمعه  نماز  های  خطبه  در  بیرجندی 
بیرجند افزود: ایران قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
در دنیا جایگاهی نداشت و عوامل استکبار با کمک 

ایادی خود منابع کشور را غارت می کردند، امروز 
و  رزمندگان  شجاعت  و  شهیدان  خون  برکت  به 
جانبازان در دنیا آبرو و عزت داریم، این سربلندی 
به  خدایی  انسان  یک  مدیریت  سایه  در  افتخار  و 
دست آمد که باید قدر انقالب، حضرت امام)ره( و 
رهبری را بدانیم. وی اظهار کرد: باید تالش کنیم 
با وحدت و سعه صدر و کار درست بر عزت این 
ناکرده  خدای  که  شود  افزوده  شکوهمند  انقالب 

مدیون امام امت و شهیدان نباشیم.
رضایی ادامه داد: یکی از معجزه های پیامبر اسالم 
این  است  پاکی  و  صداقت  مداری،  اخالق  )ص( 
ویژگی باید در جامعه گسترش یابد، نباید اجازه داد 
با ورود کاالی دشمن، اخالق دشمن هم وارد شود. 
وی در ادامه به برگزاری انتخابات مجالس شورای 
اسالمی و خبرگان رهبری در هفتم اسفند 9۴ اشاره 
کرد و گفت: موضوع انتخابات قانونمند انجام می شود 

و همه باید توجه ویژه به این موضوع داشته باشند 
و تالش شود انتخابات روح تازه ای به بدنه جامعه 
تزریق کند. وی اظهار کرد: دنیا خانه عکس العمل 
است و تمامی هستی دارای مأموریت است، اگر عمل 
خوب از انسان سر بزند خوبی می بیند و اگر بدی کند 
با بدی روبرو می شود. وی یادآور شد: انسان باید 
اعمال خود را آگاهانه انجام دهد و اعمال اگر از روی 

عادت و بدون تفکر باشد بی ارزش است.

بیرجندمنازلتمامی
رایگانبیمهحوادثمیشوند

رئیس اتاق اصناف شهرستان بیرجند با بیان اینکه 
جشن بزرگ انقالب در ۱۱ بهمن با حضور خواننده 
انقالبی کشورمان حامد زمانی برگزار می شود، گفت: 
در دهه فجر تمامی منازل در بیرجند رایگان بیمه 
حوادث می شوند. به گزارش تسنیم، یزدان شناس 

با بیان اینکه به مناسبت دهه فجر ۴۸ برنامه در سطح اتحادیه های اصناف 
برگزار می شود، اظهار کرد: در این راستا دستورالعملی نسبت به آذین بندی 
اصناف صادر شده است. وی با بیان اینکه در ۱0 نقطه از شهر بیرجند جشن 
شادی برگزار می شود، افزود: در سالروز ورود امام )ره( غبارروبی مزار شهدا، 
بیعت با مقام معظم رهبری در محل مسجد الرسول بازار برگزار می شود و 

برپایی ایستگاه های صلواتی در شهر از برنامه های دهه فجر است. 

خدماتیپروژه۱4۱ازبرداریبهره
وزیربناییبخشکشاورزی

رحیم زاده- همزمان با دهه فجر ۱۴۱ پروژه خدماتی 
افتتاح می  زیربنایی توسط سازمان جهاد کشاورزی  و 
شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان این پروژه 
ها را شامل ۸۵ پروژه آب و خاک، ۱۵ پروژه امور دام،  ۷ 
پروژه باغبانی، ۲ پروژه ترویج، 3 پروژه در زمینه شیالت 

و ۸ پروژه در زمینه صنایع کشاورزی عنوان کرد و افزود: بهره برداری از  6 پروژه 
تعاون روستایی و ۱۵ پروژه منابع طبیعی نیز از دیگر برنامه ها است. ولی پور 
مطلق  اعتبار هزینه شده برای این طرح ها را  ۲۵ میلیار دو سیصد میلیون تومان 
اعالم کرد و افزود: این طرح ها با اشتغالزایی پایدار ۲39 نفر و با جمعیت برخوردار 
6۵33 خانوار به بهره برداری می رسند. وی همچنین درباره مکانیزاسیون به 

خرید دستگاه های کشاورزی با مبلغ ۱ میلیاردو ۸۵۵ میلیون تومان اشاره کرد.

اعتباراتتوزیعبرایجمعیتشاخص
بامشکالتخراسانجنوبیتناسبندارد

 مدیرکل امور روستایی استانداری گفت: مجلس شاخص
توزیع اعتبار را جمعیت اعالم کرده که با شرایط استان 
و مشکالت آن تناسب ندارد. به گزارش مهر، شفیعی در 
همایش دهیاران و شوراهای اسالمی شهر و روستای 
شهرستان بیرجند با بیان اینکه خراسان جنوبی سومین 

استان پهناور کشور است، اظهار کرد: باید شرایط خاص استان در توزیع اعتبارات 
مد نظر قرار گیرد. وی افزود: ۲۸۸ روستای شهرستان دارای دهیاری هستند و 
تا کنون 3 میلیارد و ۲00 میلیون تومان به حساب دهیاری ها واریز شده است. 
به گفته وی تمام روستاهای مرزی استان کد دهیاری دارند. شفیعی ادامه داد: 
هزینه روستاییان ۲00 هزار تومان بیشتر از درآمد آنها است و برای کاهش 

مهاجرت آنها به شهر باید به تأمین آب و اشتغال آنها توجه ویژه شود.

رحیم زاده- شهروندان خراسان جنوبی تا سال 9۵  
دارای پرونده  الکترونیک سالمت می شوند. 

با  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
همه  طرح،  این  اجرای  با  افزود:  خبر  این  اعالم 
درمانی  مراکز  در  فرد  برای هر  ارائه شده  خدمات 

در پرونده سالمت وی ثبت می شود.

مهدی زاده از طراحی و اجرای برنامه های متنوع در 
راستای طرح تحول سالمت خبر داد و خاطر نشان 
کرد: برای ارتقای سالمت مردم در حاشیه شهرها 
و روستاها با توجه به بیماری های موجود شماری 
 از پایگاه ها متناسب با حجم جمعیت  طرح های

متنوعی پیش بینی شده است. 

وی کنترل و پیشگیری بیماری ها را از جمله اهداف 
 اصلی اجرای طرح های بهداشتی در حاشیه شهر ها

و روستاها دانست و مراقبت فعال از سالمت مردم 
را یکی از وظایف این پایگاه ها بر شمرد و ادامه 
داد: در پرونده الکترونیک سالمت، با ارائه یک کد 
به هر نفر، پرونده بهداشتی او در سطح کشور قابل 

 دسترسی و خدمات ارائه شده از جمله آزمایشگاه ها،
داروخانه ها و مراکز تخصصی قابل ارجاع خواهد 
بود. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تحول 
داروها،  مصرف  کنترل  و  داروها  خدمات  ارائه  در 
از دیگر مزایای  را  صرفه جویی در هزینه و وقت 

پرونده های الکترونیک سالمت دانست. 

تشکيل پرونده الکترونيک سالمت برای شهروندان استان

مالیی- استاندار عنوان کرد: قول همکاری مسئوالن کشوری 
در بازدید از پروژه های عمرانی و مشارکتی استان  باید کتبی 

باشد تا بتوانیم برای آن برنامه ریزی کنیم. 
خدمتگزار در شورای آموزش و پرورش استان با بیان اینکه 
جبهه ها  در  ای  گسترده  حضور  مقدس  دفاع  در   فرهنگیان 
خون  مرهون  اسالمی  انقالب  پیروزی  کرد:  اظهار  داشتند، 

پاک شهدایی است که به امام وفادار بودند. 
از  تجلیل  و  ابتدایی  آموزش  همایش  برگزاری  وی 
بسیار  کاری  را  شکوهی  دکتر  چون  بزرگی  شخصیت های 
ارزشمند دانست و افزود: خراسان جنوبی شخصیت های بزرگ 
و  برجسته  که شخصیتی  دارد  مود  دکترباللی  مانند  دیگری 
مطرح است که می تواند توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

معرفی و از زحمات ایشان قدردانی شود.  
رئیس شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به مصوباتی 

اظهارکرد:  ارسال می شود،  به مرکز  و  که در جلسات مطرح 
می کند،  ارسال  مرکز  به  استان  که  ای  مصوبه  هیچ  نباید 
توسط شخصی  جز وزیر رد شود و تنها وزیر یا رئیس جمهور 

می تواند مصوبات استانی را رد کند.  وی تأکید کرد: مسئولی 
که از پروژه ای بازدید می کند و قولی می دهد باید آن را 

کتبی بنویسد تا مسئوالن رده پایین آن را رد نکنند.

شناسایی بیش از ۷ هزار بی سواد در استان

سواد  جمعیت  اینکه  بیان  با  هم  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 

از  داد:  ادامه  رسید،  درصد   9۸ از  بیش  به  استان  آموزی 
که  شدند  شناسایی  بی سواد  نفر  و 900  هزار   ۷ سال  ابتدای 
دوره های مختلف جذب  در  نفر  و ۸00  هزار  تعداد ۲  این  از 

کالس های بی سوادی شدند. المعی اظهار کرد: بیش از 300 
در  فجر  دهه  در  علمی  و  ورزشی  هنری،  فرهنگی،  برنامه 
مدارس استان برگزار می شود. به گفته وی نخستین کاروان 
به  آموز  دانش  با ۱۲0  جنوبی  آموزان خراسان  دانش  زیارتی 
ایام دهه فجر چهارمین  در  اعزام و همچنین  عالیات  عتبات 
اتحادیه  همت  به  انقالب  مدرسه  آموزی  دانش  نمایشگاه 
انجمن های اسالمی دانش آموزی بر پا می شود. وی با اشاره 
به برگزاری مسابقات مقاله نویسی، جلسات پرسش و پاسخ، 
همایش های استانی حضور بی نظیر دانش آموزان و فرهنگیان 
را در راهپیمایی ۲۲ بهمن را از دیگر برنامه ها دانست. در این 
زمینه  در  خصوصی  بخش  مشارکت  درباره  بود  قرار  جلسه 
فرهنگیان  خانه  بازسازی  و  آموزی  دانش  پژوهش سراهای 
بحث و تصمیم گیری شود که به دستور استاندار مقرر شد در 

جلسه دیگر این دو موضوع با اطالعات کامل تر بررسی شود.

۱۲۰دانشآموزاستانبهعتباتعالیاتمیروند

هدف انقالب اسالمی ايران، تأمين سعادت برای انسان هاست
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بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازی     32319263-09151642377 - وسيله كار

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به این که در پرونده 917/93 اجرایی مبنی بر دستور فروش دعوی خانم طاهره پور حجی به طرفیت آقای مهدی و کنیزرضا و بهروز 
شهرت همگی پورحاجی و محمدرضا مبین در اجرای دادنامه صادره به شماره 9309975610400405 مورخ 93/4/26 از شعبه اول 

حقوقی در خصوص فروش پالک های ثبتی به شماره 2532 و پالک 1 فرعی از 4090 اصلی بخش یک بیرجند که حسب نظریه کارشناس پالک 
ثبتی 2532 اصلی بخش یک بیرجند واقع در بازار ملک روبروی پاساژ سادسی که به متراژ حسب سند رسمی به میزان 35 متر و نوزده دسیمتر مربع 
که به مبلغ 9/677/250/000 ریال ) نه میلیارد و ششصد و هفتاد و هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار( و پالک ثبتی به شماره یک فرعی از 4090 
فرعی بخش یک بیرجند واقع در خیابان جمهوری اسالمی 29 پالک 141 که به میزان عرصه و اعیان یک باب منزل به مساحت 168/54 یکصد و 
شصت و هشت متر و پنجاه و چهار دسیمتر مربع که به مبلغ 4/213/500/000 ریال ) چهارمیلیارد و دویست و سیزده میلیون و پانصد هزار( ارزیابی 
شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه مورخ 94/11/25 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 نمایند 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 

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
چون مقرر گردیده در پرونده کالسه 1220/94 اجرایی اموال شامل یک دستگاه موتور برق 4 کیلو وات چینی دست دوم به مبلغ 
9/500/000 ریال و یک دستگاه موتور 4 سیلندر فیات گازوئیلی مستعمل به مبلغ 16/500/000 ریال جمعاً به مبلغ 26/000/000 

ریال کارشناسی شده در قبال بدهی محمد حسن احمدی به مبلغ 19/446/621 ریال در حق آقای غالمحسین محمد زاده و مبلغ 925/000 ریال 
حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز شنبه مورخ 94/11/24 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 به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدير اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بيرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 929/94 اجرایی اموال شامل 45 جفت کفش زنانه تک سایز به مبلغ 2/250/000 ریال و 158 جفت 
کفش بچگانه تک سایز به مبلغ 14/220/000 ریال که جمعا به مبلغ 16/470/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای رضا 

سرمدی به مبلغ 16/470/000 ریال در حق آقای غالم غوث قاسمی از طریق مزایده روز یکشنبه مورخ 94/11/25 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 بيرجندبه آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
چون در پرونده 940738 اجرایی در قبال محکومیت آقای صادق سنائی فر به پرداخت مبلغ 375/771/485 ریال در حق آقای 
عبدا... احراری و پرداخت مبلغ 16/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به توقیف سهم االرث محکوم 

علیه از پالک ثبتی شماره 4116 فرعی از 1554 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه کارشناس پالک مذکور واقع در میدان آزادی حاشیه خیابان 
بعد از آزادی 2 پالک 64 می باشد که به متراژ 264 مترمربع قدیمی ساز با سقف گنبدی که به مبلغ 1/900/000/000 ریال ارزیابی شده است و 
پالک ثبتی شماره 1560 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در نبش عدل 7 پالک 1-2 و به مساحت 129/5 مترمربع و قدیمی ساز و به 
مبلغ 1/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه مورخ 94/11/27 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به میزان سهم االرث محکوم علیه از دو پالک فوق 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 بيرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

مبل راحتی روز تهران و مبل تخته خواب شو و سرويس خواب
 راحتی را با مبل سوفا تجربه كنيد

مبــل سوفــا
اقساط 7 ماهه

 بدون پيش پرداخت
 با شرايط ويژه 

خيابان توحيد – توحيد 14- جنب بانک ملی
09128578165 -32445095

گروه صنعتی

مدرسهزبانبیرجند
انگليسی- آلمانی  ايتاليايی-  اسپانيايی

www.lanschool.ir
خيابان مدرس 16- پالک 85 تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

اثاثیهحمل
۱۰۰درصدتضمینیبا  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی

نمایشگاهتخصصیپرده

پارسـا
نقـد    اقسـاط

زبرا، سانليت، ويندو، كركره فلزی
اجرای سالن های آمفی تئاتر

فروش ويژه اقساطی
با همکاری بانک حکمت ايرانيان ويژه كارمندان محترم ارتش

دوستان خيلی سريع اقدام كنيد
ثبت نام كارت ملی هوشمند به صورت تلفنی و حضوری

گستررسااینترنتیخدماتمرکز
صبح و عصر     نبش پاسداران 7   32438915

نمايندگی رسمی 3043 بيمه كارآفرين با كادری مجرب برای تکميل كادر 
فروش خود از فارغ التحصيالن رشته بيمه دعوت به همکاری می نمايد. 

: 1- روابط عمومی باال و فن بيان قوی     2- حداقل مدرک  شرايط الزم 
تحصيلی فوق ديپلم )بيمه( متقاضيان می توانند از 9 صبح الی 12 ظهر با در 

دست داشتن مدارک به آدرس ذيل مراجعه فرمايند.  
بيرجند ، خيابان صياد شيرازی ، مجتمع تجاری ميرداماد  ، واحد 92 

تلفن تماس: 32235863

دعــوتبــههمکــاری

العادهفوقطوربهعادیوالعادهفوقعمومیمجمعدعوت
انجمنصنفینمایندگانبیمهایراناستانخراسانجنوبی

بدينوسيله از كليه اعضای محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور 
فوق العاده كه درتاريخ 94/11/28 ساعت 9  و 10 صبح در محل دفتر انجمن واقع در بيرجند خيابان 

مطهری بين مطهری 2 و 4 برگزار می گردد، شركت نمايند. همچنين از كليه همکاران گرامی كه تمايل 
به عضويت در هيئت مديره و بازرسان انجمن را دارند، دعوت می گردد تقاضای كتبی خود را به انضمام 
كپی شناسنامه، كارت ملی و يک قطعه عکس 4×3 حداكثر تا تاريخ 94/11/20 به دفتر انجمن مراجعه و 
پس از تکميل فرم و دريافت رسيد مدارک فوق را تحويل نمايند. ضمناً به مداركی كه بعد از تاريخ فوق 

ارائه داده شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
دستور جلسه:

1-گزارش فعالیت انجمن  2- گزارش مالی انجمن  3- تجدید انتصاب اعضای اصلی و علی 
البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال و بازرسان انجمن به مدت یک سال 

 4- سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد. 
هیئتمدیره



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
 صفحه آرایی : واحد رایانه روزنامه آوا - چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو
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دشمن شادکن ها وارد خبرگان نشوند 

انتخابات  تهران گفت:  این هفته  نماز جمعه  خطیب 
یک فرصت است اما در همین فرصت نیز باید متوجه 
بر  نکرده مجلسی  نکند خدای  تا  باشیم  نفوذ  مسئله 
آمریکایی در آن خوانده شود.  بیانیه  آید که  سر کار 
صدیقی در خصوص مجلس خبرگان نیز گفت : نباید 
کسانی حتی به تعداد کم وارد این مجلس شوند که 

باری برای نظام و دشمن شاد کن باشند.

سیدحسن خمینی : اعتراض می کنم

در  آمده  پیش  شرایط  به  اشاره  با  خمینی  سیدحسن 
وی  علمی  صالحیت  احراز  عدم  اعالم  خصوص 
رهبری،  خبرگان  مجلس  انتخابات  در  حضور  برای 
بعضی  اینکه  گفت:  اعتراض  برای  تصمیمش  و 
نگهبان  شورای  فقهای  محترم  آقایان  حضرات  از 
از  بسیاری  بر  اعالم که  از شهادت علمای  نتوانستند 
ایشان سمت استادی دارند صالحیت علمی من را احراز 

کنند برای من و بسیاری دیگر جای تعجب دارد.

خبرگان مجلس شیوخ و افراد مسن است 

آیت ا... سیداحمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری 
تایید  معیارهای  از  یکی  بودن  مسن  اینکه  بیان  با 
صالحیت کاندیداهای مجلس خبرگان است، تصریح 
کرد: ما تاکید داریم که مجلس خبرگان مجلس شیوخ 
و افراد مسن است. وی اذعان کرد: هرچند استفاده از 
اما ریش سفید و مسن  را رد نمی کنیم  اساتید جوان 

بودن استاد تاثیر آن را بیشتر می کنند. 

حمایت وزیر از معتمدآریا و ساالر عقیلی

معتمد آریا«  »فاطمه  این که  بر  تاکید  با  ارشاد  وزیر 
قطعا  گفت:  است،  خوش نامی  و  برجسته  هنرمندی 
نسبت  کاشان  در  عناصر خودسر  توسط  که  اقداماتی 
به ایشان انجام شده را تایید نمی کنیم. جنتی با دفاع 
از ساالر عقیلی نیز گفت : این هنرمند اصال سیاسی 
نیست و آشنایی با شبکه های ماهواره ای نداشته است.

درخواست حداد برای انصراف اصولگرایان

اصواگرایان  همایش  حاشیه  در  حدادعادل  غالمعلی 
قدم  اصولگرایان  شده،  ایجاد  وحدت  با  کرد:  اظهار 
به قدم به فهرست نهایی نزدیک شده اند. وی افزود: 
قرار  فهرست  در  که  کسانی  از  اصولگرا،  جریان  در 
جا  کمبود  هم  آن  دلیل  مهمترین  البته  که  نگرفتند 
است، خواهش می کنیم انصراف دهند تا مردم بتوانند 
رای متمرکزتری دهند و از تشتت آرا جلوگیری شود.

 در برابر حق الناس مسئول هستیم

نگهبان  شورای  حقوقدان  عضو  اسماعیلی  محسن 
درباره دیدار با تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس که 
نشده اند،  تایید صالحیت  نظارت  از سوی هیئت های 
گفت: در برابر حق الناس مسئول هستیم و به خود اجازه 
کاندیداهای  بررسی صالحیت  روند  در  نمی دهیم که 

مجلس، اجحافی در حق داوطلبان صورت گیرد.

نیوزویک: زمان آن فرا رسیده که آمریکا، 
عربستان را رها کند و به سوی ایران بیاید؟

نیوزویک در گزارشی تحت عنوان »آیا زمان آن فرا 
رسیده که آمریکا، عربستان را رها کند و به سوی ایران 
بیاید؟« نوشت: جان کری وزیر خارجه آمریکا اخیرا به 
و  عربستان سعودی  پادشاهی  به  تا  کرد  ریاض سفر 
اطمینان  فارس  خلیج  حاشیه  های  نشین  دیگر شیخ 
خاطر دهد که ایاالت متحده در کنار آنها ایستاده است. 
او تصریح کرد که در پی توافق هسته ای با ایران »هیچ 
چیز تغییر نکرده است.« این نشریه نوشت : در زمان 
نیاز آمریکا به نفت خارجی، کمی مصالحه بر سر اصول 
ضروری به نظر می رسید. اما  امروز »روابط خاص« با 

 عربستان بر مبنای نفت، به سختی قابل توجیه است.
صالحی: چهار شرط توافق هسته ای را 

مقام معظم رهبری تعیین کردند  
با  مصاحبه  در  اتمی کشورمان  انرژی  سازمان  رئیس 
چهار  رهبری شخصاً  معظم  مقام  گفت:  سی  بی  ان 
صالحی  کردند.  تعیین  ای  هسته  توافق  برای  شرط 
گفت: »یک شرط این بود که ما باید فقط درباره مسئله 
هسته ای مذاکره کنیم و به هیچ حوزه دیگری ورود 
شرط  باشیم«  نداشته  سیاسی  مذاکره  هیچ  نکنیم. 
و  ضعیف  و  باشد  سریع  »مذاکرات  که  بود  این  دوم 
بود  این  افزود: »شرط سوم  طوالنی نشود.« صالحی 
به  را که غنی سازی است،  که واشنگتن حق مسلم 
رسمیت بشناسد و شرط چهارم نیز شرطی بود که اجازه 

دهید برای خودمان نگه داریم.«

روحانی: بسیار امیدوارم که 
شورای نگهبان نگرانی ها را رفع کند 

رئیس جمهور طی نشست خبری در ایتالیا در پاسخ به 
سوالی در خصوص رد صالحیت ها گفت: ما انتخابات 
بسیار مهمی پیش رو داریم، در این انتخابات نمایندگان 
 دهمین دوره مجلس شورای اسالمی انتخاب می شوند 
من  افزود:  روحانی  ماست.  گذاری  قانون  مرکز  که 
و  اعالم کردم  انتخابات  به  راجع  ایران  در  را  نظراتم 
همیشه دوست دارم در مورد مسائل داخلی در داخل 
الزم  هم  باز  ایران،  بیرون  در  تا  کنم  ایران صحبت 
خواهد بود راجع به انتخابات در داخل ایران صحبت 
امیدوارم  بسیار  کرد:  تاکید  جمهوری  رئیس  کنم. 
شورای نگهبان که یک نهاد بسیار مهم در ایران است، 
نسبت به نگرانی هایی که وجود دارد رفع نگرانی کند 
و ان شاء ا... انتخاباتی در هفت اسفند داشته باشیم که 
مردم با حضور گسترده در این انتخابات موجب تقویت 
نظام شوند و ما بعد از این انتخابات بتوانیم با قدرت 

بیشتری راهمان را ادامه دهیم.

ظریف: دیدار روحانی از فرانسه 
تبلور قدرت دیپلماسی است  

تبلور  را  فرانسه  از  روحانی  دیدار  ایران  خارجه  وزیر 
قدرت دیپلماسی خواند. دکتر محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران در توئیترش نوشت: دیدار دکتر روحانی 
از فرانسه تبلور قدرت دیپلماسی است. عصر جدیدی 
عرصه های  در  متقابل  سودمند  همکاری های  از 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آغاز شده است.

انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
کارشناس  یک  عنوان  به  گفت:  اسالمی 
هیچ  امروز  که  می کنم  اعالم  نظامی 
دغدغه امنیتی و دفاعی نداریم، اما دغدغه 

فرهنگی، جای آنها را گرفته است. 
با  جعفری  محمدعلی  پاسدار  سرلشکر 
بیان این که »هم اکنون مهمترین دغدغه 
حوزه  اسالمی،  انقالب  فرزانه  رهبر 
با  دشمنان  کرد:  اظهار  است«  فرهنگ 
تمام امکانات و توان بسیج شده اند تا به 
انقالب ما ضربه بزنند و این ضربه را در 

حوزه فرهنگ تدارک دیده اند.
مشخص  ضرورت  بر  تاکید  با  جعفری، 
ادامه  اسالمی  انقالب  مرزهای  ساختن 
داد: مهمترین کار و وظیفه امروز ما این 
است که این مرزها را پررنگ و مشخص 
مرزهای  از  حفاظت  ما  اصلی  کار  کنیم. 
انقالب  ارزشی  و  فرهنگی  سیاسی، 
و  ظرفیت  تمام  از  باید  و  است  اسالمی 

توان خود در این مسیر استفاده کنیم.
با اشاره به تعبیر رهبر  فرمانده کل سپاه 

اسالمی  انقالب  از جریان  انقالب  معظم 
رهبری  محضر  در  زمان  یک  گفت: 
این  در  زیبایی  تعبیر  ایشان  و  بودیم 
زمینه داشتند؛ معظم له فرمودند »جریان 

انقالب اسالمی مانند جریان آب شیرین 
است و این جریان در میان اقیانوس های 
شور و تلخ در مسیر رشد و تعالی حرکت 
می کند، جلو می رود و البته مرزهای خود 
مقام  گفت:  جعفری  می کند«.  حفظ  را 
معظم رهبری )مد ظله العالی(در دو دهه 

پیرامون  معناداری  و  مختلف  تعابیر  اخیر 
نقشه های فرهنگی دشمن داشته اند که از 
جمله آنها می توان به شبیخون فرهنگی، 
اشاره  فرهنگی  جنگ  و  فرهنگی  ناتوی 

خود  اخیر  بیانات  در  ایشان  اما  کرد، 
جدید  راهبرد  عنوان  به  را  نفوذ  مسئله 
اسالمی  نظام  و  انقالب  برابر  در  دشمن 
مطرح کرده اند که یکی از عرصه های آن 
عرصه فرهنگی است. فرمانده کل سپاه، 
با پیچیده دانستن جنگ، تهاجم و نفوذ در 

امروز  اصلی  جبهه  افزود:  فرهنگ  حوزه 
جبهه فرهنگی است؛ چراکه زمان و مکان 
زندگی  جای  جای  در  و  ندارد  مشخصی 
طور  به  و  کار  محیط  شهر،  خانه،  در  ما 
کرد:  تاکید  وی  ماست.  گوش  بیخ  کلی 
اهمیت جهاد فرهنگی در انقالب اسالمی 
و  نبوده  دفاعی  و  رزمی  جهاد  از  کمتر 
امروز نیاز واقعی ما در همین جبهه است. 
جنگ فرهنگی دائمی است و هرگز تمام 
اسالمی  انقالب  که  زمانی  تا  نمی شود؛ 
هست و تا زمانی که دشمن هست، جنگ 

و جهاد فرهنگی هم جریان دارد.
جعفری در پایان با اشاره به ضرورت های 
جبهه  در  کرد:  اظهار  فرهنگی  جهاد 
فرهنگی باید هدف گذاری های مشترک 
اقدامات  و  برنامه ها  تمام  و  باشیم  داشته 
محور  حول  روشن  و  شفاف  طور  به  ما 
یعنی  این  باشد؛  اسالمی«  »انقالب 
یعنی  انقالب؛  مرزهای  سازی  برجسته 
رهبر  امروز  دغدغه  که  چیزی  همان 

معظم انقالب اسالمی است. 

پخت غلور نذری در روستای ماسن  عکس: قاسمیعکس روز 

سردار جعفری : دغدغه امنیتی نداریم، اما دغدغه فرهنگی داریم

غرب گراها به دنبال مجلس معتدل و منفعل هستند 

نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به اینکه غرب گراها به دنبال 
مجلس معتدل و منفعل برای آینده هستند، گفت : خواسته ما 
و رهبر انقالب مجلسی انقالبی برای ایستادن در مقابل نفوذ 
تفکر غرب گرایی است. سعیدی افزود : مجلس و خبرگان آتی 
امروز به تنهایی در  انقالب باشد رهبری  باید در شأن و تراز 

مقابل تفکر غرب ایستاده است و شورای نگهبان جهادگونه عمل می کند.

عضو فراکسیون رهروان: مردم از تندروی خسته شده اند 

از سوی  مشترک  لیست  ارائه  احتمال  از  مجلس  نماینده  یک 
اصالح طلبان و اصول گرایان معتدل خبر داد. بهروز نعمتی با بیان 
اینکه تندروی ها باعث شده است مردم از فضای سیاسی کشور 
ناراحت و خسته باشند، گفت: به خاطر همین رفتار تندروها و به 
صورت ویژه جبهه پایداری و احمدی نژادی ها بود که باعث شد 

الریجانی و رهروان والیت وارد سازوکار وحدت اصول گرایی نشوند.

سردار نقدی: ما نباید به کسی که از پادشاه بحرین و عربستان آدمکش پول گرفته  افتخار کنیم 
انتخابات هفتم اسفندماه است. وی تصریح کرد: ما  رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: یکی از مواردی که دشمن بسیار به آن چشم امید دارد، 
نباید به کسی که از پادشاه بحرین و عربستان آدمکش پول گرفته ولو اینکه روحانی، سید و رئیس جمهور بوده باشد، افتخار کنیم زیرا یزد افتخاراتی 
مانند شهید صدوقی و آیت ا... خاتمی دارد. سردار نقدی عنوان کرد: شاه عربستان و بحرین برای فعالیت آن فرد هزینه می کنند تا برای انتخاب افراد 
در مجلس و ریاست جمهوری نظر بدهد بنابراین خویش و قوم بازی را کنار بگذارید و راه حسینی را پیش بگیرید زیرا مسیری که امروز پیش روی ما 

قرار گرفته، هر چه پیش می رویم، پیچیده تر می شود و این پیچیدگی نشان رسیدن به هدف و پیروزی است.

 تا زمانی که انقالب اسالمی هست و تا زمانی که دشمن هست، جنگ و جهاد فرهنگی هم جریان دارد

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم

 حاج میرزا محمدرضا بهدانی 
)کاسب بازار( 

جلسه ترحیمی امروز شنبه 94/11/10 از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر 
در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( »میدان اول سجادشهر« 

برگزار می گردد، حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.
خانواده های بهدانی و سایر بستگان

خانواده محترم بهدانی
با نهایت تاسف و تالم درگذشت

 حاج میرزا محمدرضا بهدانی )کاسب بازار(
را حضور شما تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات 

و برای شما و سایر بازماندگان صبر جزیل از درگاه خداوند مسئلت داریم.
 اتحادیه کتاب و لوازم التحریر شهرستان بیرجند

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی
تجاری  و  ساختمانی

 وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار

آدرس جدید داروخانه دکتر ابراهیمی 
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 کلینیک فرهنگیان

09197147874  / 056-32341226-7
بین غفاری 44 و 46 - خیابان یاس - پالک 48

شرکت انرژی صنعت ایرانیان

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

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

که بیانگر تخصص و شایستگی شماست، تبریک عرض نموده و توفیق مضاعف شما را
 در امر خدمت رسانی از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

مدیرعامل و هیئت مدیره ، پزشکان و کارکنان دارالشفاء امام حسین )ع( بیرجند

جناب آقای دکتر
 بهرام گرمرودی نژاد  رستمی

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

مدیر عامل بیمارستان تامین اجتماعی حضرت ابوالفضل العباس )ع( 

شرکت زرین سلولز)مای بیبی( 
برای تکمیل کادر فروش در استان خراسان جنوبی نیاز به بازاریاب حرفه ای 
باحقوق وپورسانت و مزایای قانونی دارد. ضمنا پورسانت مذکوربسیار باال ومتفاوت 

با سایر شرکت ها می باشد    تلفن تماس: 05632253309 -  09155611064

چاپ  بنر با کیفیت  متری 5000 تومان 

آدرس: بیرجند - طالقانی 8 - چاپ مجید
تلفن: 32238695   همراه: 09151639930

به مناسبت ایام دهه فجر و انتخابات 

قابل توجه ادارات ، شرکت ها و سازمان ها

فروش ویژه پکیج کامل وسایل اجرای سقف عرشه فوالدی با 50 درصد تخفیف  
09215849648

که نشان لیاقت و شایستگی شماست، تبریک عرض نموده 
و امیدواریم در سایه دلسوزی هایتان شاهد پیشرفت روز افزون این مجموعه باشیم.

انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران - خراسان جنوبی

جناب آقای علیرضا  امینی نسب
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

معاون اداری و مالی بیمه ایران - خراسان جنوبی


