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آغاز ذخیره سازی میوه شب عید
از خرید و  رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی 
ذخیره سازی میوه شب عید توسط این سازمان خبر 
به  نسبت  ذخیره سازی  میزان  امسال  گفت:  و  داد 
به گزارش مهر،  یافته است.  افزایش  سال گذشته 
حسین صفایی اظهار کرد: خوشبختانه امسال، سال 
در  پرتقال  و  سیب  ویژه  به  باغی  محصوالت  آور 
کشور بوده است؛ به همین جهت ما نگرانی زیادی 

در این زمینه نداریم.

 نسخه پزشکان الکترونیکی می شود
افزارهای  نرم  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
شده  آماده  پزشکان  الکترونیک  نسخه  آزمایشی 
این پروژه  بیمه ها،  به علت همکاری نکردن  ولی 
کند پیش می رود. دیناروند در گفتگو با ایرنا، درباره 
نسخه  شدن  الکترونیکی  پروژه  وضعیت  آخرین 
یک  پزشکان  الکترونیک  نسخه  گفت:  پزشکان 
پروژه طوالنی مدت است که از سال 94 شروع شده 
و قرار است تا پنج سال آینده در کل کشور اجرا شود.

تبخیر!
* هرم پور

 آدم ها هم تبخیر می شوند؛ خودشان و زندگیشان؛ 
خم  کمر  مشکالت  هزارتوی  در  وقتی   آنهم 
می کنند و آتش رنج های روزگار جز سیاهی صورت، 
های  خاطره  از  و  سوزاند  می  هم  را  هایشان  دل 
قشنگ پاک می کند. داستان پر ماجرای میزان که 
شروع شد، همان روزها به مدد درد دلهای خوانندگان 
عزیز، نقبی به بی خیالی بعضی از مسئوالن زدم و 

التماس دعایی ویژه برای حل مشکالت. 
دیده  مشکل  هزار  با  هم  را  پدیده  داستان  بعد   
همه  علیرغم  و  کردیم  بینی  پیش  اش،  نادیده  و 
باید  را  آنچه  دیدند  مسئوالن  و  مردم  ها،   حمله 
های  زمین  قوس  و  کش  پر  ماجرای  دیدند.  می 
مرحوم موسوی هم داستانی به همین منوال بود که 
حاال هر چند ماجرا به یمن پیگیری های مسئوالن 
و  در حال حل  مردم  و  نمایندگان مجلس  استان، 
فصل شدن است اما تا نقطه رضایت مندی کامل 

هنوز فاصله دارد. 
جداگانه  قصه  نیز  الحجج  ثامن  مؤسسه  موضوع   
 ایست که برای بخشی از جامعه در این هفته های 
میان  این  در  و  کرده  ایجاد  هایی  نگرانی  اخیر 
فشارهای  معرض  در  دیگران  از  بیش  گروه  دو 
آور  یأس  های  دلمشغولی  و  روحی  و   عصبی 
 قرار دارند؛ گروه اول سپرده گذاران این موسسه اند 
از  خواب  مشابه  موسسات  داستان  یادآوری  با  که 
چشمانشان رفته است و بخش دیگر هزاران کارمند 
این موسسات هستند که هراس آینده شغلی آرامش 
مسئوالن  است  این  حق  است.  گرفته  آنان  از  را 
هم  مشکل،  حل  فرآیند  در  تا  بیندیشند  تمهیدی 
مردم به پولشان برسند و هم کارمندان این موسسه 

دغدغه کار و معیشت آینده را نداشته باشند.
)ادامه در صفحه 2(

یادداشت

155 میلیارد ؛ سهم استان از بودجه 95
شهردار  بیرجند:

افتتاح پل بهمن 
بیرجند با اعتبار بالغ 

بر 500 میلیون ریال
صفحه 7

صفحه 8

صفحه 7

صفحه 3

رئیس جمهور: شورای نگهبان امید 
بیشتری به جامعه بازگرداند 

ترکان: ردصالحیت شدگان برمی گردند
اعطای نشان فتح به بازداشت کنندگان 

نظامیان آمریکایی 

محدودیت های ترافیکی
12 بهمن در بیرجند

خدمتگزار : امیدواریم امکان افزایش رقم بودجه پیشنهادی وجود داشته باشد 

استاندار در نشستی خبری درباره اعتبارات حوزه عمرانی اعالم کرد :

استاندار : 600 پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد                     صفحه 3

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس تنها
معاون محترم عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس گل محمدی
رئیس محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس نیازی
مسئول محترم فنی و اجرایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند

بدینوسیله صمیمانه ترین مراتب سپاس و قدردانی خود را از یکایک شما سروران ارجمند برای همت و مشارکت در 
عمران و آسفالت معابر روستای چهکند اعالم می نماییم ، صحت و سالمتی شما بزرگواران را از درگاه باریتعالی آرزومندیم. 

دهیاری و شورای اسالمی روستای چهکند

»همه فانی اند و او باقی«
سالی به سر آمد، دل من سوخته تر شد 
و این چشم به راه تو، به در دوخته تر شد

گفتند که ایام برد سوز غمت را 
هر روز که آمد، دلم افروخته تر شد

یک سال است که فقدان پدر ، همسر و برادری که اسوه مقاومت و 
ایستادگی و هدفش خدمت به خلق خصوصا زائران بیت ا... الحرام و 
 دیدگاهش شاد کردن مردم بود، سپری شد و هر روز در حسرت حضور سبز 

و صدای گرمش آه می کشیم.
  به همین مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 شادروان حاج محمد حسین کنی
سه شنبه 94/11/13 از ساعت 15 الی 16 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد. 

خانواده کنی

پانزدهمین  سالگرد  درگذشت

شادروان عباس رضائی 
را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. 

روحش شاد
 خانواده رضائی

»یادبود«

ای همیشه بزرگ جاودانه، هنوز در نگاه پاک آینه، تصویر نورانی 
و بی آالیش تو را می جوییم و همواره آه سوزان از غم هجرانت

 از تار و پود وجودمان برمی خیزد 

سومین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان مرحوم 

حجت االسالم سید فخر فاطمی 
را با ذکر صلوات و فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم. 

خانواده مرحوم فاطمی

»تنها اوست که می ماند«
با سپاس از همراهی و همدردی عزیزان همراه مراسم اربعین

 زنده یاد ایرج فاضلی
 امروز دوشنبه 94/11/12 از ساعت 15 الی 16 

در محل حسینیه آیت ا... آیتی
 برگزار می شود، همگامی بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های: فاضلی ، قهستانی و سایر بستگان

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

قابل توجه همشهریان گرامی                                                                 تخفیف عوارض سالیانه کسب 

ثبت نام تمـدید شد

فیزیوتراپی ولیعصر )عج(
فیزیوتراپیست نرجس خیرآبادی )صبح ها(

فیزیوتراپیست عطیه احمدی زهان )عصرها(

به طالقانی 12 )مفتح 1( پالک 8 انتقال یافت.
3222  6515

برادر ارجمند
   جناب آقای مهندس شهرکی

بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی
 صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را در خدمت
 به مردم والیتمدار استـان از درگاه خداوند متعــال خواستاریم.

رئیس و پرسنل بانک صنعت و معدن شعبه بیرجند

سالروز ورود حضرت امام خمینی )ره( به میهن مبارک باد
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  افزایش کارمزد جایگاه های عرضه سی ان جی 
به زودی تصویب می شود

بر  گفت:  جی  ان  جایگاه سی  احداث  طرح  مدیر 
جایگاه های  کارمزد  افزایش  ریزی،  برنامه  اساس 
تصویب  حال  در  کشور  در  جی  ان  سی  عرضه 
است. به گزارش فارس، امیر وکیل زاده با بیان این 
که هم اکنون کارمزد هر متر مکعب گاز سی ان 
جی برای جایگاه های خصوصی و شهرداری به ترتیب ٨٠ و ٧٠ تومان 
است، گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، همزمان افزایش کارمزد 
جایگاه های عرضه سی ان جی در کشور از ابتدای امسال در حال تصویب 
است. وی گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است، نرخ 
کارمزد ویژه ساخت جایگاه به وسیله بخش خصوصی در کالنشهرها ١٤٠ 

تومان و در غیر کالنشهرها ١٢٠ تومان پیش بینی شود.

  تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش 
طی روزهای آینده 

 
به  اصناف  تجهیز  از  کشور،  اصناف  اتاق  رئیس 
صندوق مکانیزه فروش در قالب طرح »باران« طی 
ایسنا، فاضلی،  به گزارش  داد.  آینده خبر  روزهای 
با بیان این که اصناف به صندوق مکانیزه فروش 
رسمی  بازار  مخفف  که  »باران«  طرح  قالب  در 
الکترونیک اصناف ایران است مجهز می شوند و این موضوع از دهه فجر 
عملیاتی می شود، گفت: اصناف با اجرای این طرح با سیستم های فروش 
الکترونیک آشنا می شوند، این موضوع یکی از موارد مورد توجه دولت در 
برنامه ششم توسعه است. وی افزود: با اجرای این طرح قانون معطل مانده 
تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش در شرایطی که دولت بر اخذ 
مالیات عادالنه و متناسب با درآمدهای اصناف تاکید دارد اجرایی می شود.  

 پیامک بخشودگی جرایم رانندگی صحت ندارد 

 رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعالم 
 ٢٢ مناسبت  به  رانندگی  جرایم  بخشودگی  کرد: 
سرهنگ  ایسنا،  گزارش  به  است.  کذب  بهمن 
در  کذب  پیامکی  انتشار  درباره  اسد  کرمی 
مناسبت  به  رانندگی  جرایم  بخشودگی  خصوص 
عنوان  هیچ  به  پیامک  این  افزود:  بهمن   ٢٢
صحت ندارد از سوی دیگر سامانه پیامکی 3٠٠٠5١5١ که قبال برای 
دریافت آخرین وضعیت خالفی خودروها فعال بود با راه اندازی سامانه 
١١٠١٢٠٢٠٢٠ غیرفعال شده است و دیگر هیچ خدمتی ارایه نمی کند. 
وی خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند جهت دریافت آخرین صورت 
وضعیت تخلفات رانندگی خود، شماره VIN خودرو خود را به سامانه 

١١٠١٢٠٢٠٢٠ ارسال کنند.

برای  »کاراکارت«  اعتبار  گفت:  کار  وزیر  رفاه  معاون 
ماهه  دو  باید  و  است  سود  بدون  مصرفی  کاالهای 
بازگردانده شود، اما اگر برای لوازم خانگی مورد استفاده 
قرار گیرد، باید ١٢ ماهه و با سود ١٢ درصد بازگردانده 
شود. به گزارش تسنیم، احمد میدری همچنین با بیان 
اینکه فقط یارانه افرادی که کارت ملی نداشته باشند قطع 
می شود، گفت: آن دسته از افرادی که شناسنامه دارند اما 
کارت ملی ندارند هرچه سریعتر برای دریافت کارت ملی 
خود اقدام کنند. وی همچنین داشتن شماره ملی را نیز 
کافی ندانست و تأکید کرد: دولت یارانه نقدی را به کسانی 
پرداخت می کند که حتماً کارت ملی داشته باشند. تاریخ 
اعتبار کارت ملی برای دریافت یارانه مالک عمل دولت 
نیست. معاون رفاه وزیر کار گفت: به صورت همزمان دو 
و  است  کارت  کارا  طرح  اولین  اجراست.  حال  در  طرح 

دومین طرح کارت اعتباری بانک مرکزی برای زوج های 
جوان است. از آنجا که بانک رفاه زیر مجموعه سازمان 
تأمین اجتماعی است ، توزیع کارت های اعتباری زودتر 
شروع شد. اما برای برقراری این امکان برای بازنشستگان 
کشوری جلساتی با بانک صادرات برگزار کرده ایم اما، 
هنوز توافقات نهایی حاصل نشده است. میدری ادامه داد: 
 بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایت سامانه رفاه ثبت نام 
و نزدیک ترین شعبه به محل سکونت شان را انتخاب می 
 کنند. ١٠ تا ١5 روز بعد پیامکی برای آنها ارسال می شود 
که براساس آن باید به شعبه مراجعه و فرم رضایت از کسر 
اقساط از حقوق را امضا کنند و سایر مراحل را انجام دهند. 
 قرارداد کاراکارت با اغلب فروشگاه های تعاونی و زنجیره ای 
است و بازنشستگان این امکان را دارند که از کلیه اقالم 

فروشگاه با این کارت ها خرید کنند.

بازنشستگان  و  مستمری بگیران  عیدی  مبلغ 
تامین اجتماعی همه ساله توسط هیئت وزیران 
مشخص و معموال بهمن ماه اعالم می شود که 
آن  اجتماعی  تامین  سازمان  ابالغ،  به محض 
می کند. واریز  بگیران  مستمری  حساب  به  را 

سازمان  گذشته  سال  نیوز،  بولتن  گزارش  به 
تامین اجتماعی موفق شد با تامین منابع مورد 
بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  عیدی  نیاز، 
تامین اجتماعی را بهمن ماه پرداخت کند که 
دولت  کارکنان  همچون  آنها  عیدی  میزان 

 5٠٠ و  هزار   6٠3 کشوری،  بازنشستگان  و 
تومان تعیین شده بود.در مورد عیدی کارکنان 
دولت نیز هرچند هنوز رقمی اعالم نشده ولی 
پیش بینی ها حاکی از آن است که میزان عیدی 
کارمندان در سال جاری 6٨٨ هزار تومان باشد 

که البته مبلغ قطعی آن پس از تصویب هیئت 
است  مسلم  آنچه  شود.  می  مشخص  وزیران 
تصمیم گیری در خصوص رقم عیدی کارکنان 
دولت، در مورد بازنشستگان کشوری نیز اعمال 

خواهد شد.

جزئیات ارائه طرح کاراکارت برای بازنشستگان 

 جزئیات عیدی بازنشستگان کل کشور 

رئیس مرکز برنامه ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش گفت: شهریه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 5 میلیون تومان برآورد شده 
که٤٠ درصدآن را آموزش و پرورش می دهد. سلیمی جهرمی در گفتگو با مهر، درباره شروع دوره های آموزشی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 
وزارت آموزش و پرورش گفت: نتایج گزینش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش قرار است در هفته جاری اعالم شود.

۳میلیون تومان هزینه دوره آموزشی برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی

یادداشت

        تبخیر!

  )ادامه از صفحه اول(  و این نیز می طلبد تا با نگاه 
همانند  و  پیگیری  مسئوالن  سوی  از  ای  ویژه 
طوالنی(  اندازه  آن  به  )نه  البته  قبلی  موارد 

جوابگویی مناسب تری به مردم انجام شود. 
از  هایی  طیف  برای  هم  نگرانی  وسط  این   
روزهای  همین  در  آیا  که  مانده  باقی  جامعه 
مشابهی  ماجرای  باز  آتی،  ماههای  یا  آینده 
رشته  باز  آیا  کرد؟  خواهد  بلند  سر  دوباره 
های  تصمیم  قوه  و  حول  به  دیگر  ای   مؤسسه 
بی  های  مصاحبه  و  ها  سازی  شایعه  و  نادرست 
بنیان، پنبه خواهد شد؟.آن طیفی از جامعه که آرام 
و بی صدا زندگی اش را جلو می برد و نه ماستی 
از پساتحریم،  نه دوغی  از پسابرجام می خواهد و 
و  مناسب  های  مدیریت  خالی  نان  همان  به  آیا 
مالی  بانک ها، مؤسسات  بر  نظارت های مطلوب 
و یا شرکت های بزرگ می تواند امید داشته باشد؟  
یا  ها  مزیت  سر  بر  روزها  این  دعواهای  همه   
بیاییم  کنار؛  به  برجام  و  ای  هسته  توافق  معایب 
مدیریت ها را بسنجیم، سازماندهی کنیم، و برای 
نظارت  بیاییم  باشیم.  داشته  همت  شدنشان  بهتر 
ها را دقیق تر، اطالع رسانی ها را لحظه ای تر و 
مدیران را به روزتر کنیم. بیاییم شرایط بی دغدغه 

زندگی کردن مردم را بدون شعار فراهم کنیم. 
 آدم ها دوست ندارند تبخیر نسل هایشان را هم 
ببینند. رسانه هایی که خوبی مان را نمی خواهند، و 
آدم هایی که سرشان به تنشان نمی ارزد، این روزها 
 خیلی بیشتر از قبل به شعله نارضایتی ها می دمند 
و زمزمه تبخیر دلها از انقالب را واگویه می کنند. 
و  شیرین  سالگرد  بهانه  به  روزها  این  بتوان  شاید 
گرامیداشت  برای  گرفت  تصمیم  انقالب  خجسته 
واقعی این دستاورد بزرگ و به شکرانه اش، بیشتر 

به فکر مردم بود. 
  برای پیشامدهای احتمالی، می توان برنامه ریزی های 
 مهم تری هم داشت. مسئوالن فهمیدند چه می خواست 
همه  را.  موضوع  گیرند  می  هم  مردم  شود.  گفته 
تر،  بیشتر و مناسب  با یک رسیدگی  اینکه   سخن 
با  که  را  زیادی  بسیار  های  دل  تعداد  توان  می 

انقالبند، بیشتر هم کرد.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ٠93٠٤9٤3٨3١ ارسال فرمایید(

  آخرین قیمت ها از بازار سکه  
سکه تمام طرح جدید در ادامه روند کاهشی قیمت، 
9٤٧ هزار تومان فروخته  شد. به گزارش ایسنا، هر 
از  بیش  روز گذشته  بازار  در  عیار  گرم طالی ١٨ 
96 هزار تومان معامله  شد. نیم و ربع سکه نیز به 

ترتیب ٤٧٨ و ٢59 هزار تومان قیمت داشت.
 

ثبت نام جایگزینی 90 هزار تاکسی 
فرسوده از امروز آغاز می شود

در  تاکسیرانی  ناوگان  نوسازی  طرح  سخنگوی 
شهرهای کشور از آغاز ثبت نام جایگزینی 9٠ هزار 
تاکسی فرسوده از روز دوشنبه ١٢ بهمن در سراسر 
کشور از طریق دفاتر پیشخوان دولت خبر داد. به 
این طرح  گزارش فارس، مهران کفاش گفت: در 
به خودروهایی تاکسی فرسوده  اطالق می شود که 

عمر آنها بیش از ده سال باشد.

آغاز ثبت نام کنکور 95 از 19 بهمن 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز 
از روز دوشنبه  نام آزمون سراسری سال 95  ثبت 
دفترچه  گفت:  و  داد  خبر  جاری  ماه  بهمن   ١9
روی  بهمن  یکشنبه ١٨  روز  از  نام  ثبت  راهنمای 
سایت سنجش قرار می گیرد. توکلی در گفتگو با 
ایرنا اظهار کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی 
از  بعد  و  در صبح  آزمون سراسری سال 95  شده 
تیرماه   ٢5 و   ٢٤ جمعه  و  پنجشنبه  روزهای  ظهر 
95 در حوزه های امتحانی مربوط برگزار می شود.

 ۷ میلیون ایرانی 2 دفترچه بیمه دارند

معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: در حال حاضر ٧ میلیون نفر در کشور وجود 
دارند که دارای دو دفترچه بیمه هستند. به گزارش 
حاضر ٤٠  حال  در  کرد:  اظهار  میدری  احمد  مهر، 
سالمت  بیمه  سازمان  پوشش  تحت  نفر  میلیون 
ای  بیمه  پوشش  تحت  نفر  میلیون   36 و  ایران 
این  بر  عالوه  که  هستند  اجتماعی  تأمین  سازمان 
١6 بیمه کوچک دیگر نیز فعال هستند.وی افزود: 
با جمع تعداد افراد تحت پوشش بیمه های مختلف 
به این نتیجه می رسیم که تعداد دفترچه های بیمه از 
جمعیت کشور بیشتر است و به زودی به آن ها اعالم 
می کنیم که یکی از دو دفترچه را انتخاب کرده و 

دیگری را باطل کنند.

مجلس ضوابط »ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان« را تصویب کرد

کارگیری  به  ممنوعیت  طرح  مجلس  نمایندگان 
بازنشستگان را با اصالحاتی و با هدف تامین نظر 
بر  به گزارش مهر،  نگهبان اصالح کردند.  شورای 
اساس ماده واحده این طرح، از تاریخ ابالغ این قانون 
به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین  و مقررات 
در  بشوند،  یا  شده  بازخرید  یا  بازنشسته  مربوطه 
دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت 
کلیه  و   ١3٨6 مهرماه   ٨ مصوب  کشوری  خدمات 
دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی 

کل کشور استفاده می کنند، ممنوع است.

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

 32412211-32412۷89
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139460308001003819 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین غالمی فرزند محمد 
به شناسنامه 2 صادره از بیرجند کد ملی 0652433006 در ششدانگ یک باب ساختمان و مغازه به مساحت 08/ 244 متر 
مربع مفروز و مجزا شده از پالک 320/1203 فرعی از 1 اصلی قصبه واقع در بخش 2 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند از محل 
مالکیت مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/11/12      تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/11/27
 رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

قالی شویی نویــد
با مدیریت جدید/ دستگاه فرچه تمام اتوماتیک

09158675921 -۳2۳50186 -۳2۳50000
دقت- سرعت- کیفیت    حمل و نقل رایگان

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139460308001003797 هیئت اول/ دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی اکبر قاسمی فرزند گل محمد به شماره شناسنامه 18 صادره از خوسف کد ملی 0652229484 در ششدانگ یک باب منزل به 
مساحت 141/66 مترمربع قسمتی از پالک 77 فرعی از 781 - اصلی و غیره واقع در بخش یک حوزه ثبتی شهرستان بیرجند از محل مالکیت فاطمه 
سادات قدوسی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/10/28    تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/11/12            رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

خدمات بیل مکانیکی 

زنجیـری و پیکـور
معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و 
غیره    0915161۳۳89 - بنی اسدی

خدمات بیل مکانیکی
تخریب ، خاک برداری 

حفاری کانال
0915161۳۳61 - رضوی

فروشگاه کودک
  امیـر 

قابل توجه مشتریان گرامی 
اجناس شب عید رسید* با خرید پوشاک 
زمستانه از تخفیف ویژه برخوردار شوید.
سجادشهر، امامت 2      ۳241297۳



 38 نفر هفته گذشته در محورهای خراسان جنوبی زخمی شدند

سالم اواجان ما سپرده گذاران ميزان را دریاب. 
بانک صادرات بر چه اساسی از پول مردم کسر 
نموده، همه فكر مي کنند صادرات پول مردم را 
گذشت  با  هم  هنوز  که  افسوس  ولي صد  داده 
همان  و  نيست  پول  از  خبري  یكسال  از  بيش 
سپرده های زیر بيست ميليون تومان را داده اند 
و االن حتي از برنامه هایشان خبری نمي دهند. 
صادرات  به  کنند  منتقل  را  ها  حساب  حداقل 
از بال تكليفي و  و آنجا سپرده کنند و مردم را 
بي  اینقدر  الناس  حق  دهند.  نجات  سردرگمي 

ارزش شده؟!
یک شهروند
زهان بخش  زیرکوه  منطقه  جان.  آوا   سالم 
پوشش  را  ایرانسل  خط  و  دیجيتال  های  شبكه 
نمی دهد. تا کی باید منتظر باشيم؟ خواهشمندیم 

بررسی کنيد.
915..069
آدینه  ميدان  مسير  لطفا  محترم  شهرداری 
تا  بازکنند  را  شرق  بسمت  المهدی(  )مصلی 
توحيد-مدرس- خيابانهای  به  ورود  مسافت 

پاسداران-معلم-غفاری کوتاهتر شود.
915...099

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

دوشنبه * 12 بهمن 1394 * شماره 3432
3  ایرنا- فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع 26 فقره تصادف در محور های استان در هفته گذشته و زخمی شدن 38 نفر خبر داد.

سرهنگ حسین رضایی افزود: از این تعداد 22 فقره تصادف جرحی و بقیه خسارتی بود. وی با بیان اینکه بیشترین تصادف برون شهری 
هفته گذشته استان در محور بیرجند - قاین رخ داد، گفت: توجه نکردن به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه بیشترین علت تصادف بود.

 جوابیه میراث فرهنگی، صنایع دستی
و گردشگری خراسان جنوبی

احتراما در پاسخ به مطلب درج شده در  ستون پیام شما 
مورخ 94/11/7 درباره »سر و صدای رستوران...« به 
استحضار می رساند: خدمات رستوران سنتی که اخیرا 
در جنب مجموعه جهانی باغ و عمارت اکبریه افتتاح 
آرامش  سلب  موجب  رسد  نمی  نظر  به  است  شده 
شهروندان اطراف مجموعه شود. این اداره کل متولی 
کنترل خدمات پذیرایی مجموعه می باشد، در عین 

حال تذکر الزم داده خواهد شد.

جوابیه های شهرداری بیرجند

پیام  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  احتراما در 
شما مورخ 94/10/24 درباره »حمایت و اخذ عوارض 
از فروشندگان سیار« به استحضار می رساند: ماموران 
صرفا  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان  عوارض  اخذ 
تنظیم  کمیسیون  سوی  از  که  مجاز  های  محل  در 
بازار استان تعیین گردیده است اقدام به صدور مجوز 
و  نمایند  می  سیار  صورت  به  میوه  فروش  جهت 
غیرمجاز  های  مکان  در  سیار  فروشان  میوه  حضور 
تخلف محسوب گردیده و با همکاری دستگاه های 

مربوطه برخورد قانونی انجان خواهد شد.

پیام  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  احتراما در 
شما مورخ 94/10/10 درباره »آسفالت انتهای غفاری 
16« به استحضار می رساند: محل مورد نظر آسفالت 

گردیده است.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

از  بیش  فجر  مبارک  دهه  با  همزمان  زاده-  حسین 
به استان  در  تومان  میلیارد   244 اعتبار  با  پروژه   600 

بهره برداری می رسد.
استاندار خراسان جنوبی روز گذشته در نشستی خبری 
حوزه  اعتبارات  بخش  در  گفت:  خبر،  این  اعالم  ضمن 
میلیارد   155 ای(  سرمایه  و  ها  دارایی  )تملک  عمرانی 
 95 سال  بودجه  الیحه  در  جنوبی  خراسان  برای  تومان 
رقم  این  افزایش  امکان  امیدواریم  که  شده  بینی  پیش 

وجود داشته باشد.

 به عنوان اولین استان کشور
 برای ایجاد دهیاری در تمامی روستاهای

باالی 20 خانوار مجوز گرفته ایم

 95 سال  بودجه  الیحه  در  اینکه  بیان  با  خدمتگزار 
تعیین  تومان  میلیارد   164 استان  ای  هزینه  اعتبارات 
تومان  میلیارد   223 را  استان  درآمدی  اعتبارات  گردیده، 
و  عشایری  حوزه  در  جنوبی  خراسان  افزود:  و  کرد  ذکر 
روستایی طرح ارائه داده و برای این منظور اعتبار گرفته و 

از این حیث استان اول کشور است.
برای  کشور  استان  اولین  عنوان  به  ما  این  بر  عالوه 
تمامی روستاهای باالی 20 خانوار استان مجوز  دهیاری 
را  تومان  میلیارد   21 معادل  رقمی  و  ایم  کرده  اخذ 
در  ضمن  و  ایم  کرده  توزیع  استان  های  دهیاری  بین 
آنها  برای  نیز  استخدام  مجوز  خودرو  دادن  قرار  اختیار 
خواهیم  می  که  نکته  این  ذکر  با  وی  ایم.  نموده  صادر 
معرفی  کشور  از  خارج  و  داخل  در  را  جنوبی  خراسان 
کشور  استانهای  بین  در  شده  ایجاد  رقابت  به  کنیم، 
برجام  اجرای  از  پس  هایشان  ظرفیت  معرفی  برای 
اندیشه و  فکر  صاحبان  و  ها  رسانه  گفت:  و  کرد   اشاره 

به  پرداختن  با  و  کنند  کمک  راستا  این  در  توانند  می 
مباحث موثر و مهم و پرهیز از مسایل کوچک، زمینه را 

برای اتصال استان به دنیای خارج فراهم نمایند. 

تحقق 33 میلیون دالر سرمایه گذاری 
خارجی در استان طی سال جاری

استان  مهم  محصوالت  برندسازی  و  فرآوری  وی 
های  قدم  روستاها  در  کرد:  اظهار  و  دانست  را ضروری 

خوبی برداشته شده و ضمن تامین آب مورد نیاز عشایر، 
زمینه استفاده آنها از سود حاصل از فروش سوخت فراهم 

گردیده است.
صنعت،  های  حوزه  در  تومان  میلیارد   515 از  بیش 
کشاورزی و حمل و نقل استان از طریق بخش غیر دولتی 
 44 مجموع  از  اینکه  ضمن  است.  شده  گذاری  سرمایه 
میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در استان از سال 85 

تاکنون، 33 میلیون دالر مربوط به سال جاری بوده است. 
عالوه بر اینها امسال 21 هزار تن گندم با مجموع قیمت 
خریداری کشاورزان  از  تومان  میلیارد   24/5  تضمینی 

شده است.
به گفته استاندار در حوزه های گمرک و گیاهان دارویی 
در  و  گرفته  صورت  موثری  و  زیرساختی  اقدامات  نیز 
مجموع خراسان جنوبی بهترین وضعیت را از لحاظ توجه 

مسئوالن ارشد کشوری دارد.
است مصمم  نیرو  وزارت  مثال  عنوان   به 

خشکسالی های 17 ساله خراسان جنوبی را تدبیر کند.

 در تایید صالحیت نامزدها، شورای نگهبان
و در انتخاب افراد، مردم حرف آخر را می زنند

و بیرجند  فرودگاه  تجهیز  و  توسعه  از   خدمتگزار 
پروازها و زیرسازی و آسفالت  افزایش  برای  پیگیری ها 
بیش از 220 کیلومتر راه روستایی به عنوان برخی دیگر 
از اقدامات صورت گرفته در استان نام برد و اظهار کرد: با 

توجه به وجود ظرفیت های طبیعی از جمله کویر و ابنیه 
تاریخی و...، نظر گردشگران به استان معطوف شده و باید 

از این ظرفیت نهایت استفاده را ببریم.
وی به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسالمی 
و مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و در این باره گفت: 
دولت، برگزاری انتخاباتی قانونمند، منظم، امن و با نشاط 
و شورای  دارد  کار  دستور  در  موازین  دقیق  رعایت  با  را 
صالحیت  تایید  خصوص  در  قانون  طبق  هم  نگهبان 
به امیدواریم  که  است  نهایی  گیرنده  تصمیم   نامزدها 
عرصه  در  بتوانند  بیشتری  تعداد  تا  شود  عمل  ای  گونه 

رقابت حضور یابند  و شاهد حضور گسترده مردم باشیم. 
قانون  مطابق  هم  شدگان  صالحیت  تایید  اینکه  ضمن 

عمل کرده و وعده های غیر قابل اجرا مطرح ننمایند. 
در  کنندگان  شرکت  تعداد  درصدی   20 افزایش  وی 
عرصه رقابت را در استان نشان دهنده تدین و اعتقاد و 
باور قلبی دانست و تصریح کرد: انتخابات فرصتی برای 
برابر  نیز  حضور سالیق مختلف در میدان است و مردم 

سلیقه و تصمیم خودشان رای می دهند و منتخبین مردم 
مورد حمایت همه باید  آبادانی  و  توسعه  راستای  در   هم 

قرار گیرند.

با مانع تراشی برای حضور سرمایه گذاران 
برخورد می کنیم

داد.  پاسخ  خبرنگاران  سواالت  به  ادامه  در  استاندار 
که  هایی  طرح  و  ها  ایده  از  که  نکته  این  ذکر  با  وی 
 تولید، اشتغال و خلق ثروت را در پی داشته باشد استقبال

جذب باید  اشتغال  و  توسعه  برای  گفت:  کنیم،   می 
قرار  کار  دستور  در  را  خارجی  و  داخلی  گذاران  سرمایه 
دهیم و منابع دولتی برای این منظور محدود است و لذا در 
راستای معرفی ظرفیت های استان در حوزه های مختلف 

گام هایی برداشته ایم و این روند ادامه دارد. 
خدمتگزار حضور تولید کنندگان صنایع دستی استان را 
در نمایشگاههای خارجی برای رونق این صنعت ضروری 
دانست و در خصوص رفع موانع سرمایه گذاری در استان 
را  فضا  باید  رسانه  اصحاب  جمله  از  و  همه  گفت:  نیز 
برای حضور سرمایه گذاران فراهم کنند و ما هم چنانچه 
برای و  بشود  قانون  از  دیگری  برداشت  ای،  اداره   در 

سرمایه گذار مشکل بوجود آید، برخورد می کنیم.
و  میزان  موسسه  گذاران  سپرده  مشکل  رفع  به  وی 
برخی  افزود:  و  کرد  اشاره  موسوی  فخر  اراضی  مالکین 
افراد در خارج از سیستم  با برخی سپرده گذاران توافقاتی 
داشته اند و همین امر مشکالتی را برای بازگرداندن مبلغ 
کامل برخی سپرده ها به وجود آورده اما در مجموع بانک 

صادرات در حال بازگرداندن سپرده ها به مردم است.
شده  مقرر  گفت:  نیز  استان  های  شاخص  درباره  وی 
تمامی  های  شاخص  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
به  که  نماید  اعالم  و  بندی  جمع  را  کشور  استانهای 
و  استانها  تمامی  برای  ها،  شاخص  این  اعالم  محض 
فراهم می شود که  امکان  این  از جمله خراسان جنوبی 
کشور  در  ها  شاخص  حیث  از  را  خود  جایگاه  بتوانند 
ها شاخص  سطح  ارتقای  برای  و  کنند   مشخص 

برنامه ریزی نمایند. 
وی با بیان اینکه از محل اعتبارات صندوق کارآفرینی 
20 میلیارد تومان دریافت کرده ایم، افزود: 30 طرح در 
این راستا به معاونت توسعه روستایی پیشنهاد کرده ایم 
که 17 طرح مصوب شده است و مقرر گردیده که مدیر 
استان  کشاورزی  جهاد  و  استانداری  روستایی  امور  کل 
پیگیر رفع ابهامات توجیهی برخی از این پروژه ها شوند 

و نگرانی ها رفع گردد.
استاندار در خصوص ضرورت ثبات مدیریتی در استان 

نیز گفت: تاکید ما بر ثبات مدیریت است.
البته ممکن است برخی مسایل از جمله مشکالت حاد 
خانوادگی، باعث جابجایی یک مدیر شود و ما هم نتوانیم 
 کاری بکنیم اما در کل با تغییر مدیران مخالف هستیم و

حتی االمکان از این تغییرات جلوگیری می کنیم.

با اعتبار 244 میلیارد تومان در استان:

  600  پروژه، دهه فجر بهره برداری می شود
استاندار: تاکید ما بر ثبات مدیریتی در استان است

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

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

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی

 تبریک گفته و از زحمات آقای دکتر حقیقی در مدت تصدی سمت مزبور تشکر و 
قدردانی نموده، از خداوند منان موفقیت و پیروزی را برای آن بزرگواران خواستاریم. 

شرکت ماهدیس سنگ معدن مرمریت آرک

مجری ذیصالح 
شرکت صلصال سازه جنوب شرق

به شماره ثبت 2835 دارای مجری ذیصالح پایه 2 )10 سقف(
 آماده همكاری با کليه مالكان  و تعاونی های مسكن
 برای اخذ پروانه ساختمان و اجرای آن می باشد.

مدیریت: احراری     09155616079 - 09331316418

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهيد  )فقط 100 روز(
فروش آب شيرین کن /  اقساط 10 ماهه بدون افزایش قيمت
6 مرحله ای/ 7 مرحله ای
تعميرات تخصصی با گارانتی و فيلتر رایگان

قالیشویی  بهارستــان)خسرکی(
09155616256-32437388-32437399

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

 فروش مغازه در حال ساخت 30 متر دهنه، حافظ 120 میلیون نقد و اقساط 
 آپارتمان 190 متر طبقه 3، شیک 5 واحدی 310 میلیون

  آپارتمان 100 متر در حال ساخت سپیده کاشانی، 30 میلیون امسال ، 30 میلیون سال آینده، 60 میلیون وام 
بانک، اسکلت تمام شده است - فروش واحد 140 متر، 3 خواب، کال 3 واحد ، ظفر 16، 190 میلیون

 آپارتمان 75 متری سجاد شهر، فلکه دوم 75 میلیون ، 40 میلیون نقد، 30 میلیون وام  ، 10 میلیون رهن

امالک آسمان       خرید و فروش - مشارکت، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.
am

la
ka
se
m
an

.co
m

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065 - علی آبادی    ضمنا کارگر تنها نیز داریم

مبل راحتی روز تهران و مبل تخته خواب شو و سرویس خواب
 راحتی را با مبل سوفا تجربه کنید

مبــل سوفــا

اقساط 7 ماهه
 بدون پیش پرداخت

 با شرایط ویژه 
خیابان توحید – توحید 14- جنب بانک ملی

09128578165 -32445095

گروه صنعتی

توجه                                        توجه
 هر یك کارتن خرید یك کارتن جایزه بگیرید

طرح ویژه 3روزه براي تمامي همشهریان محترم 

فروش ویژه کیک دو الیه کرم وانیل و پرتقال
  کلوچه گردویي و نارگیلي  

ميدان طالقاني ،  ابتداي بلوار عبادي ، روبروي دادگستري کل ، پخش مروارید 

32320138 - 32320146 - 09150069386

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

آدرس : نبش غفاری 4    

 09151606528

32212519  

ایزوگام سلیمانی 
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مدیر هنری و طراح اهل آمستردام، برج ها و ساختمان های بلندی در داخل لوله های 
باریک آزمایش ایجاد کرده است. این خانه های مینیاتوری و برج ها همگی دست ساز 
هستند و از مواد طبیعی یا عناصر مدل سازی مثل خزه مصنوعی ساخته شده اند.

برج سازی داخل لوله آزمایش!

4
یاد یاران

 کوتاه کردن موی مردان را
چه کسی مرسوم کرد؟

اهمیت روش آرایش مو، نزد زنان و مردان، طی قرنها 
بسیار موضوع جالبی است. قبایل وحشی در تمام نقاط 
از بدعت گذران سبك های مختلف و  دنیا، خصوصاً 
ابتدا، موهایشان  آرایش مو هستند. چینی ها،  عجیب 
در ای  قلمبه  گروه  صورت  به  سرشان  باالی  در   را 

می آوردند ولی بعداً كه كشورشان به دست »منچو« 
فتح شد، مجبور شدند سبك گیس بافته پشت سر را 
به كار ببرند كه نشانه بردگی به شمار می رفت. ولی 
عاقبت همین سبك، بین چینی ها متداول شده و آن را 
حفظ كردند. همانطور كه تمدن بشر به جلو می رفت، 
سبك های آرایش مو، مختلف تر و متنوع تر می شد، 
به طوری كه در آن زمان، حتی دو ملت نبودند كه مردم 

آن موهایشان را به یك سبك واحد آرایش كنند. در 
بعضی كشورها مردم موهایشان را به حالت آزاد پایین 
می ریختند و برعكس در جاهای دیگر، رسم بود كه 
موهایشان را در باالی سر جمع كنند. تا این كه باالخره 
در همین سالهای نسبتاً اخیر بود كه رسم داشتن موهای 
بلند برای زنها و موهای كوتاه برای مردان متداول شد. 
سر  موهای  مردان  كه  بود  رسم  وسطی،  قرون  تا 
بانوان آرایش بلند كرده و به همان دقتی كه   خود را 

مردان  دوره  این  در  دهند.  آرایش  را  آن  كردند،  می 
موهای خود را پیچیده و حتی نوار هم به آن می زدند. 
در دوره رنساس، مردها موهای خود را سفید كرده و 
برای این كه آن را بلندتر جلوه دهند، حتی از كاله گیس 
هم استفاده می كردند. هنری هشتم، سرانجام تصمیم 
و صورت  آرایش موی سر  افراطی  این سبك  گرفت 
مردان  كه  داد  دستور  بنابراین  بدهد.  خاتمه  را  مردان 
 باید موی كوتاه داشته باشند. اما در عوض اجازه داد كه

می توانند ریش بلند گذاشته و موی سبیلشان را تاب 
بدهند. گرچه موقعی كه »جیمز اول« به تخت نشست، 
مردان دوباره به رسم موی بلند، روی آوردند. در فرانسه، 
از زمان حكومت لوئی چهاردهم، تمام نَُجبای فرانسه 
برای داشتن موهای بلندتر و مجعد با همدیگر رقابت 
می كردند. سبك آرایش مو، باز هم تغییراتی كرده تا 
این كه سرانجام با فرا رسیدن قرن نوزدهم، رسم موی 
آمد.  در  جا  بر  پا  مدی  به صورت  مردان  برای  كوتاه 
ولی هنوز امروزه، در دادگاهها، قضات و وكالی دعاوی 
را می بینید كه از كاله گیس استفاده می كنند، این 
یادگاری است از روزگاری كه موی بلند برای مردها، 

مد روز بود.

فرهنگ و هنر

نام شهید: علی سندروس
نام پدر: فرامرز

تاریخ تولد: 1343
محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت: 57/11/7
محل شهادت: تظاهرات خیابانی

زندگینامه

شهید علی سندروس در سال اول دبیرستان مشغول 
به تحصیل بود که به ندای رب یگانه لبیک گفت 
و جان در راه جانان نهاد. وی فردی دلسوز، متین 
و هوشیار و عنصری مورد قبول در جامعه بود. در 
جلسات قرآن و محافل و مراسمی که روشنگرانه و 
ضد طاغوت بود شرکت می کرد. فعالیتهای سیاسی 
و اجتماعی وی مثل شرکت در تظاهرات و تحصن 
امام )ره( چشمگیر  و پخش اعالمیه های حضرت 
بود. باالخره در 28 صفر مطابق با 57/11/7 در حین 
تظارهرات در حالی که دست برادر خردسالش را در 
قرار  شاه  رژیم  مزدوران  گلوله  هدف  داشت  دست 

گرفت و به جمع شهیدان شاهد پیوست.

واکاوی علت های کسب و کار بی رونق بازاریان

کسبه  و  بازاریان  از  حمایت  ابراهیمی- 
از  قشر  این  مشکالت  به  توجه  و  شهر 
های  خواسته  از  یکی  همیشه   جامعه 
کسبه بوده است اما اینکه چقدر حمایت 
رسیده  حداقل  به  مشکالت  آیا  و  شده 

سوژه گزارش ماست.
چندان  حال  روزها  این  سربیشه  بازار 

خوشی ندارد.
وقتی وارد بازار می شوی به جز صاحبان 
مغازه و چند مشتری کسی را نمی بینید.

وجود دوشنبه بازار در سربیشه

جویای علتش شدم همه حرف ها به یک 
بازار دوشنبه  وجود  شد.  ختم   موضوع 

در سربیشه...
 یکی از کسبه  با ناراحتی از وضع موجود 
گفت: برخی می گویند که دوشنبه بازار 
برای رفاه حال مردم راه اندازی شده اما 
باعث  بازار  این  وجود  و  نیست  اینگونه 
مردم  حتی  و  روستاییان  که  است  شده 
سربیشه خرید خود را از آنجا انجام دهند 

و مراجعه به بازار کم شود.
اجناس  ارزانی  دلیل  درباره  وی 
این  است:  مدعی  بازار  دوشنبه  در 
اجناس بازار  دوشنبه  در  که   موضوع 

ارزان تر عرضه می شود شاید بتوان علت 
اگر  را در کم فروشی خالصه کرد و  آن 
بگوییم چرا در شهرهای دیگر جواب داده 
گنجایش سربیشه  که  است  این   جواب 

آن را ندارد.
توسط  ها  هزینه  انواع  گرفتن  از  وی 
ابراز  و  گفت  مالیات  اداره  و  شهرداری 
که  نیست  بازاری  حق  این  که  کرد 
به جیب کسان پولش  ولی  بدهد   هزینه 

دیگر برود.
های  گفته  تایید  با  دیگری  بازاری 
همکارش افزود: در دوشنبه بازار پولی که 
جیب  به  برود  شهر  مردم  جیب  به  باید 

این  و  رود  می  ای  سربیشه  غیر  کسبه 
باعث رکود در بازار می شود.

مردم  اگر  گفت:  بازار  کاسب  این 
اقتصادی  وضعیت  فکر  به  خودشان 
کسبه  از  باید  هستند  شهرشان 
و  کنند  تهیه  را  خود  اجناس  سربیشه 
کنند  حمایت  را  خودشان  همشهریان 
تا را  بازار  کسادی  جلوی  کار  این  با   و 

حدودی بگیرند.

عدم سکونت کارمندان برخی 
ادارات در سربیشه

دیگر  یکی  به  رفتم  که  جلوتر  کمی   
علت  جویای  و  برخوردم  ها  ازکاسب 
را  علت  بازاری  این  شدم  بازار  کسادی 
در عدم سکونت کارمندان برخی ادارات 
در سربیشه دانست وگفت: اگر کارمندان 
برای  نیستند  هم  کم  که  سربیشه 
بازار  کنند  انتخاب  را  سربیشه  سکونت، 

رونق خواهد گرفت.
که  کارمندانی  اگر  کرد:  اضافه  فرد  این 

سربیشه  محرومیت  مزایای  و  حقوق  از 
پیدا  استفاده می کنند در شهر سکونت 
کنند و به این  ترتیب مایحتاج خود را از 
ما دریافت کنند بازار رونق پیدا می کند.

گاز،  نظر  از  چه  شهر  در  شکر  را  خدا   
امکانات  دیگر  و  مسکن  نظر  از  چه 
گردش  در  ندارد.  وجود  مشکلی 
وضع از  که  شدم  ای  مغازه  وارد   بازار 
 مغازه اش، بی انگیزگی  و نبود امید به کار

مشخص بود. این کاسب دلیلش را، نبود 
مشتری  وعدم حمایت مسئوالن دانست 
بازار  دوشنبه  وجود  باز  هم  را  علتش  و 
و حرفهای کسبه های دیگر  عنوان کرد 

را تایید کرد.
در ادامه صحبت هایش به نکته ای جالب 
اشاره کرد و آن هم استفاده از نیروهای 
این  در  که  ادارات  استخدامی  در  بومی 
انگیزه   هم  کار،  داشتن  با  فرد  صورت 
کند  می  پیدا  سربیشه  در  زندگی  برای 
دریافت  شهر  از  را  خود  مایحتاج  هم  و 
خواهند کرد تا وضع از این که هست بدتر 

نشود. چراکه با تعطیلی برخی از مغازه ها 
در شهر شاید در آینده شاهد بسته شدن 

تعداد زیادی از مغازه ها باشیم.

 تعطیلی دوشنبه بازار دردی از رکود
در بازار سربیشه دوا نمی کند

رفتم.  شهردار  سراغ  به  پیگیری  برای 
کسبه  اعتراض  به  پاسخ  در  شهردار 

قانون  اساس  بر  ها  شهرداری  گفت: 
در روز  بازار  اندازی  راه  به   مکلف 

شهرها هستند.
مکلف  ها  شهرداری  قانون  طبق 
برای  محلی  گذاشتن  اختیار  در  به 
به کاال  واسطه  بدون  و  مستقیم   ارائه 

مردم می باشند.
 زینلی افزود: مردم تمایل به روز بازارها دارند و

وقتی  و  کرد  حذف  را  آن  توان  نمی 
 تمایل عمومی است باید بازاریان باهم به

رقابت بپردازند.
بازار  وجود  عدم  از  گالیه  با  شهردار   

رقابتی در سربیشه گفت: ما در دوشنبه 
شهر  کسبه  برای  خوبی  شرایط  بازار 
دادن   آن  جمله  از  که  کردیم  ایجاد 
حمایت و  ایها  سربیشه  به   اولویت 

از آنهاست.

 کسبه با رقابت بیشتر  باعث
باال بردن رونق بازار شوند

در  که  بپذیریم  باید  ما  افزود:  وی 
مناسب  بسیار  ها  قیمت  بازار  دوشنبه 
این  و  است  بازار  قیمت  به  نزدیک  و  تر 
مایحتاج  افراد  خیلی  که  است  حقیقتی 
دوشنبه  در  توانند  می  فقط  را  خود 
بازار تهیه کنند و تعطیلی دوشنبه بازار 
دوا سربیشه  بازار  در  رکود  از   دردی 

دیگر  مواردی  را  علت  باید  و  کند  نمی 
جستجو کرد.

این مسئول با ترغیب به رقابت در بازار 
و  باشیم  مردم  هم سمت  باید  ما  گفت: 
بازار  برای وجود روز  تقاضا  هم کسبه و 
نمی  را  این  و  است  باال  سربیشه  در 
از کسبه شهر می  انگاشت.  نادیده  توان 
خواهیم تا با رقابت باعث باال بردن رونق 

در بازار شوند.
از علل رکود  ادامه زینلی یکی دیگر  در 
کارمندان  سکونت  هم  را   بازار  در 
دانست وگفت: اگر کارمندان در سربیشه 
از  خیلی  برای  تقاضا  کنند  سکونت 
مشاغل باال می رود و اینگونه بازار ما به 

سر و سامان خواهد رسید. 
داشته  را  جمعیت  سربیشه  در  ما  اگر 
 باشیم به دنبال جمعیت، هم  مطالبه گری

باال  مردم  فرهنگ  سطح  هم  و  آید  می 
می رود.

بازاریان  تمامی  از  زینلی  پایان  در 
آمده  وجود  به  شرایط  از  تا  خواست 
استفاده کنند و با هم به رقابت بپردازند 

تا شاید کمی این وضعیت بهبود یابد.

مناسبت ها

وقایع ۱۲بهمن از ایام اهلل دهه فجر

12بهمن روز ورود امام خمینی )ره( به ایران-در این 
روز بزرگترین استقبال تاریخ در تهران برگزار شد؛ 
بطوری که طول جمعیت استقبال کننده از آیت اهلل 
در ساعت  بود.  رسیده  کیلومتر  به 33  )ره(  خمینی 

هواپیمای  بهمن  دوازدهم  روز  بامداد  دقیقه   ۹:5۰
حامل امام خمینی )ره( در میان تدابیر شدید امنیتی 
در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست. امام خمینی)ره( 
طبق  سخنرانی  ایراد  و  فرودگاه  به  ورود  از  پس 
بهشت  عازم  بود  تنظیم شده  قبل  از  که  برنامه ای 
زهرا شد. امام خمینی )ره( در میان استقبال گسترده 
مردم تهران در ساعت یک بعد از ظهر وارد قطعه 
17 که مدفن شهدای انقالب بود شد و سخنرانی 

خود را ایراد نمود.

بازار سربیشه سرد است

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ان
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09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

مدرسه  زبان بیرجند
انگلیسی، آلمانی،  ایتالیایی،  اسپانیایی

www.lanschool.ir
خیابان مدرس 16- پالک 85

تلفن: 32237549
مشاوره و ثبت نام عصرها

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

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

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

نمایندگی نوکی

بـرنـج ام-کــي 

خوش عطر، خوش پخت و 1٠٠ درصد خالص
تنها یك بار امتحان کنید

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: ٠51-3369٠847-8

بیرجند: ٠93٠4٠٠86٠3

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

ایزوگام  شفیعی
آسفالت  و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

٠915163٠283 - 32225494
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد 

واحد 98

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

نمایشگاه تخصصی پرده

           پارسـا
بیرجند - نبش توحید 28- ایزدی     ٠91567٠63٠1 - ٠5632445252

نقـد    اقسـاط

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

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

09151647069   
 32253199-32255257 

نوگیدری
قالیشویی خاوران
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 272342 کمک َسیىٍ عتبات عالیات   ---- 7
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 شمارٌ وًع َدیٍ رٌشما وًع َدیٍ

عدد کارت َدیٍ 71
 َسار تًمان41

272238-274143-272862-
272215-272423-272175-
272233-272447-274738-
272273 

عدد کارت 21
َسار 21َدیٍ 

 تًمان

274124-272363-272616-272247-
272427-272436-272264-272167-
272725-272372-272473-272445-
272647-272528-272235-274352-
272182-272574-272314-272437 

عدد کارت 71
َسار 21َدیٍ

 تًمان

272222-272427-272168-
272122-272422-272773-
272622-272431-272435-
272126- 

 272763 -272675 -272823 -274318 -272883 عدد مفاتیح الجىان 4

-274722-272327-272617-272586-272764-272777 -272282-272857 -272878 عدد تابل74ً
272776-272424-272153-272728-272276-272453 

 فقر21ٌ چادر 
 

272272- 272874- 272674- 272348- 272722- 272271- 272278- 274721- 274331- 
272778- 272875- 272772- 274315- 272243- 272271- 272438- 272725- 272838- 
272675- 272718 

عددحًالٍ خرید 71
 272762-272317-272517-272751 -272186-272861-274327-272378-272482-272775 زشيلًازم ير

عدد تًب    71
 فًتسال

 
2772632-274772- 272373- 272842- 272626- 272727- 272587- 272153- 272561- 

272656 
 هیباشد.52/11/49لغایت  71/11/49تاریخ از خریي ههلت هراجعِ برًدگاى عسیس آ 
 ًستاد ًواز جوعِ  قائن هقام ًوایٌدُ ٍلی فقیِ در استاى ٍ دفتر 19ِ آدرس هطهری دگاى عسیس بضوٌا بر

 هراجعِ فرهایٌد.شهرستاى بیرجٌد 

 و ستاد نماز جمعو شهرستان بيرجنداقئم مقام نماینده ولی فقیو رد استان   دفتر 

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

تخفیف واقعی کارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت یاس 

 میدان ابوذر      32226775

استودیو  تمـاشا
عکاسی ، فیلمبرداری با طرح تسهیل ازدواج

میدان آزادی ، خیابان شهید برگی

بین 8 و 10      09394221099

شیشه اتومبیل بنی اسدی
به صورت شبانه روزی ، نصب در محل  

تخفیف ویژه 
نبش پاسداران 17 - جنب مخابرات

09394221099 -09306082008 

فرا رسیدن دهه فجر بر فجر آفرینان مبارک باد
32401230- 32401065

مدیریت آژانس فجر: نخعی پور 
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فقط آقایان متاهل بخوانند

آیا آخرین باری را که به همسرتان احساس خاص بودن 
داده اید به یاد دارید؟ وقتی شما با خانم رویاهایتان ازدواج 
می کنید، نه تنها یک دوست پیدا کرده اید بلکه یار و 
مراقبی هم برای زندگی تان یافته اید. او به شما آرامش 
می دهد و هنگامی که غمگین هستید شما را شاد می کند. 

پیشنهاد می کنیم نکته های ذیل را مطالعه کنید:
1- نامه عاشقانه ای بنویسید و فراموش نکنید دست 
نویس باشد. عاشقانه ترین افکارتان را روی کاغذ بیاورید و 

به آن عطر بزنید که چشمان همسرتان بدرخشد.
2- او را با غذایی که خودتان درست کرده اید، شگفت 
زده کنید. حتما الزم نیست غذایی باشد که استادانه درست 
کرده باشید، حتی می تواند نوعی ساالد، غذای اصلی یا 
دسر مورد عالقه همسرتان باشد، اما حواستان باشد میز را 

با شمع و گل تزیین کنید و موسیقی آرامی هم بگذارید.
3- یک سفر 2 نفره، بدون بچه ها در پایان هفته برای 
خودتان و همسرتان ترتیب دهید. پیاده روی ساده در 
کوهپایه، باغ های اطراف شهر، بوستان های داخل شهر 
و... هم می تواند بسیار شادی آفرین باشد و حال و هوای 

شما و همسرتان را عوض کند.
یا  ازدواجتان  4- در یک مناسبت خاص مثل سالگرد 
کنید. منزل دعوت  به  را  خانواده همسرتان  یلدا،   شب 
می دانید که خانواده همسرتان برای او خیلی عزیز هستند 
و با این کار همسرتان مطمئن می شود که شما خانواده او 

را هم جزو خانواده خود می دانید.
5- بدون هیچ دلیلی برای همسرتان گل بخرید و او را با 

این کار شگفت زده کنید.
متنفر  آنها  از  همسرتان  که  دهید  انجام  کارهایی   -6
اثاثیه خانه را  یا  بیرون بگذارید  را  زباله ها   است. مثال 

گردگیری کنید.

این است رمز آرامش

امروز دختر کوچولوی من درس عجیبی داد بهم. 
رو  نشیمن  رنگ  کرم  مبل  نصف  شمعی  مداد  با 
متوجه شدم صداش کردم  وقتی  بود.  سیاه کرده 
و با تظاهر به ناراحتی گفتم که«عزیزم من اینجا 
چیزهای ناراحت کننده ای میبینم. به نظرت باید 

چکار کنم؟«
گفت:«خب  و  داد  تکون  سری  خونسرد  خیلی 

پاکش کن. اگه پاک نمیشه چشماتو ببند!«
در  رو  آرامش  فلسفهء  تمام  سادگی!  همین  به 
مثال  و  ادعا  پر  مادر  من  به  کوتاه  جملهء  همین 

تحصیلکرده یادآوری کرد و آموخت. 
»پاکش کن،اگه پاک نمیشه چشماتو ببند«. 

این  با  که  مشکالتی  تمام  به  میکنم  فکر  من  و 
به  ولی  شد  مواجه  باهاش  میشد  ساده  قاعده ی 

بدترین شکل باهاشون کلنجار رفتم . 
و حاال قانون زندگی من این شد

»پاکش کن، اگه پاک نمیشه چشماتو ببند« .

این است رمز آرامش

وجود موانع تنها به این معنی است
 که برای رسیدن به اهداف ارزشمند

 باید عزم خود را جزم تر کنید. 

من واقعًا فرمول دقیقی برای موفقیت نمی شناسم 
ولی فرمول شکست را به خوبی می دانم 

سعی کنید همه را راضی نگه دارید.

خود را می توان نابود ساخت ! نخست با گردن 
نهادن بر پیشگاه ناداوری فرمانروایان و دیگر تن 

دادن به رسوایی و بدنامی .

شاید بسیاری از ما وقتی عکس کیک های لواشکی را 
در جایی می بینیم دهنمان به شدت آب می افتد، دلمان 
تا  بگیریم  را  خودمان  جلوی  نتوانیم  و   می رود  ضعف 
نشود  باورتان  هم  شاید  بگذریم،  راحت  کنارشان  از 
با خرید یک کیک یک جا داشته  همه این ترشک ها را 
برای ما شاید  باشید. گاهی خوشمزگی آن ها معده درد 
به همراه داشته باشد اما این کیکها بقدری خوشمزه و 
ملس درست شده اند که هرچقدر هم خورده شود تنها ما 

را به خودشان معتاد می کند.
لواشکی  های  کیک  این  مبتکر  مرتعشی«  »خدیجه 
برای  تنها  را  کار  این  سال   1۰ مدت  در  که  او  است. 
مغازه خود انجام  داده؛ اکنون 3 سال است که به صورت 
حرفه ای و انبوه کار را شروع کرده و در این مدت 4۰ 

نوع کیک را ابداع و ارائه کرده است.
داد  نشان  خود  از  زمینه  این  در  که  ذوقی  با  او   
برای  جایگاهی  و  آورد  بدست  را  مشتری  دل   توانست 

خود باز کند.
این زن کار آفرین حاال 2 مغازه در انزلی دارد و معتقد 
است تمام این کارها را انجام داده تا آن ها استعداد او را 

ببینند و تشویقش کنند.
 زمانی که این کار را شروع کرده شوهرش تنها مغازه 
خشکبار فروشی داشته و آن ها  ابتدا تنها َخَمس یا همان 

می فروختند  محلی«  زبان  در  شده  له  و  پخته  »آلوچه 
با  که  می کنند  درست  رولتی  های  لواشک  آن  بعد  و 
که  کاری  تنها  اکنون  می شود.  روبرو  فراوان  استقبال 
انجام می دهند تولید کیک های لواشکی خوشمزه است.
آمده، 3۷ سال سن  بدنیا  انزلی  در  »خدیجه مرتعشی« 
که  دارد  فرزند   3 و  کرده  ازدواج  شهر  این  در  دارد، 

بزرگترین آن ها دختر 16 سال اش است. 
وقتی  این مبتکر شروع به کار کرده دختر کوچکش تنها 
3ماه داشته و فرزندانش با این کار بزرگ شده اند و حاال 
بعضی اوقات به مادرشان نظرمی دهند تا او طرح هایش 

را چگونه انجام بدهد.

کارخانه ها برای من لواشک تولید می کنند

تمام مواد اولیه این کیک ها به  صورت مستقیم و زیرنظر 
»به چندین  او می گوید:  درست می شود  مرتعشی  خانم 
باید  آن ها  داده ام  رو  تهیه کیکها  کارخانه سفارش طرز 
بدون مواد افرودنی درست شوند و باید طوری باشند که 
بتوانم  در حین ساخت نه خرد شوند نه خراب و راحت 

آن ها را شکل دهم.
 یک لواشکی است که مخصوص خود من است  به نام 
لواشک کیوی که طرفدار زیادی دارد.« به خاطر کیفیت 

سراغش  به  کشور  مختلف  نقاط  از  کیک ها  این  خوب 
آمدند تا برای آن ها نیز تولید کند. همیشه به او سفارش 
ندارد  وقت  اینکه  خاطر  به  مرتعشی  خانم  اما  میدهند 
کوچکی  کارگاه  و  می کند  قبول  سفارش  کمتر  دیگر 
اینجا  در  را  تولیداتش  این  تمام  که  دارد  کارگر   3  با 

انجام می دهد.

داخل کیک ها تنها ترشه استفاده شده است

نشده،  استفاده  خامه ای  یا  آرد  از  اصال  کیک ها  داخل 
تنها مواد تشکیل دهنده آن ها از برگه زردآلو، زغال لخته، 
آلبالو و آلوچه است یعنی ۷ نوع میوه ترش داخل آن ها 
است. این کیک ها راز و رمزی دارند که اصاًل آن ها را 
به کسی نگفته اند و برای تقلید نکردن دیگران از کار او 
رازش را برای خود نگه داشته و کارگرانش تنها کارهای 

ابتدایی را انجام میدهند و او کیکها را آماده می کند.
 ابتدا کیک ها به صورت الیه الیه بوده است که در طول 
امروزی در می آید.  به شکل  تغییر شکل می دهد  زمان 
صحبت  من  با  مردم  وقتی  می گوید:  مرتعشی  خانم 
می کنند معتقدند من این کارها رو جایی آموزش دیدم 
اما من می گویماگه اینطور بود باید کل ایران از این کار 
شیرین  پول  است.  اینجا  تنها  که  میبینید  اما  باشد  پر 

بلکه  نمی کنم  فکر  خودم  سود  به  تنها  من  ولی  است 
برای من کیفیت اهمیت بیشتری دارد.

استفاده  زیاد  ترشی  از  »من  می گوید:  مبتکر  خانم 
نمی کنم چون معده رو از بین می برد. من این کیک ها 
را طوری درست می کنم تا ترشی بیش از اندازه نداشته 

باشد و مشتری ها چندبار از این کیک ها را بخرند. 
هیجان مردم من را بیشتر تشویق می کند که طرح تازه 
بزنم با اینکه دیگر ویترینم جایی برای طرح جدید ندارد 
ولی من به تازگی طرحی زدم که به زودی به مشتری 

ها عرضه می کنم.«

»ابتکار لواشکی« زن شمالی را پولدار کرد!

جای  به  مرتعشی  خانم  اطرافیان  که  است  سالی  چند 
که  می خواهند  او  از  کننده  چاق  های  کیک  خریدن 
اینترنت  داخل  وقتی  کند.  درست  کیک  برایشان 
کیکها  این  از  عکس  زیادی  تعداد  متوجه  می چرخید 
می شوید و حتی داخل اینستاگرام یک صفحه به این نام 
اینباره می گوید: مردم خودشان  دارد. خانم مرتعشی در 
این عکس ها را می گیرند و در اینترنت می گذارند حتی 
و  بردند  خارج  به  و  خریدند  را  این ها  که  بودند  کسانی 

عکسش را برای او فرستاده اند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  
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حدیث روز  

کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.
حضرت زهرا )س(

سبک زندگی

»ابتکار لواشکی« زن شمالی را پولدار کرد!

                        

از   - نکته  مکسر  1- جمع  افقی: 
نهرهای برزیل 2-  بیصدا- فانی- 
شباب 3- تکنیک - تصدیق بیگانه 
- راه و روش - عالمت بیماری 4- 
نشانه - از ماههای پاییزی - موثر 
5- تکیه دادن - سالح آرش - پیرو 
- زاییدن 6- شهیر- کل و همگی 
- مادر ترک ۷- از ورزشهای تیمی 
- اهرم - سختی و صالبت 8- شهر 
که  تمیزی  پارچه   - هند  توریستی 
خاک   - تازه   - نهند  زخم  روی 
زمبن 9- واحد شمارش حیوانات - 
عمدی نیست - مرکز ترکیه 1۰- از 
شهدای بنام جنگ تحمیلی - درس 
کافی   -11 دادن  نشان   - خوانده 
طوایف  از   - ریخته  بهم  وایت   -
ایرانی 12- گدا- برف روب- عیب 
فوت   - خانمها  تعجب  عار 13-  و 
- احدی در وزن - تصدیق روسی 
14-منسوب به هنر -  نوعی پارچه 
- کوبنده آشپزخانه 15- ملیت خواه 

متعصب- باز داشتن از کاری.

زمین  فرضی  خط   -1 عمودی: 
که آن را به نیمکره شرقی و غربی 
زنده  از  فیلمی  کند 2-  تقسیم می 
از عالیم جمع   - داد  ا...  یاد سیف 

فارسی 3- زمینه -  محل تحصیل 
کش  خط   -4 الهی  پیامبران  از   -
فراری  مهندسی - کشور کاسترو- 
 - جنگ   - عراق  نهرهای  از   -5
حرف   - دریا   -6 فرنگی  ضمیر 
و  گمان   - حبوبات  از   - همراهی 
روسیه  مجلس   - خرابه   -۷ خیال 
- شیوا 8- دال و اندرون - مطابق 
راننده  پای  زیر   - پهلوان   - روز 
9- دریاچه حمام - به رهن گذاشته 
شده- عاریه 1۰- مغازه کوچک - 

بیرق - مساوی دور دهان 11- فیل 
دارد! - اقیانوس ساکت ! - ستوان 
قاطی! 12- جزئی از اتم - غرور و 
رقمی  تک  اعداد  از   - خودخواهی 
از   - ازادگان   - خشک   -13
حرص   - آرام  رود   -14 ها  برونته 
زمان  در  که  محلی   - طمع  و 
جهت  آنجا  در  سران  )ص(  پیامبر 
شوند. می  جمع  مهم   تصمیمات 

15- از وزارتخانه های دولت

طراح : نسرین کاری

123456789101112131415
1
2
3
4
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15

کوهستان را بنگر ، به تو می گوید نوک بلند و 
خیره ساز آن ، از پس دامنه ایی گسترده ،

 آسمان را به زانو درآورده است .

گر آتش دل نیست پس این دود چراست
ور عود نسوخت بوی این عود چراست
این بودن من عاشق و نابود چراست
پروانه زسوز شمع خشنود چراست

جدول شماره  3432

123456789101112131415
رپسهملوکزابلد1
هراختساتیرحلا2
اسناهلسلسماهر3
نترالاباکرشا4
الالیزکرمنون5
هراهنییاارای6
رمتیازربلازو7
هلایتکمینوسار8
روراوشسدایزز9
راهبیتاهدانا10
ولوروشانبنرا11
اناورناقاخیه12
رادنادیرمسالک13
ورسلجمشارتبوچ14
نشپاکهریرهدنه15

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

تجربه کنید.    09158668002

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

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 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

فروش مسکن مهر مولوی از 
چهار طبقه ها - فی : توافقی 

- فاقد کابینت و امتیازات لطفًا 
پیامک بزنید09151611812

به یک نفر همکار به صورت شراکتی 
برای بوفه  ساندویچی نیازمندیم. 

)بدون سرمایه(   09155666326

اتاق برای سایر خدمات آرایشی )اپیالسیون، 
ناخن، پوست و غیره( در سالن زیبایی

 اجاره داده می شود.  09155629266

فروش مجموعه 4 واحدی در مرکز شهر 
قیمت: توافقی

09154979580

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

آسانسور     09153618757- تقدیری

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

 09156148203
09013986830

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

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

داربست ایستا
اجرای نصب داربست و پیچ 

رولپالک نما     09151609715  
09151613901 - فرج زاده

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

فروش لوازم آشپزخانه 
 صنعتی ، کباب پز، میز 

و صندلی ، گرمکن و غیره   
09155616181

به یک مدرک لیسانس عمران با سه 
سال سابقه برای گرفتن پایه نیازمندیم. 

09153623791
به یک مدرک لیسانس مکانیک با 3 

سال سابقه برای گرفتن پایه نیازمندیم.  
09153613586

یک شرکت تبلیغاتی برای تکمیل کادر 
خود نیاز به تعدادی طراح گرافیک 
و بازاریاب تلفنی و حضوری دارد.

 پاره وقت و تمام وقت + حقوق ثابت + 
پورسانت

32239311 - 09155628902

پخش تراکت  تبلیغاتی    

0938  928  2099

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

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

به مناسبت دهه فجر 
 فروش ویژه لوازم خانگی 

و تصویری با شرایط استثنایی 
)نقد و اقساط( شرکت تعاونی 

انصار- بین پاسداران 12-10 
32235240

نقاشی ساختمان روغنی - پالستیک  
اکرولیک - مولتی کالر- کناف - کاغذ دیواری 

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

امالک پایتخت

خیابــان رســالت / رسالــت 2      09155612892/ 32423035   بیابانی

آپارتمــان 160 متـری ، تازه سـاز و لوکس واقع در عـدالت
 زیـر فی کارشنـاسی  نقدی یا معاوضه با آپارتمان کوچک تر 
آپارتمان 160متری، غفاری با امکانات کامل ، صفر و تازه ساز

موارد خرید، فروش، 
رهــن و اجاره خـود را 
برای مــا پیامــک کنید
)رسالت، عدالت، حافظ فوری(

09155612892
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ایسنا: در قسمت هایی از صورت مجراهایی وجود دارد که وقتی عفونی می شوند، ملتهب شده و مخاط موجود در آنها به راحتی تخلیه نمی شوند در نتیجه باعث بروز 
عوارضی شده که به این حالت سینوزیت گفته می شود. عالمت اصلی سینوزیت دردهای ضربان دار و احساس فشار در صورت است . محققان با بیان اینکه بخور 
بابونه برای سینوزیت بسیار مفید است، عنوان می کنند چکاندن روغن های بنفشه پایه کنجد و سیاهدانه درون بینی،  و گرم نگه داشتن سینوس ها بسیار مهم است.

درمان سینوزیت با بخور بابونه اخبار ورزشی

مسابقات استانی والیبال جام فجر در 
خراسان جنوبی برگزار می شود

گفت:  جنوبی  خراسان  والیبال  هیئت  رئیس  مهر: 
مسابقات والیبال جام فجر آقایان با حضور ۱۰ تیم از 
شهرستانهای استان دهه فجر برگزار می شود. ملکی 
همچنین از حضور تیم والیبال امید استان در مسابقات 
قهرمانی کشور در شهریورماه سال آینده خبر داد.وی با 
بیان اینکه هم اکنون در شهرستان های استان ۷۰ تیم 
والیبال آقایان در حال رقابت هستند، اظهار کرد: برخی 
از این مسابقات برگزار شده و برخی دیگر نیز تا آخر 
ادامه داد: همچنین ۴۰  دهه فجر برگزار می شود.وی 
تیم از بانوان استان در ایام دهه فجر در شهرستان ها با 

یکدیگر به رقابت می پردازند.

رکاب زنان استان در کورس قهرمانی
 به رقابت می پردازند

: رکاب زنان خراسان جنوبی در دومین مرحله  فارس 
»یاد  کشور  باشگاه های  تریال  دوچرخه سواری  لیگ 
بود شهدای منا« و گرامیداشت سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی به رقابت می پردازند. این مسابقات از دوازدهم 
بهمن ماه جاری در شهر مشهد به مدت سه روز ادامه 
می یابد و بیش از 6۰ دوچرخه سوار در دو کالس 2۰ و 
26 با یکدیگر در کورس رقابت به میدان می روند. در 
دومین مرحله لیگ دوچرخه سواری تریال باشگاه های 
کشور علی اختری و رضا بیدختی از استان شرکت دارند 
که سرپرستی تیم را امیرحسین یوسف پور بر عهده دارد.

  خراسان جنوبی در رشته هفت سنگ
 بر سکوی سوم ایستاد

فارس : دبیر هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و 
محلی خراسان جنوبی گفت: در ششمین دوره مسابقات 
و جشنواره بومی محلی بسیج کشور تیم هفت سنگ 
استان با گردن آویز برنز بر سکوی سوم ایستاد. چاجی 
و  مسابقات  در  استان  حضور  نخستین  به  اشاره  با 
استان  افزود: ۱6 ورزشکار  جشنواره های بسیج کشور 
دال پالن،  رشته های  در  مسابقات  از  دوره  این  در 
به  به نام خود  با حریفان  و کشتی محلی  هفت سنگ 
رقابت پرداختند.وی تصریح کرد: ورزشکاران بسیجی 
استان متشکل از روح ا... دهقان زاده، حسین نصیرپور، 
جواد جنگی، علی کوهنورد و محمد قاسمی در رشته 
هفت سنگ با گردن آویز برنز بر سکوی سوم ایستادند. 

اولین همایش پیاده روی خانوادگی 
ویژه جانبازان و معلوالن برگزار شد

و  جانبازان  ویژه  خانوادگی  روی  پیاده  همایش  اولین 
با  مبارک فجر همراه  آغاز دهه  مناسبت  به  معلوالن 
قرعه کشی و اهدای جوایز و راه اندازی اولین ایستگاه 
سالمت ویژه معلولین جمعه گذشته در فلکه دانشگاه 
آزاد در ایستگاه نشاط برگزار شد و به ۱۷ نفر به قید 

قرعه جوایزی اهدا شد.

بهترین ادویه جات و گیاهان 
برای مغز شما 

و  گیاهان  برخی  بزرگ  منافع  نیوز:   سالمت 
کاهش  حافظه،  سطح  افزایش  در  جات  ادویه 

اضطراب و حتی شاید حفاظت در برابر تومورهای 
مغزی ثابت شده است. جعفری و آویشن: یک 
نوع فالونوئید به نام آپی ژنین در این دو گیاه 
ها  نورون  تولید  افزایش  موجب  که  دارد  وجود 
شده و ارتباطات بین سلولهای مغزی را قوت می 

بخشد. همچنین رژیم غذایی غنی از آپی ژنین، 
افسردگی  و  پارکینسون  آلزایمر،  دفع  به  منجر 
برای  همیشگی  انتخاب  بابونه:  گردد.  می 
 مصرف کنندگان چای در اواخر شب، می تواند 
چای بابونه باشد چون از بین برنده قوی استرس 

ژنین  اپی  فالونوئید  حاوی  نیز  بابونه   است. 
 است و منجر به کاهش سطح اضطراب می شود. 
مریم گلی: این گیاه حافظه را بهبود می بخشد. 
با  مقابله  برای  اسانس ها و عصاره مریم گلی 
موجود  مغذی  ماده  سیر:  است.  موثر  آلزایمر 

بیماری  و  پیری  روند  برابر  در  مغز  از  سیر  در 
بروز  از  آن  بر  عالوه  کند؛  می  محافظت 
آلزایمر  مانند  اعصاب  به  مربوط  های  بیماری 
سیر  نماید.  می  پیشگیری  نیز  پارکینسون  و 
التهاب  و  استرس  برابر  در  مغز  مقاوم کردن  با 
مربوط به روند پیری و بیماری ها، به اعصاب 

سود می رساند.

ساده ترین روش از بین بردن استرس

شهرخبر: محققان در مطالعه اخیر خود دریافتند 
کمک به دوستان، آشنایان و حتی افراد غریبه 
بر  روزمره  استرس  کاهش  موجب  تواند  می 
احساسات و سالمت روان ما شود. تحقیقات نشان 
 می دهد وقتی ما به دیگران کمک می کنیم، 
به خودمان هم کمک می کنیم. روزهای پرتنش 
و استرس زا موجب می شوند که ما خلق و خوی 
بدی داشته و از سالمت روانی ضعیفی برخوردار 
باشیم. اما یافته های محققان نشان می دهد که 
اگر ما کار کوچکی برای دیگران انجام دهیم، در 

روزهای پرتنش احساس بدی نخواهیم داشت.

دیابتی ها چطور از چشم هایشان 
مراقبت کنند؟

 

باال  خون  قند  زمان،  گذشت  با   شهرخبر: 
چشم  در  کوچک  خونی  های  رگ  تواند  می 
به  و  کند  آسیب  دچار  را  دیابت  به  مبتالیان 
رتینوپاتی دیابتی منجر شود. حداقل یک بار در 
قرار مالقات داشته  با چشم پزشک خود  سال 

باشید: اگر مشکلی وجود داشته باشد، اگر زود 
تر  موفق  هم  درمانش  شود،  داده  تشخیص 
را  چشم  خونی  های  رگ  پزشک  بود.  خواهد 
آسیب  اولیه  های  نشانه  شدن  مشخص  برای 
مرتب  را  خود  خون  قند  کرد.  خواهد  بررسی 

پایین  حد  در  شما  خون  قند  اگر  کنید:  کنترل 
و ثابت نگه داشته شود، آسیب به عروق خونی 
کوچک در چشم نیز کند خواهد بود. شما باید 
را   A1C خون  آزمایش  بار  چندین  سال  در 
کنید:  کنترل  را  خود  خون  فشار  دهید.  انجام 

فشار خون باال به تنهایی می تواند عامل بروز 
بیماری های چشم باشد. اگر فشار خون باال و 
بیشتری  دقت  به  نیاز  دارید،  توامان  را  دیابت 
پزشک  از  هست.  خون  فشار  کنترل  برای 
خود برای نحوه اندازه گیری دقیق فشار خون 

مشورت بگیرید. در نظر داشته باشید که برای 
بسیاری از مبتالیان به دیابت، فشار خون باید 
کمتر از ۱۴۰/8۰ باشد. سطح کلسترول خود را 
بررسی کنید: آزمایش خون برای بررسی میزان 
کلسترول بد یا همان »ال دی ال« و کلسترول 
خوب یا همان »اچ دی ال« می توان انجام داد.
سالم غذا بخورید: میوه ها، سبزیجات، غالت 
انتخاب  چربی  بدون  های  پروتئین  کامل، 
خوبی هستند. خوب غذا خوردن سطح انسولین 
را در بدن شما تنظیم می کند. سیگار نکشید: 
در  خون  عروق  مشکالت  بروز  باعث  سیگار 
سیگار  حاال  همین  پس  شود  می  نیز  چشم 
ورزش  کنید:  ورزش  کنید.  متوقف  را  کشیدن 
تاثیر بزرگی بر قند خون دارد. اگر از انسولین 
یا داروهای پایین آورنده قند خون استفاده می 
که  بدنی  فعالیت  سطح  خود  پزشک  از  کنید، 
سوال  همچنین  بپرسید.  را  دهید  انجام  باید 
کنید که چه نوع تمرینی برای شما مناسب تر 
به نزد چشم  بارداری  اول  است. در سه ماهه 
پزشک بروید. هر گونه عالیم چشمی در شما 
نیاز  شود،  می  بینایی  در  تغییر  به  منجر  که 
به مراجعه به پزشک دارد. تغییرات چشمی از 
قبیل: تاری دید، لکه های سیاه، چشمک زدن 
در  بینایی  کامل  یا  نسبی  دادن  دست  از  نور، 

یک یا هر دو چشم.

دیابتی ها چطور از چشم هایشان مراقبت کنند؟

کشف 690 کیلو تریاک در خراسان جنوبي 

در  تریاک  کیلوگرم   69۰ کشف  از  استان  انتظامي  فرمانده 
شهرستان نهبندان خبر داد. سرهنگ شجاع گفت: مأموران 
پاسگاه عملیاتي سهل آباد شهرستان نهبندان هنگام کنترل 
قصد  که  پژو  خودروي  دستگاه  یک  به  عبوري  محورهاي 
عبور از کمین مأموران را داشت مشکوک شدند و به راننده 
با  مرگ  سوداگران  افزود:  وي  دادند.  توقف  دستور  خودرو 
بالفاصله  که  شدند  متواري  محل  از  پلیس  ایست  دستور 
مأموران با طي مسافتي تعقیب و گریز خودروي حامل مواد 
را متوقف کردند. سرهنگ شجاع تصریح کرد: مأموران در 
بازرسي از خودروي پژو ، 69۰ کیلوگرم تریاک کشف کردند 
که در این عملیات یک دستگاه خودرو توقیف و دو قاچاقچي 

مواد مخدر نیز دستگیر شدند. 

توقیف وانت تویوتا با 40 میلیون ریال خالفي 

 رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه وانت تویوتا با خالفي 
۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال خبر داد. سرهنگ رضایي گفت: در 
پلیس  مأموران  ساز،  حادثه  و  متخلف  رانندگان  با  برخورد  راستاي 
راه »طبس« هنگام کنترل خودروهاي عبوري در محور »طبس-

بشرویه« یک دستگاه خودروي وانت تویوتا را جهت بررسي مدارک 
و استعالم از وضعیت خودرو متوقف کردند. وي افزود: در استعالم 
صورت گرفته، مشخص شد خودرو داراي ۴۰ میلیون و ۷۰۰هزار 
ریال جریمه پرداخت نشده است؛ که با روشن شدن این امر خودرو 
براي پرداخت دیون دولتي و سیر مراحل قانوني به پارکینگ منتقل 
شد. سرهنگ رضایي تصریح کرد: برابر ماده 8 قانون رسیدگي به 
تخلفات رانندگي از تردد خودروهاي متخلف با خالفي بیش از ۱۰ 

میلیون ریال جلوگیري و در صورت مشاهده توقیف خواهند شد. 

کشف کاالي قاچاق در »قاین« 

فرمانده انتظامي شهرستان قاین از کشف ۱5۴میلیون و8۰۰هزار ریال کاالي قاچاق 
در این شهرستان خبر داد. سرهنگ امیرآبادي زاده گفت: مأموران ایست و بازرسي 
قاین، هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه اتوبوس اسکانیا، مشکوک 
شدند و خودرو را به الین بازرسي هدایت کردند. وي افزود: مأموران در بازرسي از 
اتوبوس یک تن و 6۴۰ کیلو گرم میوه،۱۱۰ کیلوگرم ناس و 58 کیلوگرم پارچه که 
فاقد مجوز حمل بود کشف کردند که در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و جهت 
سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شد.سرهنگ امیرآبادي زاده افزود: در 
عملیاتي دیگر مأموران پاسگاه ابراهیم آباد قاین هنگام کنترل محورهاي عبوري، 
از بازرسي دو دستگاه خودروي پژو۴۰5 و کامیونت مقدار ۷8 کیلوگرم پارچه و 29 
کیلوگرم چاي را کشف و دو متهم را دستگیر کردند.وی تصریح کرد:کارشناسان 
ارزش ریالي کاالهاي قاچاق را ۱5۴ میلیون  و 8۰۰ هزار ریال برآورد کردند که در 
این رابطه سه دستگاه خودرو توقیف و سه متهم ،با تشکیل پرونده روانه دادسرا شدند.

هتک حیثیت دوست صمیمی با گرفتن عکس سلفی! 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت: در پی دریافت یک 
فقره پرونده قضایی، مبنی بر شکایت فردی گواه بر انتشار تصویری غیرواقعی 
و فتوشاپ شده شخصی وی به همراه مطالب کذب در شبکه های اجتماعی 
مجازی، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز شد.  سرهنگ 
عسگری ادامه داد: ماموران موفق به شناسایی متهم شده و وی جهت انجام 
تحقیقات تکمیلی به پلیس فتا فراخوانده شد. وی افزود: متهم که از دوستان 
صمیمی شاکی بود، با قرار گرفتن در برابر مستندات و دالیل متقن ماموران، 
راهی جز اعتراف برای وی باقی نماند و در اعترافات خود بیان داشت به همراه 
شاکی و یکی از دوستانمان به کافی شاپی رفتیم و در آنجا عکسی سلفی از 
خود گرفتیم. من با استفاده از فتوشاپ عکس شاکی را در کنار فرد دیگری 
گذاشتم و به دلیل سرگرمی و شوخی با وی آن را در شبکه های مختلف 

مجازی پخش کردم و از جرم بودن این کار اطالعی نداشتم.

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

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

فروش لپ تاپ اقساطی بدون کارمزد
حد فاصل معلم 22-24     تلفن: 32446431 )5 خط(

رایانه  ثـامن

ثبت نام کربـال - هوایی
  تاریخ پرواز: 94/12/1 از بیرجند

آدرس: میدان شهدا 
 شهدا 8 ، ساختمان آوا   
  32224113

خریدار فنس دست دوم   09158634068
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محدودیت های ترافیکی12 بهمن در بیرجند

حسین زاده- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
ضمن تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر از اعمال 
منظور  به  ترافیکی  های  ممنوعیت  و  ها  محدودیت 
تسهیل در عبور و مرور و افزایش ضریب ایمنی برای 
شهروندان و جلوگیری از مشکالت و بروز حوادث در 
بیرجند خبر داد. سرهنگ رضایی  روز 12 بهمن در 
اعمال  زمان  در  رانندگان  که  نکته  این  یادآوری  با 
محدودیت های ترافیکی از خیابان مجاور و جایگزین 
از ساعت 8 صبح  نمایند، گفت:  استفاده  تردد  برای 
نقلیه  وسایل  تمام  تردد  ممنوعیت  مراسم  پایان  تا 
تا  فلسطین  میدان  خیابان 17 شهریور حدفاصل  در 
میدان امام )ره( اعمال خواهد شد. وی با بیان اینکه 
ممنوعیت تردد تمام وسایل نقلیه از میدان آزادی تا 
داشت،  خواهیم  روز  این  در  نیز  را  )ره(  امام  میدان 
افزود: ممنوعیت تردد همچنین از سه راهی مصلی تا 
میدان امام )ره( و در خیابان حکیم نزاری )حدفاصل 
به  اعمال می شود.  نیز  امام(  میدان  تا  میدان شهدا 
گفته وی پارک تمام وسایل نقلیه در میدان امام )ره( 
و حاشیه آن ممنوع می باشد و در صورت پارک به 

وسیله جرثقیل خودروها انتقال داده خواهد شد.

لزوم کاهش نرخ تسهیالت در بخش کشاورزی

آوردن  فراهم  بر  تأکید  با  خوسف  فرماندار  فارس- 
توسعه  برای  گفت:  بخش کشاورزی،  زیرساخت های 
تولید در بخش کشاورزی باید نرخ تسهیالت کاهش 
تعامل  و  هماهنگی  جلسه  در  فرجامی فرد  کند.  پیدا 
بین نظام صنفی کشاورزی با ادارات این شهرستان، 
اظهار کرد: زیرساخت ها باید فراهم شود به این معنا 
که شرکت های بیمه، مالیات و بانک ها سخت گیری 
پرداخت  واقعی  کشاورزان  به  را  تسهیالت  و  نکنند 
نمایند. وی با بیان اینکه نظام صنفی امور کشاورزی 
اطالعات  بانک  تکمیل  سبب  هویت بخشی،  ضمن 
بهره برداران بخش کشاورزی می شود، افزود: عضویت 
برای  است  فرصتی  صنفی  نظام  این  تشکیل  و 
در  به عنوان یک صنف قوی،  بتوانند  کشاورزان که 
تخصصی  کارگروه های  و  اداری  عمومی،  مجامع 
حضور یابند و امور کشاورزی تسهیل یابد. به گفته وی 
تاکنون 26 درصد بهره برداران بخش کشاورزی یعنی 

یک هزار و662 نفر پروانه دریافت کرده اند.

12۵۰ طرح بهسازی مسکن روستایی 
در دهه فجر به بهره برداری می رسد

تسنیم- مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی با اشاره 
ویژه  طرح   2۵2 و  یک هزار  فجر  دهه  در  اینکه  به 
افتتاح می شود،  بهسازی و نوسازی مسکن روستایی 
طبس،  بیرجند،  شهرستان های  در  پروژه  این  گفت: 
زیرکوه،  سرایان،  سربیشه،  نهبندان،  فردوس،  قاین، 
درمیان، خوسف و بشرویه افتتاح می شود.آسمانی مقدم 
اظهار کرد: این طرح ها با اعتباری بالغ بر 187 هزار و 
و  ملی  استانی،  اعتبارات  از محل  ریال  میلیون   800

ستاد حوادث به بهره برداری می رسند.

پرداخت 14 میلیارد ریال تسهیالت 
به مددجویان امداد در سربیشه

فارس- مدیر کمیته امداد امام خمینی سربیشه گفت: 
طی سال جاری تعداد 134 طرح از محل منابع امدادی 
و بانکی با پرداخت 14 میلیارد ریال اجرا شده و همچنین 
برای 140 نفر فرصت شغلی ایجاد شده است. قریب با 
بیان اینکه طی سال جاری در بحث ایجاد فرصت های 
شغلی به یک هزار و 300 طرح خودکفایی در شهرستان 
تسهیالت پرداخت شده است، ادامه داد: همچنین تعداد 
440 نفر از فرزندان مددجویان این نهاد از آموزش های 
فنی و حرفه ای بهره مند شده اند که در این ارتباط مبلغ 

164 میلیون ریال هزینه شده است.

نمایشگاه های فصلی در استان 
باید به صورت تخصصی برگزار شود

گفت:  جنوبی  خراسان  بازرسی  مدیرکل  تسنمی- 
برگزاری نمایشگاه ها به ویژه نمایشگاه های فصلی باید 
شکل اختصاصی به خود پیدا کند و در آن تنها از افراد 
بومی، تولیدات استانی و داخلی استفاده شود و از ورود 
 افراد دوره گرد و فاقد مدارک صنفی به این نمایشگاه ها
مسئوالن  جمع  در  علوی  شمس زاده  شود.  جلوگیری 
استان اظهار کرد: بازار مطلوب یکی از اهداف نظام است 
که در راستای منافع ذاتی مردم برگزار شود و متأسفانه 
بیشتر نگاه فردی تا نگاه اجتماعی در بازاریابی ها به چشم 
می خورد. وی با اشاره به نظارت بازرسان به کاالهای 
رصد  را  کاالها  قیمت  بازرسان  کرد:  تصریح  اصناف، 
که  هستند  کاالها  افزایش  یا  رشد  شاهد  و  می کنند 
اینگونه رشد و افزایش قیمت ها نشانگر اتفاقی در بازار 

است که در این رابطه باید نگاه تحلیلی داشته باشند.

امحای پسماندهای کلینیک ها 
و مطب دکترها بر عهده خود آنهاست

ایسنا- معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 
مجهز  جنوبی  خراسان  بیمارستان  های  اینکه  بیان  با 
امحای  به دستگاه بی خطرساز پسماند هستند، گفت: 
پسماندهای کلینیک ها و مطب های دکترها بر عهده 
خود آنهاست. مهدی زاده اظهارکرد: بازدید از مطب ها 
و کلینیک ها توسط بازرسان بهداشت محیط انجام و 
در موارد الزم ، مراتب جهت پیگیری از طریق محیط 
از  تخلف  موارد  با  برخورد  و  پزشکی  زیست ،  نظام 
به گفته  انجام گرفته است.  قانون مدیریت پسماندها 
وی پسماندهای عادی توسط شهرداری جمع آوری و 
دفع می شود و پسماندهای شیمیایی و دارویی بعد از 
محفظه سازی دفع می شود و  در صورت بی خطر سازی 
پسماندهای عفونی جمع آوری بر عهده شهرداری و در 

غیر این صورت بر عهده تولید کننده خواهد بود.

اعزام 9۰ نفر از خواهران  بیرجندی بافنده 
فرش دستباف به سفر زیارتی کربالی معال

خواهران  نفره   90 کاروان  بدرقه  مراسم  خبر-  گروه 
عالیات،  عتبات  ستاد  دستباف  فرش  بافنده  بیرجندی 
با حضور فرماندار شهرستان بیرجند، بخشدار مرکزی 
و خانواده های خواهران بافنده، در محل مزار شهدای 
باقریه برگزار شد و این افراد طی مراسم معنوی برای 
بیرجند در  زیارت کربالی معال بدرقه شدند. فرماندار 
بازسازی عتبات  ابتکار ستاد  از  با قدردانی  این مراسم 
عالیات استان خراسان جنوبی در راه اندازی کارگاه های 
قالی بافی در استان اظهار کرد: بانوان فعال و هنرمند 
شهرستان با روحیه مذهبی و اعتقاد قلبی، دلسوزانه در 
این کارگاه ها تالش دارند تا با بهترین کیفیت فرش های 
مورد نیاز را ببافند و این در پیشگاه خداوند متعال دارای 
توفیق  کرد:  اظهار  ناصری  است.  عظیم  ثوابی  و  اجر 
برکات  از  عالیات،  بازسازی عتبات  در  مشارکت مردم 
انقالب اسالمی است و استقبال مردم با توجه به عالقه 

مندی به اهل بیت عصمت و طهارت گسترده است.

1۰۰ نوعروس تحت حمایت امداد 
در دهه فجر به خانه بخت مي روند

برنای تنها- مدیرکل کمیته امداد گفت: 100 نوعروس 
مي  بخت  خانه  به  فجر  دهه  در  امداد  حمایت  تحت 
با  نهاد  این  مدیران  شوراي  جلسه  در  رضوی  روند. 
امداد  کمیته  اجرایي  هاي  برنامه  به  خبر  این  اعالم 
 خراسان جنوبی در دهه فجر اشاره کرد. وی دیدار با 
سرودهای  پخش  و  بندی  آذین  شهدا،  های  خانواده 
 100 به  جهیزیه  هزینه  کمک  ادارات،  در  انقالبی 
نوعروس شهري و روستایي تحت حمایت، اعزام 336 
نفر از مددجویان تحت حمایت به سفر عتبات عالیات 
طرح  نمادین 22  افتتاح  زیارت،  شوق  طرح  قالب  در 
خود اشتغالی، بهره برداری از ۵ مسجد از محل زکات 
جمع آوری شده،  نواختن زنگ انقالب در کانون ها 
و خوابگاه های امداد، اطالع رساني و هدایت خانواده 
امداد جهت شرکت در مراسم راهپیمایي 22 بهمن و ... 

را از مهمترین برنامه هاي این نهاد عنوان کرد. 

ساماندهی امور کشتارگاه دام بیرجند

دام  کشتارگاه  ساماندهی  کمیته  جلسه  خبر-  گروه 
شهرستان بیرجند در محل شبکه دامپزشکی برگزار 
اداره کل  با حضور مسئوالن  این جلسه که  شد. در 
شهرستان،  دامپزشکی  شبکه  رئیس  دامپزشکی، 
و  شرعی  ذبح  ناظر  شهرستان،  کشتارگاه  رئیس 
جلسات  سالن  در  دام  کشتارگاه  بهداشتی  مسئول 
شبکه بیرجند برگزار شد، نواقص بهداشتی کشتارگاه 
مطرح و مقرر گردید بازدید مشترکی در اسرع وقت با 

مسئوالن و دستگاه های مرتبط انجام گیرد.

1۰۰ پروژه برق رسانی در دهه فجر
                  به بهره برداری می رسد       

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  غالمی- 
خراسان جنوبی از افتتاح و بهره برداری 100 پروژه 
برق رسانی همزمان با دهه فجر در این استان خبرداد. 
ها طرح  این  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با   شرکا، 
سازی  بهینه  و  اصالح  ترمیم،  برق،  تأمین  شامل 
این  شهرستان   9 در سطح  معابر  روشنایی  و  شبکه 
استان است. به گفته وی: برای اجرای این طرح ها 
شده  گذاری  سرمایه  اعتبار  ریال  میلیارد  بر73  بالغ 
است. وی افزود: با بهره برداری از این پروژه ها بیش 

از 8 هزار خانوار از نعمت برق برخوردارمی شوند.

افت ساالنه منابع آب زیرزمینی 
خراسان جنوبی 27 سانتیمتر است

ایرنا - مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب 
آب  منابع  ساالنه  گفت:  جنوبی  خراسان  ای  منطقه 
زیرزمینی استان 27 سانتیمتر افت دارد. شهابی افزود: 
مخازن آب زیرزمینی استان در سال زراعی گذشته با 
164.۵میلیون متر مکعب کسری مخزن مواجه بود. به 
گفته وی در خراسان جنوبی سه هزار و 9۵ حلقه چاه 
وجود دارد و 90 درصد چاه های حفر شده در استان 
بی  برداشت  داد:  ادامه  دارند. وی  مصارف کشاورزی 
رویه آب، منابع آب زیرزمینی استان را بحرانی و بخش 
کشاورزی استان را با مشکل مواجه کرده است. این 
مسئول، تنها راه مدیریت منابع آب زیرزمینی استان 
را بهینه سازی مصرف منابع آبی موجود ذکر کرد و 
بیان کرد: برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی علت 

اصلی افت سطح منابع آبی استان است.

انجام بیش از 2 هزار مورد بازرسی
از واحدهای صنفی سربیشه

رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان سربیشه 
واحدهای  از  منظم  های  بازرسی  انجام  به  اشاره  با 
صنفی و غیر صنفی گفت: از ابتدای سالجاری بیش 
از واحدهای صنفی  از 2۵00 مورد بازرسی و نظارت 
و غیر صنفی شهرستان صورت گرفته است که طی 
این بازدیدها تعداد 31 پرونده تخلف نیز تشکیل شده 
این  ریالی  ارزش  افزود:  آوا  با  براتی در گفتگو  است. 
پرونده ها بالغ بر سی وسه میلیون و 624 هزار و ۵90 
ریال برآورد شده است. به گفته وی در این بازه زمانی 
شکایات مردمی واصله از طریق سامانه 124 در سطح 
شهرستان 61 مورد بوده که از سوی بازرسان این اداره 

مورد رسیدگی قرار گرفته است.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی از اجرای بیش از 300 برنامه ورزشی دهه فجر دراستان خبر داد. به 
گزارش مهر، عجمی نژاد اظهار کرد: میزبانی مرحله نهایی لیگ برتر باستانی با حضور پنج استان کشور از جمله برنامه های ورزشی در 
این دهه است. وی افزود: آیین تجلیل از شهدای ورزشکار، برگزاری 70 مورد مسابقات ورزشی در روستاها، رژه نمادین موتور سواران 

و دوچرخه سواران در سالروز ورود امام )ره( و افتتاح گود باستانی روستای تقاب از دیگر برنامه های قابل اجرا در دهه فجر است.

اجرای ۳۰۰ برنامه ورزشی در خراسان جنوبی همزمان با دهه فجر

زنی  کلنگ  از  سرایان  شهرستان  فرماندار 
کلینیک تخصصی بیمارستان سرایان در دهه 
ایام  این  در  همچنین  گفت:  و  داد  خبر  فجر 
اعتباری  با  سرایان  درشهرستان  پروژه   42
تومان  میلیون   600 و  میلیارد   13 بر  بالغ 
افتتاح می شود. به گزارش تسنیم، کریمی در 
کمیته برنامه ریزی ستاد دهه فجر شهرستان  
اظهار کرد: از این پروژه ها 40 پروژه افتتاحی 
با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد تومان و 2 پروژه 
میلیارد   4.۵ بر  بالغ  اعتباری  با  زنی  کلنگ 

تومان در دهه فجر در دستور کار است.
افزود:   شاخص  پروژه های  به  اشاره  با  وی 
افتتاح خوابگاه دانشکده کشاورزی با اعتباری 
و  تومان  میلیون   600 و  میلیارد  یک  بر  بالغ 
پروژه های  از  روستایی  جاده  پروژه  اجرای 

افتتاحی شاخص این شهرستان هستند.
افتتاح  همچنین  کرد:  بیان  سرایان  فرماندار 
ساختمان اداری و آموزشی فاز یک دانشکده 
میلیارد   2.۵ بر  بالغ  اعتباری  با  کشاورزی 
تومان و کنلگ زنی فاز 2 دانشکده کشاورزی 

دیگر  از  تومان  میلیارد  بر3  بالغ  اعتباری  با 
برنامه های  قابل افتتاح در دهه فجر است.

کریمی خاطرنشان کرد: کلنگ زنی کلینیک 
بالغ  اعتباری  با  بیمارستان سرایان  تخصصی 
و  آسفالت  روکش،  تومان،  میلیارد   1.۵ بر 
بهسازی راه های روستایی شهرستان سرایان 
و  تومان  میلیارد   1.۵ بر  بالغ  اعتباری  با 
دهه  در  مستقیم  صورت  به  نفر   93 اشتغال 
فجر از دیگر برنامه ها است. وی تصریح کرد: 
همچنین در بخش بهداشت و درمان 3 پروژه، 

جهاد کشاورزی 9 پروژه، راه و شهرسازی 4 
پروژه، کمیته امداد ۵ پروژه و اداره برق 11 

پروژه در دهه فجر افتتاح می شود. 
حوزه  در  شد:  یادآور  سرایان  فرماندار 
قابل  پروژه   3 بخشداری ها  و  دهیاری ها 
منابع  پروژه  یک  همچنین  و  است  افتتاح 
یک  سازندگی،  بسیج  پروژه  یک  طبیعی، 
در  پروژه  یک  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  پروژه 
بشرویه  شهرستان  اسالمی  تبلیغات  سازمان 

در دهه فجر افتتاح خواهد شد.

41 پروژه عمرانی شهرستان بشرویه 
در دهه فجر به بهره برداری می رسد

امسال  فجر  مبارک  دهه  در  گفت:  بشرویه  فرماندار 
41پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۵3 میلیارد ریال در 
این شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.به گزارش 
پیام بشرویه، باقری در نشست خبری اظهار کرد: طبق 
پیش بینی های صورت گرفته در روز هجدهم  بهمن 

ماه میهمان یکی از معاونان استاندار در شهرستان خواهیم بود و چندین پروژه 
شاخص با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و 6۵۵ میلیون تومان افتتاح خواهد شد. 
وی در ادامه از اجرای 123 برنامه فرهنگی خبر داد و گفت: برپایی جشن 
تکلیف دانش آموزان دختر، محفل انس با قران با حضور قاریان کشوری، 
جشنواره مادران قصه گو، برپایی شب شعر ویژه دهه فجر، اجرای جنگ شادی 

و مسابقات ورزشی با عنوان جام فجر از اهم برنامه های فرهنگی است.

رسیدگی به مشکالت مرزنشینان 
در دستور کار است

فرمانده ارشد نظامی ارتش در خراسان جنوبی گفت: 
یکی از برنامه های مهم و شاخص ارتش در دهه فجر، 
کنار  مرزبانی و هنگ های مرزی در  فرمانده  حضور 
مرزنشینان و رسیدگی به مشکالت آنان است. امیر 
سرتیپ دوم قوام یوسفی در تشریح برنامه های دهه 

فجر امسال اظهار کرد: 200 برنامه در قالب 2۵ سرفصل در کمیته نیروهای 
مسلح و بسیج برای ایام دهه فجر در نظر گرفته شده است. وی افزود: کارکنان 
ارتش استان ساعت 21 شب 22 بهمن ماه همراه با مردم والیت مدار استان 
در مراسم نورافشانی شرکت کرده و بانگ ا... اکبر سر می دهند. وی تصریح 
کرد: مالقات مردمی مسئوالن و فرماندهان نظامی و انتظامی مرزبانی در 

سخنرانی های مساجد و محالت از دیگر برنامه های این دهه است.

جاده جدید گزند به طبس مسینا 
احداث می شود

فرماندار درمیان در جریان دهگردشی در جمع مردم 
جاده جدید  احداث  به  نسبت  گزند طبس  روستای 
روستای گزند به شهر طبس مسینا قول مساعد داد.
مردم  جمع  در  بشیری زاده  فارس،  گزارش  به 
و  رفت  مسیر  شدن  کوتاه  سبب  جاده  گفت:این 

ادامه هدف  به 12 کیلومتر می شود. وی در  از 40  این روستا  آمد مردم 
مسئوالن  توسط  نزدیک  از  مردم  مشکالت  مشاهده  را  دهگردشی ها  از 
اعتبارات بخشی  برنامه ریزی در اختصاص  با  امید است  دانست و گفت: 
از مشکالت روستاها را برطرف کنیم.گفتنی است، لوله گذاری مسیر قنات 
ایجاد  برای  پروانه های جوجه ریزی  تا مزارع روستا و رفع مشکل صدور 

اشتغال در این روستا از مصوبات این دهگردشی بود.

کاظمی فرد- چهارمین کارگروه توسعه صادرات استان دیروز به ریاست مدیرکل 
برای  انداز  تعیین چشم  بر  و  برگزار  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر 
توسعه  صادارات تأکید شد. مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
در این جلسه عنوان کرد: دستگاه های اجرایی باید برای خود چشم انداز تهیه 
با  استان  بلندمدت، صادرات  انداز  بدون داشتن چشم  داد:  ادامه  کنند. موهبتی 
 مشکل مواجه می شود. وی اظهار کرد: بیشتر تجار استان با افغانستان به صورت
حق العمل مراوده می کنند و این با نوع تجارت دنیا مطابقت ندارد و نقطه ضعفی 
برای استان است که در این راه باید برنامه ای برای صادرات استان داشته باشیم. 
وی این مشکالت را به دلیل بی  توجهی به قانون تجارت در گذشته دانست و 

افزود: نباید تنها افغانستان را به عنوان بازار هدف خود در نظر بگیریم.
صنعت،  کشاورزی،  محصوالت  زمینه  در  جنوبی  خراسان  شد:  یادآور  موهبتی 

صنایع دستی و گردشگری می تواند موفق باشد.

  تراز مبادالت با افغانستان در واردات و صادرات
باید با هم همخوانی داشته باشد

شناسایی بر  تأکید  با  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر   مدیرکل 
ظرفیت های تجاری افغانستان، گفت: تراز مبادالت با افغانستان در واردات و 
صادرات باید همخوانی داشته باشد و اگر بخواهیم به صادرات اکتفا کنیم فقط 
در حد ترانزیت می مانیم و احتمال اینکه در آینده فرصت صادرات را از دست 
بدهیم وجود دارد و جلوگیری از این اتفاق نیازمند توجه به واردات است. وی 
با تأکید بر اینکه باید در استان از بخش خصوصی حمایت کنیم، افزود: باید 
دارای  تجاری  معامالت  تراز  و  کنیم  استفاده  مرزی  های  بازارچه  ظرفیت  از 
به گفته  این صورت شکست می خوریم.  در غیر  باشد  پای  پایا  و  همخوانی 
وی خراسان جنوبی پیگیری راه اندازی کنسولگری است و در این زمینه ایران 
بر  ادامه  آمادگی کند. موهبتی در  اعالم  نیز  افغانستان  باید  اما  ندارد  مشکلی 
عمل دستگاه های ذیربط در زمینه امر صادرات و واردات تأکید کرد و ادامه 
داد: بر اساس مصوبات قبلی جلسه، سازمان جهاد کشاورزی موظف پیگیری 
برای  استان  از مزیت های  را یکی  افغانستان شد. وی، مرغ  از کشور  واردات 

صادرات  دانست و افزود: با وجود آنکه افغانستان هم مرز با خراسان جنوبی 
است اما موفق به کسب بازار مرغ این کشور  نشده ایم به طوری که 9۵ درصد 
برای  این  که  تأمین می شود  ما  قاره  خارج  از کشورهای  آن  نیاز  مورد  مرغ 
استان ما ضعف تلقی می شود. به گفته موهبتی، 70 درصد مرغ تولیدی استان 
مازاد بر نیاز است و باید بازارهای جدید برای آن یافت شود. وی اظهارکرد: 
بنا بر اعتقاد سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعاونی های مرزنشین آمادگی 
افزود: عدم موفقیت ما  انجام شود. وی  باید حتمًا  واردات را دارند و این کار 
در زمینه انجام واردات از افغانستان بعد از مدتی باعث از دست دادن بازار این 
کشور خواهد شد. وی با اشاره به راه اندازی نمایشگاهی برای تجارت و معرفی 

ظرفیت های تجاری در اسفند ماه در افغانستان، گفت: خراسان جنوبی در این 
نمایشگاه خیلی فعال می تواند ظاهر شود. موهبتی شناسایی بازارهای هدف را 
دارای نقش مهمی در توسعه صادرات دانست و تصریح کرد: کشورهای آسیانه 
میانه و حاشیه خلیج فارس نیز از دیگر کشورهای هدف استان برای صادرات 
هستند و نمایشگاه ها بهترین موقعیت برای شناسایی بازارهای هدف هستند.

موفقیت در صادرات، نیازمند چشم انداز بلند مدت

موهبتی بر حضور تجار و معرفی ظرفیت ها و محصوالت استان در نمایشگاه 
کابل تأکید کرد و افزود: دولت درصدد تقویت بخش خصوصی است و اتاق 
تعاون، اتاق بازرگانی و منطقه ویژه اقتصادی در نمایشگاه افغانستان خیلی باید 
فعال باشند و با برنامه در این نمایشگاه ها شرکت کنند.وی اظهارکرد: پاویون 
)غرفه( مخصوص محصوالت باید برای خراسان جنوبی در نظر گرفته شود تا 

بدین وسیله هزینه غرفه برای شرکت کنندگان در نمایشگاه کاهش پیدا کند. 
این مقام مسئول ادامه داد: با پیگیری های انجام شده عواید حاصل از فروش 
سوخت بعد از 7 اسفند به عنوان عیدی خانوارهای مرزنشین در اختیار شرکت 
استان،  پایانه صادراتی سنگ در  قرار می گیرد. موهبتی درخصوص  تعاونی ها 
تصریح کرد: مقرر شده این پایانه در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند ایجاد شود.

استان امسال 145 میلیون دالر 
به وزن 604 هزار تن صادرات داشته است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه گفت: در 10 
ماه نخست امسال 14۵ میلیون دالر به وزن 604 هزار تن صادرات داشته ایم 
که از نظر ارزش 4 درصد کاهش و از نظر وزن 29 درصد افزایش داشته است 

که دلیل کاهش ارزش، کاهش قیمت بخشی از اقالم صادراتی بوده است.
شهرکی، درباره صادرات ماده 116 نیز گفت: طی 10 ماه نخست امسال 214 
میلیون دالر به وزن 69۵ هزار تن صادرات داشته ایم که در این زمینه نیز با 
کاهش مواجه بوده ایم که نشان دهنده از دست دادن بازار خود در این زمینه 
این  با توجه به شرایط موجود  هستیم که عمده دلیل آن تحریم ها است که 
مشکل نیز رفع می شود. وی در ادامه با اشاره به برپایی نمایشگاه صادرات در 
استفاده کند،  آمده  از فرصت پیش  بازرگانی  اتاق  اگر  افزود:  افغانستان  کشور 

بیشترین نتیجه را خواهیم داشت.

فعالیت 850 واحد مرغداری در استان

 مدیرعامل توسعه خوشه طیور هم در ادامه جلسه از فعالیت 8۵0 واحد تولید 
مرغ در استان خبر داد و گفت: 70 درصد نهاده های طیور در خارج از استان 
نیازمند  استان و کشور  داد: صنعت طیور  ادامه  نژاد،  برادران  تأمین می شود. 
صادرات  به  زیادی  کمک  شود  انجام  پایاپای  مبادله  اگر  که  است  صادرات 
استان می کند. وی یکی از مشکالت عدم صادرات مرغ استان به افغانستان را 
ناشناخته بودن صنعت طیور استان برشمرد. وی بر اعزام هیئت های تجاری 

گسترده به به افغانستان تأکید کرد.

  تراز مبادالت استان با افغانستان همخوان نیست 

کلینیک تخصصی بیمارستان سرایان احداث می شود

مشکالت فوتبال استان مالی نیست، نیازمند حمایت مسئوالن هستیم
اشاره  با  جنوبی  خراسان  فوتبال  هیئت  رئیس 
گفت:  استان،  فوتبال  روی  پیش  مشکالت  به 
بیشتر  و  نبوده  مالی  بخش  این  مشکالت 
زاده  برات  به گزارش مهر،  دارد.  جنبه حمایتی 
اظهار  رسانه،  اصحاب  جمع  در  دیروز  صبح 
به  استان  باالی  مقامات  دیگر  و  استاندار  کرد: 
خصوص  به  جمعی  دسته  ورزشی  های  رشته 
تصریح  وی  باشند.  داشته  ویژه  نگاه  فوتبال، 

در  باالیی  پتانسیل های  جنوبی  خراسان  کرد: 
مورد  باید  و  دارد  ورزشی  مختلف  رشته های 

حمایت مسئوالن قرار گیرد.
برات زاده بابیان اینکه متأسفانه خراسان جنوبی 
در ورزش های جمعی وضع مطلوبی ندارد، ادامه 
داد: باید درباره ورزش جمعی در خراسان جنوبی 
آسیب شناسی شده و راهکارهای حل  مشکالت 

نیز با همفکری مسئوالن ارائه شود.

 سفر رئیس فدراسیون فوتبال به استان

رئیس هیئت فوتبال خراسان جنوبی با اشاره به 
بهمن   بیستم  در  فوتبال  فدراسیون  رئیس  سفر 
برای  فرصت  این  از  باید  کرد:  بیان  استان،  به 

کمک به فوتبال استان استفاده کنیم. 
به گفته برات زاده ساختمان اکادمی خصوصی 
حضورکفاشیان  با  فردوس  نظام  عماد  فوتبال 

رئیس فدراسیون و  علیزاده رئیس آکادمی ملی 
و شهرستانی  استانی  مسئوالن  و  ایران  فوتبال 
افتتاح می شود.  به صورت رسمی  در دهه فجر 
در  تیم  این  حضور  راستای  در  افزود:  وی 
استانی  و  کشوری  مسابقات  برگزاری  استان، 
ترغیب  نیز  ورزشکاران  انگیزه  و  افزایش یافته 
احداث  خواستار  همچنین  زاده  برات  می شود. 

ساختمان اداری ویژه رشته فوتبال استان شد.

شهردار بیرجند گفت: پل بهمن بیرجند با اعتباری بالغ بر 
در  شهرداری  جاری  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیون   ۵00
مدیح   ایسنا،  گزارش  به  می شود.  افتتاح  امسال  فجر  دهه 
اظهار کرد: هدف از احداث پل بهمن ارتباط ترافیکی بین 
خیابان های قدس شرقی، بهمن و ظفر با بلوار خلیج فارس 
است که عرشه این پل 196 متر مربع، دارای آرماتوربندی 
دیوارسنگی  مکعب،  متر  بتن ریزی 220  تن،  میزان12  به 
120 متر مکعب است. وی ادامه داد:  سردابه سازی، مسقف 
سازی قبور، روکش آسفالت معابر،آسفالت معابر امیرکبیر و 

امام علی)ع( مهرشهر از جمله برنامه های دهه فجر است.
با اشاره به برگزاری نشست های بصیرت  شهردار بیرجند، 
افزایی انقالبی در شهرداری افزود: آذین بندی و ریسه بندی 
ادرات،  با  الزم  هماهنگی های  انجام  و  میادین  خیابان ها، 
نهادها و سازمان ها جهت تقسیم کار آذین بندی در دستورکار 
است. مدیح با اشاره به افتتاح پروژه های عمرانی، خدماتی 

ایام  این  در  که  پروژهایی  سایر  و  شهرداری  فرهنگی  و 
تطهیر  سالن  افتتاح  داد:  ادامه  شد،  خواهد  افتتاح  مبارک 
افتتاح  متقین(،  بهشت  سازمان  جدید  )غسالخانه  معراج 
جاده  یک  فاز  بهمن،  خیابان  پل  متقین،  بهشت  سنگی 
از  مسافربری  پایانه  رانندگان  خوابگاه  افتتاح  و  سالمت 
جمله شاخص ترین برنامه های این دهه است. وی با اشاره 
به اینکه درسطح شهر نصب پارچه های رنگی و پرچم را 
با مضمون  بنر  و  پارچه  یادآور شد: نصب  خواهیم داشت، 
گرامیداشت دهه فجر و آماده سازی مسیر راهپیمایی برای 
روز 22 بهمن ماه را اجرایی خواهیم کرد. وی با بیان اینکه 
دهه   در  را  کودکان  ویژه  انقالب  نقاشی  مسابقه  برگزاری 
فجرخواهیم داشت، خاطرنشان کرد: برگزاری رژه خودرویی 
ناوگان تاکسیرانی و برگزاری جشن در محل پارک توحید، 
برگزاری  مراسم نورافشانی شب 12 و 22 بهمن ماه از جمله 

برنامه هایی که ویژه ایام دهه فجر طراحی شده است.

افتتاح پل بهمن بیرجند با اعتبار بالغ بر 5۰۰ میلیون ریال
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اعطای نشان فتح به بازداشت کنندگان 
 نظامیان آمریکایی 

سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه و چهار تن 
از فرماندهان این نیرو که در جریان توقیف شناورهای 
در  آمریکا  متجاوز  تفنگداران  بازداشت  و  آمریکایی 
هنگام  به  و  شجاعانه  اقدام  فارسی،  جزیره  محدوده 
کرده بودند، به افتخار دریافت »نشان فتح« از دست 

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر انقالب نائل شدند.

آیت ا... خاتمی: نگفتم »مجلس خبرگان، 
مجلس افراد ُمسن است« 

هفته گذشته به نقل از آیت ا... سید احمد خاتمی سخنانی 
منتشر شد مبنی بر آنکه »ما تاکید داریم که مجلس 
خبرگان مجلس شیوخ و افراد ُمسن است، اگر افراد جوان 
بخواهند رهبر مملکت را تعیین کنند، برای مردم قابل 
قبول نیست«. اما وی بخشی از سخنان منتسب به خود 
را تکذیب کرد و گفت: جمله اول که مجلس خبرگان، 
مجلس شیوخ است، سخن خیلی از بزرگان است و اما 

بخش دوم این سخنان، حرف من نیست.

روحانی  درباره  ارتباط مؤسسه »ثامن« با 
ستاد انتخاباتی اش توضیح دهد  

سیزده نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس 
جمهور با اشاره به تجمع سپرده گذاران موسسه غیر 
مجاز ثامن مقابل خانه ملت خواستار توضیح روحانی 
در مورد ارتباط این موسسه با ستاد مرکزی انتخاباتی 

دولت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ شدند.

سرانجام پرونده خاوری دردست دیپلماسی 

درباره  ناجا  اینترپل  پلیس  رئیس  رضوانی  سردار 
آخرین وضعیت پرونده خاوری، با بیان اینکه در حال 
است، گفت:  ردیابی شده  و  حاضر خاوری شناسایی 
به ما گفته اند که دیگر باید از طریق مسیر قضایی و 

دیپلماتیک پیگیر این موضوع بود.

ترکان: ردصالحیت شدگان برمی گردند

 ترکان مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه »فکر می کنم 
رد صالحیت شدگان برمی گردند« افزود: از هر گروه 
منتظر  باید  شدند.  ردصالحیت  زیادی  بسیار  اعضای 
تجدیدنظرها بمانیم و ببینیم فضا چگونه تغییر می کند.

دلواپسی کوچک زاده در مورد خرید 
100 فروند هواپیما 

نماینده مردم تهران در مجلس نسبت به خرید 100 
فروند هواپیما در سفر اخیر رئیس جمهور به فرانسه 
اخطار داد. مهدی کوچک زاده افزود: آیا اولویت اول 
وجود  با  ما  هواپیماست؟  فروند   100 خرید  مردم 
باید چند میلیارد دالر بابت  این همه مشکالت مردم 
این خرید پول بدهیم.  آن هم هواپیماهای بیزینس و 
فرست کالس. نکند در برجام بند مخفی وجود داشته 
که هر چه پول ما از هر کشوری آزاد می شود باید آن 

کشور به ما بگوید چه چیزی بخریم.

دولت و وزیر خارجه آمریکا تعهد دادند 
که قانون ویزا به برجام خدشه وارد نکند 

در خصوص  کشورمان  خارجه  وزیر  معاون  عراقچی 
واکنش ایران به قانون محدودیت صدور ویزا و تاثیر 
این  بر برجام گفت: دولت آمریکا و وزیر خارجه  آن 
کشور تعهد کردند این قانون به گونه ای اجرا شود که 

به منافع حاصل از برجام خدشه ای وارد نشود.

احمد توکلی: ده ها تظاهرات هم  درباره 
قراردادهای نفتی کم است  

به  اشاره  با  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  توکلی 
تجمع مقابل وزارت نفت، خطاب به الریجانی گفت: 
انتظار می رفت شما درباره تجمعات صورت گرفته در 
مقابل وزارت نفت و نحوه برخورد با این افراد تذکری 
جدید  قراردادهای  به  اعتراض  در  دانشجویان  دهید، 
نفتی مقابل وزارت نفت تجمع کردند، البته من قبول 
دارم باید برای این تجمع مجوزی اخذ می کردند، ولی 
ده ها  اگر  که  باالست  حدی  به  نفتی  قرارداد  اهمیت 

تظاهرات سراسری برای آن انجام شود، کافی نیست.

حزب ا... ، اسرائیل را به جنگی سخت تر
 از 2006 تهدید کرد 

شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب ا... لبنان تاکید 
کرد،   امکاناتی که در اختیار داریم باعث شده همواره 
برای مقابله با دشمن اسرائیلی آماده باشیم و در صورتی 
که تصمیم برای عملیات گرفته شود، ان شا ءا... اسرائیل 
را سخت تر از جنگ ژوئیه ۲006 شکست خواهیم داد.

روحانی به اتریش و بلژیک می رود

در  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  نهاوندیان 
هفته های آینده سفر رئیس جمهور سوئیس را به کشور 
اتریش  به  دیگر سفر  از سوی  داشت، گفت:  خواهیم 

و بلژیک طی دعوت به عمل آمده انجام خواهد شد.

خشم و عتاب کری، الجبیر را تسلیم کرد 

از منابع دیپلماتیک  نقل  به  روزنامه »الوطن« سوریه 
غربی فاش کرد که جان کری، وزیر خارجه آمریکا در 
تماسی با عادل الجبیر، همتای عربستانی اش با لحنی 
بسیار »تند و بد« خشم خود را از نرفتن مخالفان به 
نشست ژنو ابراز داشت و از الجبیر خواست مخالفان را 

برای شرکت در مذاکرات صلح به ژنو بفرستد.

ادعای نقض حریم هوایی ترکیه
 توسط روسیه 

ترکیه به اتهام نقض حریم هوایی این کشور توسط 
جنگنده های روسیه، سفیر مسکو در آنکارا را احضار 
روسیه  جت  فروند  یک  که  شد  مدعی  آنکارا  کرد. 

حریم هوایی ترکیه را نقض کرده است.

دستگیری تفنگداران آمریکایی، نمایش 
مواظبت از خطوط قرمز بود

سردار سنایی راد، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب 
نوعی  به  دریایی  نیروی  پاسداران  گفت:  اسالمی 
دستگیری  در  را  قرمز  خطوط  و  مرزها  از  مواظبت 

تفنگداران آمریکایی به نمایش گذاشتند. 

رئیس جمهوری گفت: این روزها، روزهایی 
شورای  سوی  از  منتظرند  همه  که  است 
به  بیشتری  امیدهای  نگهبان  محترم 
سوی جامعه برگردد. حجت االسالم حسن 
انتخابات  در  مردم  حضور  افزود:  روحانی 
امید  نباید  چیز  هیچ  بود،  خواهد  کارساز 
را از ما بگیرد و در هیچ شرایطی نباید به 

صندوق های آرا پشت کنیم.
رئیس جمهوری روز گذشته پس از آیین 
بنیانگذار  های  آرمان  با  میثاق  تجدید 
مطهر  حرم  در  اسالمی  انقالب  کبیر 
مردم  حضور  اگر  افزود:  راحل)ره(  امام 
امروز  نبود،   ۹۲ خرداد  آرای  صندوق  در 
پایان  و  ای  هسته  مذاکرات  در  پیروزی 

تحریم را تجربه نمی کردیم.
ادامه  راه  همان  باید  کرد:  تاکید  وی 
پای  باید  شرایطی  هر  در  ما  مردم   یابد. 
آرا بشتابند و بهترین ها را  صندوق های 
خبرگان  و  اسالمی  مجلس شورای  برای 

رهبری برگزینند. 
رئیس جمهوری گفت: این روزها، روزهایی 

شورای  سوی  از  منتظرند  همه  که  است 
محترم نگهبان امیدهای بیشتری به سوی 

جامعه برگردد.
رئیس جمهوری گفت: روز ورود امام )ره( 

نجف،  ترکیه،  در  تبعید  ها  سال  از  بعد 
پاریس به ایران روز به یادماندنی در تاریخ 
این کشور بود. 1۲، ۲۲ بهمن و دهه فجر 
بخشی از تاریخ این سرزمین است که به 
عنوان بیان هویت این ملت و این تاریخ 
می تواند باشد. روحانی ادامه داد: همواره 
تاریخ،  از  مقاطعی  ها  ملت  میان همه  در 

شخصیت های استثنایی هویت آن ملت را 
ساخته اند. هم دهه فجر، 1۲ بهمن و ۲۲ 
بهمن این چنین است و هم امام بزرگوار 
جمهوری  بینانگذار  و  رهبر  و  راحلمان 

اسالمی یک شخصیت استثنایی در تاریخ 
این سرزمین بود. 

وی با بیان این که راه و اصول امام )ره( 
همواره برای ما راهگشا و راهنما خواهد 
ایستادگی  و  شجاعت  کرد:  اضافه  بود، 
های  قدرت  و  استبداد  برابر  در  امام)ره( 
شجاعت  و  شهامت  استعمار،  و  بزرگ 

و  جنگ  در  تغییر،  و  بازنگری  در  امام 
مقاومت، در صلح و اجرای شرایط جدید 
برای  آنها  از جنگ در کشور، همه  پس 

ما درس آموز بود. 
رئیس دولت یازدهم تاکید کرد: البته امروز 
هم رهبری شجاع و مدبر همان مسیر و راه 
را ادامه می دهد و ما دیدیم فتوای سیاسی 
و  مردم  رای  بودن  الناس  حق  بر  ایشان 
فتوای سیاسی ایشان در نرمش قهرمانانه 
تا چه حد در ایجاد شرایط نوین در کشور 

راهگشا و تاثیرگذار بود. 
روحانی افزود: قدرت ایمان و دین که در 
آن مقطع از دیدگاه شرق و غرب، قدرت 
کردند  می  فکر  و  آمد  نمی  حساب  به 
شده  سپری  همیشه  برای  دین  دوران 
است، امام قدرت ایمان و دین را به رخ 
قادر  داد چگونه  نشان  و  کشاند  جهانیان 
و  برساند  ثمر  به  را  بزرگ  انقالب  است 
توان  می  ایمان  و  دین  قدرت  با  چگونه 
تخت استبداد و استعمار را در این جامعه 

و سرزمین سرنگون کرد. 

 اعزام مددجویان تحت حمایت در قالب طرح شوق زیارت به عتبات عالیات   عکس: برنای تنهاعکس روز 

رئیس جمهور: شورای نگهبان امید بیشتری به جامعه بازگرداند 

امیدوارم  انتخابات پیش رو انتخابات مبارکی باشد

و  مجلس  انتخابات های  برگزاری  به  اشاره  با  )ره(  امام  یادگار 
انتخابات  رو  پیش  انتخابات  که  امیدوارم  کرد:  اظهار  خبرگان، 
مبارکی باشد و بتواند یک بار دیگر حضور عمومی مردم را باعث 
شود. آیت ا... خمینی، اظهار کرد: از اینکه این روزها با شادی 
پایان یک سختی همراه هستیم بسیار خرسندیم و آن را به فال 
نیک می گیریم که امسال دولت توانست مقدمات سختی های پیش روی مردم را بردارد.

هرکجا پیام انقالب برود از آن حمایت می کنیم 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص حوادث منطقه اظهار 
کرد: دشمنان می خواستند دولت قانونی بشار اسد را از بین ببرند اما 
به نتیجه دلخواه نرسیدند و می گویند چون انقالب اسالمی از بشار 
اسد پشتیبانی می کند، ما به هدفمان نرسیدیم.سردار فیروزآبادی 
گفت: اعالم می  کنم که این پشتیبانی ها فقط معطوف به سوریه 
نبوده و هر کجا که پیام انقالب به آنجا رسیده باشد از همین قاعده ثابت تبعیت می کند.

حجت االسالم ابراهیمی: واکنش به ردصالحیت ها توطئه آمریکاست/ این اتفاقات مثل فتنه 88 است 
عضو جامعه روحانیت مبارز در واکنش به اعالم استعفای برخی استانداران در اعتراض به رد صالحیت ها گفت: این اتفاقاتی که در حال رخ دادن است مثل 
فتنه 88 است. حجت االسالم ابراهیمی با اشاره به اینکه این میزان گستردگی برای ثبت نام و رد صالحیت در مجلس امر تازه ای است، گفت: البته تعداد 
زیادی از اصولگرایان هم رد صالحیت شدند اینطور نیست که فقط اصالح طلبان ردصالحیت شدند. وی این واکنش ها در پی رد صالحیت ها را نوعی نفوذ 
آمریکا خواند و اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که نفوذ آمریکایی ها از همین طریق باشد و از این طریق بخواهند کشور را فلج کنند، این احتمال را 

نمی شود از ذهن دور داشت که توطئه ای در حال شکل گیری برای به هم زدن وحدت ملی ملت ایران باشد.

 نباید به صندوق های آرا پشت کنیم / حضور مردم در انتخابات کارساز خواهد بود 

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

با عرض تبریک ایام ا... دهه فجر داروخانه 
دکتر ابراهیمی  به خیابان طالقانی، طالقانی 

11 ، کلینیک فرهنگیان انتقال یافت.

آگهی همکاری به یک نفر آقا آشنا 
 به صنایع mdf نیازمندیم.    09151104997

فروش ویژه پکیج کامل وسایل اجرای سقف
به یک کامیون ایسوزو 6 تن برای خرید یا اجاره نیازمندیم. ترجیحاً یخچالدار عرشه فوالدی با 50 درصد تخفیف   09215849648

تلفن تماس: 09155612955

اظهارتشکر 

بدینوسیله از کلیه اقوام و آشنایان که در مراسم تشییع و تدفین 

مرحومه کنیز رضا  رحیمی
 »همسر مرحوم حاج محمد علی  صباغ زاده«

 شرکت فرمودند، صمیمانه قدردانی نموده و به اطالع می رساند: 
 مراسم سومین روز درگذشت آن مرحومه امروز دوشنبه 94/11/12 از ساعت
  15 الی 16 در محل مسجد باقرالعلوم )ع( واقع در خیابان عدالت برگزار 

می شود، تشریف فرمایی شما بزرگواران موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های صباغ زاده و بستگان


