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 یارانه افراد فاقد کارت ملی در 
صورت پیش ثبت نام قطع نمی شود

جمعیتی  آمار  و  اطالعات  فناوری  معاون  فارس: 
سازمان ثبت  احوال کشور گفت: حدود ۲ میلیون نفر 
از افراد جامعه کارت ملی نداشتند که تاکنون یک 
میلیون نفر از آنها برای دریافت کارت ملی ثبت نام 
کرده اند. پارسایی افزود: افرادی که در سایت پیش 
آنها قطع نخواهد شد.   یارانه  انجام دهند  نام  ثبت 
البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمایلی به 

قطع یارانه این افراد ندارند. 

 وزارت راه: مسکن مهر ادامه ندارد 
وظیفه  گفت:  شهرسازی  راه  و  وزیر  قائم مقام 
به  مهر  مسکن  واحدهای  تحویل  و  تکمیل  ما 
متقاضیان است و پس از اتمام پروژه های ناتمام، 
این طرح ادامه ندارد و با این عنوان دیگر در کشور 
ساخته نخواهد شد. به گزارش ایسنا، احمد اصغری 
مهرآبادی اظهار کرد: دولت تاکید دارد که به سمت 

اتمام واحدهای پروژه مسکن مهر قدم بردارد. 

ُمسکن برای ناخوشی َمسکن
چاره اندیشی فرصت ها و چالش های بخش مسکن در نشست روزنامه آوا با مدیران عمرانی استان ؛

سیاست ها در ساخت و ساز باید تغییر کند / بیرجند با مشکل کمبود زمین مواجه است / انبوه سازان برای سرمایه گذاری به بافت فرسوده بروند

 آیین نمادین استقبال از 
ورود امام خمینی )ره( به کشور 

در خراسان جنوبی برگزار شد
صفحه 7

   صفحه 3

فروش یا معاوضه با ملک
 در بیرجند دو واحد تجاری 

هرکدام 15 مترمربع با موقعیت 
عالی واقع در مشهد ، میدان 17 
شهریور، مجتمع تجاری اکسون

09309035265 -09151641294

قابل توجه کلیه افراد 

فاقد بیمه بازنشستگی
شرح در صفحه 3

والفجر و لیال عشر

دهه فجر و آغاز سی و هشتمین سال
 پیروزی انقالب اسالمی

 بر هم استانی ها و همشهریان ارجمند مبارک باد

محمدرضا  مجیدی
رئیس کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

جناب آقای مهندس شهرکی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی 

 که نشان از لیاقت و شایستگی شما می باشد، تبریک عرض نموده 
ضمن قدردانی از خدمات ارزنده جناب آقای دکتر حقیقی در مدت 
تصدی، توفیق روزافزون شما بزرگواران را از خداوند منان خواستاریم.

گروه سامان گستر -  شرکت طاق بیست 

حمید رضا صباغ

جناب آقای مهندس اسفندیار  زراعتکار
سرپرست محترم اداره گاز شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس احمد زینلی فر مسئول محترم  واحد توسعه شبکه و انشعابات
جناب آقای مهندس سعید مومنی  سرپرست محترم واحد نظارت
 از شما بزرگواران نیک اندیش که با تبلور ایثار و زحمات بی دریغ برای توسعه شبکه گاز 

روستای حاجی آباد بیرجند همت و تالش نمودید به رسم ادب و احترام کمال تشکر و قدردانی را داریم
 از خداوند منان برای شما عزیزان توفیق نیل به اهداف الهی، انسانی و متعالی را مسئلت داریم. 

شورای اسالمی و دهیاری روستای حاجی آباد

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 جناب 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

 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزون شما را از درگاه حضرت حق آرزومندیم.

شرکت حمل و نقل بین المللی هلمند ترابر شعبه خراسان جنوبی - علیرضا  امید

جناب آقای مهندس داوود شهرکی
انتصاب شایسته و ارزشمند جناب عالی را به سمت

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 

که مبین توانمندی و شایستگی های مدیریتی و اجرایی ارزنده تان می باشد ، صمیمانه تبریک 
عرض نموده و از خداوند منان سربلندی و توفیق روز افزون شما را مسئلت دارم.
سید حجت زینلی- مدیرعامل شرکت میناکان )معدن مس قلعه زری(

برادر ارجمند جناب آقای مهندس داوود شهرکی
انتصاب جناب عالی را به سمت 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی 

افتخار آفرینی ات  در مسابقات تخصصی عملیاتی ورزشی
 آتش نشانان و امدادگران کشور و کسب مقام قهرمانی کشور در ماده پله نوردی

 موجب سربلندی و شادی ماست، موفقیت روز افزون شما را از خداوند منان آرزومندیم.

از طرف خانواده آذرپندار

جناب آقای حسین آذرپندار

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 

اصالحیــه
پیرو آگهي مورخ 94/11/11 صفحه آخر روزنامه آواي خراسان جنوبي درخصوص 
اطالع کلیه  به  بدین وسیله  استان  بهداشتی درمانی  پروژه مرکز   احداث 14 

شرکت کنندگان مي رساند: برآورد پروژه»مرکز روستایی خوانشرف« به 9/244/462/635 ریال
 و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به 462/223/132 ریال اصالح می گردد.

ضمناً سایر شرایط و مواعد به قوت خود باقیست

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

قابل توجه واجدین شرایط مسکن مهر
با عنایت به اینکه تعدادی ظرفیت خالی در پروژه مسکن مهر

 شرکت راه و ساختمان مولوی موجود می باشد
 لذا در صورت تمایل برای ثبت نام حداکثر تا تاریخ 1394/11/20 به اداره 
کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی )بخش مسکن مهر( مراجعه نمایید.

مـزایده
شرکت میناکان در نظر دارد: ملک با مشخصات ذیل متعلق به خود را از طریق مزایده 
با باالترین قیمت به فروش برساند.  متقاضیان می بایست پس از بازدید پیشنهاد کتبی 

خود را حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 1394/11/21 در پاکت دربسته 
به امور مالی این شرکت به نشانی بیرجند - خیابان معلم 9- پالک 45 تحویل نمایند. 

شرکت میناکان در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.
  تلفن تماس: 32227416 - 32223583

اعیانعرصه آدرسمشخصات ثبتیردیف
فرعی 2720 از اصلی 1

1427 مفروز و مجزی از 
94 بخش 2 بیرجند

بیرجند - خیابان 
شهدا 1 - پالک 57

587710

شرکت میناکان
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 عیدی مددجویان بهزیستی، بهمن پرداخت می شود

سازمان،  این  مددجویان  عیدی  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
بهمن ماه همراه با مستمری آنان پرداخت می شود. 
به گزارش ایرنا، محسنی بندپی، اظهار کرد: میزان 
با یک  برابر  عیدی مددجویان سازمان بهزیستی، 
ماه مستمری آنان است که بین 53 تا یکصد هزار 
افزایش  برآورد می شود. وی در خصوص  تومان 
مستمری مددجویان این سازمان نیز گفت: با توجه به افزایش 11 درصدی 
بودجه امسال، پیشنهاد داده ایم که همه افراد مستحق از نظر بهزیستی 
شوند.  می  برخوردار  مستمری  درصدی   40 افزایش  از  امداد  کمیته   و 
وی اظهار کرد: برای کاهش معلولیت ها نیاز به احکام و الزاماتی داریم 
که باید ایجاد شود؛ ضمن اینکه مشاوره ازدواج، بررسی اختالالت ژنتیکی 

و توانبخشی حرفه ای از دیگر بندهای پیشنهادشده به مجلس است.

  مصوبه مجلس درباره ساعات کار زنان شاغل

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه کلیات الیحه کاهش 
خاص  شرایط  دارای  شاغل  بانوان  کار  ساعات 
تصویب  به  و  داده  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را 
تصویب  صورت  در  فارس،  گزارش  به  رساندند. 
هفتگی  کار  ساعات  الیحه،  این  جزئیات  نهایی 
از رسمی، پیمانی و قراردادی  بانوان شاغل اعم 
که موظف به 44 ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید، 
فرزند زیر ۶ سال تمام، همسر و فرزند معلول شدید یا مبتال به بیماری 
دستگاه های  در  شاغل  خانوار  سرپرست  زنان  یا  هستند  صعب العالج 
اجرایی و بخش غیردولتی اعم از مشموالن قانون کار و تأمین اجتماعی 
بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذی ربط، 3۶ ساعت در هفته با 

دریافت حقوق و مزایای 44 ساعت تعیین می شود.

نتایج نهایی گزینش استخدام در آموزش
 و پرورش اعالم شد

مدیر کل دبیرخانه مرکزی گزینش وزارت آموزش 
گزینش  نتایج  نهایی  اعالم  به  اشاره  با  پرورش  و 
پذیرفته شدگان آزمون استخدامی، گفت: داوطلبانی 
که در گزینش رد صالحیت شده اند سه روز برای 
تجدیدنظر فرصت دارند. محمدزاده در گفتگو با تسنیم، 
اظهار داشت: کار گزینش این افراد را طی مدت 20 روز به پایان رساندیم و 
اسامی تأیید صالحیت شدگان دیروز به امور اداری وزارت آموزش و پرورش 
اعالم شد. وی افزود: پذیرفته شدگان از نیمه بهمن کالس های آموزش 
معلمی را در دانشگاه فرهنگیان آغاز می کنند و از مهر 95 به کالس های درس 
وارد خواهند شد. داوطلبان برای آنکه مطلع شوند در گزینش پذیرفته شده اند یا 

خیر باید به امور اداری آموزش و پرورش استان ها مراجعه کنند.

ای  اطالعیه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
از سپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج که مبلغ 
سپرده آنان 30 ، 50 و 100 میلیون ریال است خواست 
به ترتیب برای دریافت وجوه خود از 13 بهمن، سوم و 
دهم اسفندماه براساس رقم آخر کارت ملی به شعب بانک 
عصر  گزارش  به  کنند.  مراجعه  کشور  سراسر  پارسیان 
 ایران، در اجرای ابالغیه بانک مرکزی پیرو اطالعیه های 
عامل،  بانک  عنوان  به  پارسیان  بانک  بانک،  آن  صادره 
پرداخت سپرده های خرد را به نحو ذیل انجام خواهد داد: 
تا سقف30 میلیون ریال،  مراجعه دارندگان سپرده های 
براساس رقم آخر)سمت راست( شماره ملی بر اساس تاریخ 
های اشاره شده به این شرح است : 13 بهمن ماه افرادی 
که رقم آخر)سمت راست( شماره ملی آنان )9( می باشد 
می توانند مراجعه کنند. متقاضیان با شماره ملی )۸( 15 

بهمن در شعب حضور یابند.در تاریخ 17 بهمن ماه افراد 
با شماره ملی )7(مراجعه کنند. افرادی که رقم آخر)سمت 
راست( شماره ملی آنان )۶( می باشد 19 بهمن در شعب 
حضور یابند. در تاریخ 21 بهمن متقاضیان با شماره )5( 
حضور یابند و متقاضیان با شماره ملی )4( 25 بهمن ماه 
مراجعه کنند.در تاریخ 27 بهمن ماه افراد با شماره ملی 
)3( در شعب حضور یابند.متقاضیان با شماره ملی )2(روز 
2۸ بهمن مراجعه کنند. 29 بهمن ماه نیز افرادی که رقم 
آخر)سمت راست( شماره ملی آنان )1( می باشد می توانند 
در شعب حضور یابند و در تاریخ اول اسفندماه متقاضیان با 
شماره )صفر( مراجعه کنند. دارندگان سپرده های تا سقف 
 50 میلیون ریال، از تاریخ سوم اسفند و دارندگان سپرده های 
تا سقف 100 میلیون ریال، از تاریخ 10 اسفند باید برای 

طی کردن مراحل دریافت سپرده های خود اقدام کنند.

بر  خودرو  ایران  با  پژو  قرارداد  اخبار  انتشار 
قیمت برخی از خودروهای داخلی و وارداتی 
در  و  گذشته  هفته  طی  در  گذاشت.  تاثیر 
فرانسه   کشور  به  جمهور  رئیس  سفر  پی 
پژو  و  خودرو  ایران  بین  قراردادهایی 

پژو  مدل   3 تولید  بر  مبنی  فرانسه  سیتروئن 
ایران بسته و مقرر  20۸ ، 200۸ و 301 در 
با  سیتروئن«  »پژو  فرانسوی  خودروساز  شد 
قرارداد شراکتی به ارزش 400 میلیون یورو 
خودرو،  ایران  با شرکت  دالر(  میلیون   43۶(

ایران،  عصر  گزارش  به  گردد.  باز  ایران  به 
انتشار این اخبار در هفته گذشته  باعث تاثیر 
بر قیمت برخی از خودروهای وارداتی و حتی 
داخلی شد. در این راستا در بازار خودروهای 
تومان،  میلیون   2 با   3 مزاد  قیمت  داخلی 

تومان،  میلیون   1 با  سایپا  اتوماتیک  سراتو 
 ، تومان  هزار   200 با  اتوماتیک   90 تندر 
پژو  و  تومان  هزار   300 با  ایکس  ال  سمند 
کاهش  تومان  هزار   300 با   5 تیپ   20۶

قیمت در بازار مواجه شوند.

نحوه پرداخت پول سپرده گذاران ثامن الحجج

 قرارداد جدید پژو باعث چه نوساناتی بر بازار خودرو شد

  به گزارش جهان،  ذوالفقار یزدان مهر، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از رشد ۸0 درصدی وام تحصیلی در نیم 
سال دوم سال تحصیلی 95-94 خبر داد و گفت: وام اشتغال از دهه فجر عملیاتی می شود و دانشگاه هایی که کارگاره های مهارت محور و کارآفرین 
داشته و دانشجویان آنجا اشتغال داشته باشند، تا 100 میلیون تومان وام قرض الحسنه با بازپرداخت ۶0 ماهه می توانند دریافت کنند.

  اعطای وام اشتغال به دانشجویان در دهه فجر

اخالق انتخاباتی و انتخاب اخالقی

*محمد حسنی

مورد  حد  این  تا  اسالمی  اندیشه  در  »اخالق«   
اسالم  مکرم  رسول  که  است  اهمیت  و  توجه 
برای  مگر  نشدم  مبعوث  من  می فرمایند:  )ص( 
می تواند  شریف  حدیث  این  اخالق.  مکارم  بسط 
فرد  برای  راهی  چراغ  هم  انتخابات  هنگامه  در 
انتخابات،  برگزارکنندگان  ایران،  شریف  ملت  فرد 
دیگر  سوی  از  باشد.  آنها  هواداران  و  کاندیداها 
نیست  واژه  و  لفظ  یک  فقط  انتخاباتی«  »اخالق 
گویی  که  می برند  کار  به  را  آن  چنان  برخی  که 
از آن همه چیز حل خواهد  به صرف سخن گفتن 
می توان  منظر  سه  از  را  انتخابات  و  اخالق  شد. 
اخالقی  وظایف  بررسی  نخست  کرد.  بررسی 
وظایف  بررسی  دوم  انتخابات،  برگزارکنندگان 
با  برخورد  در  آنها  هواداران  و  کاندیداها  اخالقی 
رقبا و آخر بررسی وظایف اخالقی مردم در انتخاب 

کاندیدای اصلح.
 در این یادداشت سعی بر آن شده است تا وظایف 
اخالقی هواداران کاندیداها در برخورد با رقبا بررسی 
شود. دروغ، تهمت، افترا، توسعه بدبینی و استفاده از 
ابزارهای غیراخالقی در سیاست اسالمی جایگاهی 
ندارد. نه دین و نه عرف چنین مجوزی به انسان 
نمی دهد که با استفاده از ابزارهای غیراخالقی ره 
العالی( )مدظله  رهبری  معظم  مقام  برد.  جلو  به 

شرع  خالف  هم  حرمت  هتک  فضای  می فرماید: 
است، هم خالف اخالق است و هم خالف عقل 
پیچیده  رهبری  زیبای  تفسیر کالم  است.  سیاسی 
دین دار،  جامعه  در  و  است  اخالق  عین  نیست؛ 
رفتارشان  باید  آن  پیشروان  و  بزرگان  و  حاکمان 
اخالق،  مدار  در  سیاست  باشد؛  این  به  مزین 
جنجال های بیهوده و جناحی در فضای منتهی به 
ایام انتخابات و موج تخریب های گسترده  از سوی 
آفت  رقابت،  صحنه  در  حاضر  مختلف  طیف های 
جدی و ریشه ای در عدم حصول به برگزاری یک 
حداکثری  با حضور  البته  و  سالم  رقابتی  انتخابات 

مردم است. 
قم  مردم  با  دیداری  نیز طی  انقالب  معظم  رهبر   
در سال ۸۶ ضمن هشدار به نامزدهای انتخاباتی به 
پرهیز از بداخالقی و اهانت به یکدیگر متذکر شدند: 
»در انتخابات با کرامت رفتار کنند همه؛ چه آنهایی 
که نامزد می شوند، چه آنهایی که طرفدار آنهایند، 
چه آنهایی که مخالف با بعضی از نامزدها هستند. 
و  بدگویی  و  بداخالقی  کشور،  مختلف  جناح های 
راه ندهند.  اهانت و تهمت و این حرف ها را مطلقاً 
این از آن چیزهایی است که اگر پیش بیاید، دشمن 
از آن خوشحال می شود«. )ادامه در ستون مقابل(                                        

یادداشت

یادداشت

اخالق انتخاباتی و انتخاب اخالقی
)ادامه از ستون مقابل( برخالف دوره های گذشته و به 
لطف شبکه های مجازی این بحث ها محصور به 
فضا و مکان و زمان خاصی نیست، در هر لحظه از 
انتخاباتی بزنید  شبانه روز اگر سری به گروه های 
مطمئنا شاهد بحث طرفداران کاندیداهای مختلف 
خواهید بود. گروهی با شعار مستقیم از کاندید خود 
حمایت می کنند و گروهی دیگر آمار و ارقام ارائه 
می دهند و گروهی به دنبال نقاط ضعف فرد خاصی 
هستند. افرادی عملکرد را نقد می کنند و گروهی 
شایعه  و  آفرینی  شائبه  دنبال  به  متاسفانه  مخرب 
سازی و تخریب هستند، در این میان گروه دیگری 
هستند که فقط شاهد پیام های رد و بدلی می باشند.

  افرادی که هوای کاندید خود را دارند و وارد بحث های 
داشته  قبول  را  نکته  این  باید  شوند  می  گوناگون 
باشند که در انجام گفت و گو و بحث هایشان و 
حتی استفاده از کلماتشان بسیار باید دقت کنند و 
ریز بین باشند چرا که همه موارد فوق در رای گروه 
ناظر و شاهد که معموال حضور دارند و وارد هیچ 

بحثی نمی شوند موثر است.
 در وهله بعدی هواداران باید در نظر داشته باشند که 
به مطالب تلگرامی اعتماد نکنند و در مقابل مطالب 
و ادعاهای گوناگون سریع موضع گیری ننمایند و 
اخبار رسمی را از مراجع رسمی پیگیری نمایند. گاهی 
دیده شده که افراد مختلف به صرف شنیده هایشان 
آزرده خاطر  موجب  که  کنند  را مطرح می  ادعایی 
کاندیدی خاص و طیف هواداران کثیر می شوند. این 
هواداران باید در نظر داشته باشند که مطالب ادعایی 
آن ها دارای بار حقوقی و قابل پیگیری در مراجع 

قضایی می باشد.
 در نهایت هواداران، همه تالش خود را برای ایجاد 
فضای سالم و شفاف برای کاندید خود بنمایند بدون 
را غبارآلود  شک هر گونه تخریب فرد مقابل فضا 
به ضرر  تواند حتی  خواهد کرد و همین مورد می 
کاندید خود تمام شود. توصیه آخر این می باشد که 
بیشتر اوقات سکوت و صبر خود بهترین پاسخ هست، 
در برخورد با انتقادها صبر داشته باشید و اجازه بدهید 
پاسخ به ادعاها از سوی خود کاندید یا حداقل توسط 
افراد آگاه و نزدیک به کاندید صورت بگیرد. همواره 
یاد  ببینیم و به  خدا را ناظر بر اعمال و رفتار خود 
داشته باشیم تخریب همواره از موضع قدرت نیست 
رعایت  با  انشاءا...  است.  نشان ضعف  اوقات  بیشتر 
باشیم. اخالقی  انتخاب  شاهد  انتخاباتی   اخالق 

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

 32412211-32412789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

قالی شویی نویــد
با مدیریت جدید/ دستگاه فرچه تمام اتوماتیک

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی نهبندان

نظر به دستور ماده یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
قانون مذکور امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده 

برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: قطعه مفروزه مزرعه چاهدراز پالک 111- اصلی بخش 5 نهبندان
قسمتی از پالک 3 فرعی از 111- اصلی بخش 5 نهبندان آقای ابراهیم نخعی فرزند غالم محمد ششدانگ یک قطعه زمین بند سار به 
مساحت 38557 مترمربع خریداری شده )مع الواسطه( از آقای ابراهیم نخعی فرزند محمد )مالک رسمی( به آدرس نهبندان- روستای 
چاهدراز- مزرعه چاهدراز لذا به موجب ماده 3 قانون مذکور به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت محل 

مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود، صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 94/10/27   تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/11/13
حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان 

دعوت مجمع عمومی عادی شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا
)با مسئولیت محدود( ثبت شده به شماره 4068 و شناسه ملی 10360055051

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که در تاریخ 94/11/24 
ساعت 9 صبح در محل قانونی شرکت به کدپستی 9719137633 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
انتخاب اعضای هیئت مدیره -  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت

هیئت مدیره و مدیرعامل

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا
 )با مسئولیت محدود(  ثبت شده به شماره 4068 و شناسه ملی 10360055051

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  که در تاریخ 
94/11/24 ساعت 10/30 صبح در محل قانونی شرکت به کدپستی 9719137633 برگزار می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

هیئت مدیره و مدیرعاملنقل و انتقال سهم الشرکه

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

lak
as
em

an
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m

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

09904712042

خریدار فنس دست دوم  
09158634068 

الستیک اکبـری
فروش انواع الستیک ایرانی و خارجی

بلوار مسافر -  مقابل پایانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

فروشگاه لوله و اتصاالت 
کاظمی 

طرح تعویض شیرآالت قدیمی 
با شیرآالت اهرمی
با کمترین هزینه

صاحب شیر آالت اهرمی 
شوید

فقط تا پایان سال
بین مدرس 35 و 37

09123024066
09151638890

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
چون در پرونده 941020  اجرایی در قبال محکومیت آقای سید محمد ابراهیمی به پرداخت مبلغ 227/376/273 ریال در حق آقای 
محمد دریائی و پرداخت مبلغ 10/320/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به معرفی و توقیف یک دستگاه 

تولید بتن با مخزن 1/4 لیتر یا 350 از سوی محکوم علیه که حسب نظریه کارشناس دستگاه مذکور کار کرده بوده و به مبلغ 9/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده در روز شنبه مورخ 94/11/24 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 

بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

لوازم خانگی  نقد و اقساط
سرویس چوب، لوازم برقی

خيابان جمهوری ، نبش جمهوری 3

09151632697- یوسفی
32238009



تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه بیرجند با آرمانهای امام و شهیدان

2و3  های  رو  پیاده  لطفا  محترم  شهردار  سالم 
را  ومعصومیه  شهر  سجاد  میالنهای  متری 

آسفالت نمایید.
915...565

خیابان باهنر شرقی بسمت عدل عمق جوی آبراه 
کنار خیابان کمتر از 20 سانتی متر است بر اثر 
اندک بارندگی آب به داخل منازل جنوبی می رود.
915...947

با سالم خدمت شهردار محترم، لطفا به بیدخت 
آسفالت  نه  کنید،  تو جه  آزاد  دانشگاه  از  باالتر 

دارد نه لوله کشي آب و گاز
915...322

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سه شنبه * 13 بهمن 1394 * شماره 3433
3 در نخستین روز از ایام ا... دهه فجر و به مناسبت سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی )ره( به میهن 

اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه بیرجند با گلباران مزار شهیدان گمنام و یادمان شهدای دانشجوی 
این دانشگاه ضمن تعظیم و احترام به مقام شهید، با آرمانهای امام و شهیدان عهد و پیمان دوباره بستند.

جوابیه

 جوابیه سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان

احتراماً، در پاسخ به گزارش صفحه 3 مورخ 94/11/5  با 
عنوان »معمای روستای اکبریه بی جواب مانده است« 

موارد زیر به استحضار می رساند:
1- روستای اکبریه به دلیل مجاورت با مجموعه جهانی 
اکبریه دارای ضوابطی خاص در زمینه  باغ و عمارت 
ساخت و ساز و معابر می باشد و اما این روستا بخشی از 
شهر بیرجند است که بازسازی و اصالح معابر از وظایف 
شهرداری می باشد. علیرغم آن این اداره کل با تهیه 
طرح ها و دیتل های اجرایی اعالم آمادگی نموده تا 
در صورت شروع عملیات بازسازی و بهسازی معابر در 
این زمینه نیز مساعدت نماید. 2- تاکید میراث فرهنگی 
بر استفاده از مصالح سنتی در کف سازی ها معطوف به 
جنبه های فنی می باشد چنانکه بخش زیادی از بناهای 
موجود در این منطقه خشت و گلی می باشد و آسفالت 
معابر موجب انسداد منافذ زمین و عدم دفع رطوبت و در 
نتیجه نفوذ رطوبت به بناها می شود. 3- تاکید میراث 
 فرهنگی بر رعایت ضوابط میراث تنها در بخشی از معابر

می باشد که در حریم بناهای تاریخی اکبریه قرار دارد. 
لذا بازسازی و بهسازی دیگر معابر از نظر این اداره کل 
بالمانع است. 4- در بخشی از متن گزارش مسئولین 
اند  شده  متهم  پاسخگویی  عدم  به  فرهنگی  میراث 
اخالق رعایت  با  محترم  گزارشگر  است  شایسته   که 

با  و  نموده  رعایت  را  گزارش  تهیه  آداب  ای  حرفه 
هماهنگی قبلی به مسئولین میراث فرهنگی مراجعه تا 

پاسخ مناسب ارائه گردد.
آوا: با سپاس از یادآوری اداره کل میراث فرهنگی در 
خصوص رعایت اخالق حرفه ای آداب تهیه گزارش 
در راستای رسالت مطبوعاتی با در نظر داشت ارزشهای 
البته کاری تخصصی است  خاص خبر و گزارش که 
مستحضر می دارد: 1- در عصر ارتباطات و اینترنت و 
به مقتضای اهمیت سرعت در پاسخ برای کار خبر و 
گزارش و آنچه به اصطالح اهالی مطبوعات سوختن 
سوژه و خبر نامیده می شود و در شرایطی که در بسیاری 
از کالنشهرها و سازمان های بزرگتر در کشور سرعت 
پاسخگویی بسیار باالتر از ادارات محترم استان ماست، 
که  نیست  پذیرفتنی  پس  دارد  قاعده  البته  زمان  این 
خبرنگاران به عنوان نمایندگان مردم برای گرفتن یک 
پاسخ ساده و روشن روزها یا هفته ها در هزار توی پر 
پیچ و خم ادارات گم شوند و پاسخی نیابند و آنگاه که از 
سر ناچاری و برای روشن شدن ذهن مخاطب و براساس 
قواعد کاری به پاسخ ندادن مسئوالن اشاره نمایند، متهم 

به رعایت نکردن اخالق حرفه ای شوند. 

عصمت برزجی- چرا صدور پروانه های ساختمانی در بیرجند به حداقل 
رسیده؟ به چه علتی فعاالن بخش مسکن عطای فعالیت در این بخش را به 
لقایش بخشیده و به شهرهای بزرگتر مهاجرت می کنند؟ چه عاملی باعث 
افزایش روز افزون آفتاب نشینی کارگران بخش ساختمان شده؟ چرا دفترچه 
طرح تفصیلی شهر بیرجند از 10 سال پیش هنوز به روز رسانی نشده است؟ 
اینها و ده ها سوال دیگر در خصوص مشکالت صنعت ساختمان استان 11 
مدیر و فعال این بخش را پنجشنبه 8 بهمن ماه جاری در دفتر روزنامه آوای 
خراسان جنوبی گردهم آورد تا ُمسکنی برای حال ناخوش َمسکن در بیرجند 
مهندسی ساختمان،  نظام  رئیس سازمان  توکلی  جستجو شود. غالمرضا 
غالمحسین حسینی نایب رئیس اتاق تعاون، محمد اربابی معاون اتحادیه 
امالک بیرجند، سید فایض فاطمی عضو انجمن انبوه سازان مسکن، محسن 
بهروزیان مدیر حوزه شهرسازی شهرداری، عباسعلی مدیح شهردار بیرجند، 
محمد پورقربانی مدیر شعب بانک مسکن خراسان جنوبی، احمد ولی پور 
مطلق مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان، علیرضا 
حق پوی مسئول اعتبارات بانک مسکن، عباسعلی نیک عضو شورای شهر و 
لیلی کیانی یک انبوساز در بیرجند مهمان 2.5 ساعته روزنامه آوا در نشست 
بررسی فرصت های و چالش های پیش روی مسکن بودند. آنچه در ابتدای 
امر توسط دبیر تحریریه روزنامه آوای خراسان جنوبی از مدیران حاضر در 
این جلسه مورد سوال واقع شد این بود که چرا طرح تفصیلی شهر بیرجند 
از ده سال گذشته هیچ تغییری نکرده و مهمترین عوامل رکود بازار مسکن 

در حال حاضر چیست؟

25 درصد به وسعت شهر بیرجند اضافه شده است 

ولی پور مطلق مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی به عنوان 
اولین پاسخگو گفت: طرح تفصیلی معموال هر ده سال یک بار بازنگری می 
شود و اکنون نیز این بازنگری شروع شده است. شهردار بیرجند نیز که می 
خواست هرچه سریعتر خود را به شورای آموزش و پرورش استان نیز برساند 
با این توضیح عوامل موثر بر افزایش قیمت مسکن را شرح داد. دکتر مدیح 
از بیرجند به عنوان یک شهر خاص که در یک بازه زمانی پذیرای جمعیت 
فراوانی شده یاد کرد و گفت: هم اکنون 25 درصد به وسعت شهر اضافه 
شده است. وی یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن را باال بودن قیمت 
زمین عنوان کرد و گفت: باالبودن دستمزد، قیمت مصالح ساختمانی، نرخ 
نقشه های ساختمانی، حق بیمه، عرضه و تقاضا همگی در این امر دخیل 
اند. به عقیدی وی عوارض شهرداری رقم سنگینی نیست گرچه در یک 
برهه زمانی زیاد شده اما به سرعت تعدیل یافته و حتی برای سال 95 نیز 

افزایش در نظر نگرفته اند. 

 بافت معابر و خیابانهای شهر بیش از این
جوابگوی ساختمان های مرتفع نیست

شهردار بیرجند با پذیرش این مشکل که تراکم طبقات در بیرجند کم است 
یاد آور شد: بافت معابر و خیابانهای شهر بیش از این جوابگوی ساختمان 
های مرتفع نیست. مدیح با ذکر تمام معذوریت هایی که شهرداری در صدور 
مجوز ساخت طبقات باال دارد گفت: شهرداری به نوبه خود موافق بازنگری 
جدی طرح تفصیلی شهر بیرجند است. وی با تاکید بر اینکه رونق صنعت 
ساختمان نیازمند همکاری همه دستگاه های اجرایی است اظهار کرد: این 
امر در شرایطی که این استان در وضعیت خشکسالی، نبود صنایع مهم و در 

گردشگرید ضعف دارد بدیهی به نظر می رسد.

بیرجند با مشکل کمبود زمین مواجه است؛ اراضی موجود یا 
اوقافی هستند یا مربوط به بنیاد مستضعفان

نیک عضو شورای شهر بیرجند نیز با یاد آوری اینکه طرح تفصیلی 
البته در صورتی که  بازنگری می شود تصریح کرد:  شهر هر 10 سال 
مشکل جدی پیش آید می توان توسط کمیسیون ماده 5 تغییراتی در 
تراکم  آمدن  پایین  این عضو شورا در خصوص  نظر  اعمال کرد.  طرح 
ساختمان ها نیز این بود که شهر بیرجند با مشکل کمبود زمین مواجه 
است از طرفی نیز اراضی وجود دارد که یا اوقافی هستند یا مربوط به 
بنیاد مستضعفان لذا عمال در شهر زمینی برای توسعه افقی وجود ندارد 

پس باید چاره ای برای ساخت و ساز ها در ارتفاع کرد. 

   ساخت و ساز ها در منطقه مهر شهر و شمال شهر
یک سیاست اشتباه در گذشته 

این عضوشورای شهر انجام ساخت و سازها در منطقه مهرشهر و شمال 
شهر را یک سیاست اشتباه در گذشته خواند و گفت: در صورتی که توسعه 
شهر از سمت جنوب انجام می گرفت در موضوع عوارض نیز شهرداری 
اندازی  راه  وی  گذاشت.  نمی  سر  پشت  را  موجود  مشکالت  از  بسیاری 
مدیریت واحد شهری را راهکاری برای حل مشکالت عنوان کرد و یاد آور 
شد: هم اکنون نرخ کمیسیون های شورا از تمام نقاط کشور پایین تر است. 
سید فایض فاطمی نماینده انبوه سازان نیز در این جلسه ساخت و سازها 
در شمال شهر را یک خیانت در حق بیرجند قلمداد کرد و گفت: یکی از 
علت های اصلی اینکه ساخت و ساز کم شده نبود زمین، پایین آمدن تراکم 
ساخت و گران شدن دستمزدهاست که شرایط فعلی برای انبوه سازان به 

صرفه نیست. 

انبوه سازان برای سرمایه گذاری به بافت فرسوده بروند

توکلی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مشکل عمده صنعت 
شهر  که  شرایطی  در  افزود:  و  دانست  ملی  مشکل  یک  را  ساختمان 
 بیرجند با سکونت این حجم از متقاضیان مسکن روبه رو شده مردم باید

در  تمرکز  جای  به  نیز  سازان  انبوه  بدهند،  را  شهرنشینی  های  هزینه 

برای فرسوده  بافت  مثل  دیگری  جاهای  به  شهر  خاص  نقطه   یک 
انبوه سازان از هزینه های  سرمایه گذاری بروند. وی در پاسخ به گالیه 
خدمات مهندسی نیز گفت: حق الزحمه خدمات مهندسی براساس درصدی 
تعیین می شود ولی ما 25 تا 40 درصد حق الزحمه ها را از نرخ مصوب 

کشوری کاهش داده ایم.

 بانک مسکن خراسان جنوبی در تامین منابع مالی
سرمایه گذار از هیچ تالشی فروگذاری نمی کند

 مدیر شعب بانک مسکن استان نیز با بیان اینکه رکود مسکن بر کل 
کشور حاکم است حلقه گمشده کار در بیرجند را کار تیمی دانست و افزود: 
شکایت فعلی از جانمایی مسکن مهر دردی را دوا نمی کند بلکه الزم بود 

برایش  موقع  تا همان  یافت  بروز می  زمان  در همان  نظرات  اظهار  این 
اینکه بانک مسکن خراسان  با توضیح  اندیشیده شود. پورقربانی  تدبیری 
فروگذاری تالشی  هیچ  از  گذار  سرمایه  مالی  منابع  تامین  در   جنوبی 
نمی کند گفت: هم اکنون بانک برای بافت فرسوده تسهیالت بسیار خوبی 
قائل شده که انتظار می رود انبوه سازان نیز برای استفاده از آن پیش قدم 
شوند. البته در این بین نماینده انبوسازان در خصوص سرمایه گذاری در 
بافت فرسوده گفت: ساخت و ساز در طرح فرزان برای انبوه سازان توجیه 

اقتصادی ندارد. 

 در نظر گرفتن توانایی مالی مخاطبین
نقطه مثبت اجرای مسکن مهر

نایب رئیس اتاق تعاون استان نیز در خصوص اعتراض به جانمایی اشتباه 
مسکن مهر بیرجند گفت: 17 هزار واحد تعاونی های مسکن ساخته شده 

که بالغ بر 15 هزار واحد آن تحویل متقاضیان شده است.
بیرجند  مهر  مسکن  جانمایی  ای  عده  اذعان  به  گرچه  افزود:  حسینی 
مواجه  پرونده  از  عظیمی  حجم  با  نیز  شرایط  همین  با  اما  بوده  اشتباه 
نیستند. خود  عضویت  حق  های  حداقل  پرداخت  به  قادر  که  هستیم 
اجرای  در  مثبتی  نقطه  را  مخاطبین  مالی  توانایی  گرفتن  نظر  در  وی 
اراضی  در  مهر  مسکن  طرح  اجرای  گفت:  و  دانست  مهر  مسکن 

باقی در شهر  دیگری  که جای  بود  دلیل  این  به  دهلکوه  و   شمال شهر 
نمانده است. 

 تاسیس صندوق های زمین و ساختمان؛
سیاستی برای برون رفت از رکود مسکن

مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان نیز در تکمیل این سخنان 
اظهار کرد : نگاه دولت در مسکن مهر کمک به قشر محروم بوده است لذا 

در اینجا نباید به مسکن به عنوان یک کاالی سرمایه ای نگاه کرد.
 ولی پور مطلق با تاکید بر اینکه در طرح جامع مسکن نیازهای همه 
دهک ها دیده شده گفت: برای خروج از رکود مسکن نباید تنها به خیابانهای 
خاص شهر مثل مدرس فکر کرد. وی یکی از سیاست های وزارت راه و 
شهرسازی را برای برون رفت از رکود مسکن تاسیس صندوقهای زمین و 
ساختمان برشمرد و افزود: به عنوان طرح پایلوت و  در قالب این صندوق 
تمامی اراضی بلوار شهید ناصری پیشنهاد شده که وارد بازار بورس شده و 
مردم می توانند از این طریق در بخش زمین و مسکن سرمایه گذاری کنند. 
وی ابراز امیدواری کرد:  این طرح تا اواخر سال 95 در بیرجند راه اندازی و 

اجرا شود و در قیمت مسکن نیز تاثر گذار خواهد بود.

اجرای مسکن مهر در مهر شهر یک اجبار بود

مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان در توضیح برخی شایعات 
مبنی بر قرار گرفتن این محل در گسل زلزله نیز گفت: مطالعات گسل انجام 
ادامه ایم. ولی پور مطلق در   شده و ما برای گسل ها حریم تعیین کرده 
راه اندازی بازارهای رهن و سیستم لیزینگ را از دیگر راهکارهای تعریف شده 
برای خروج از رکود بازار مسکن برشمرد و گفت: گرچه بازنگری طرح تفصیلی 
الزامی به نظر می رسد اما تراکم ساخت و سازها تنها به منطقه مدرس نباید 
محدود شود. وی با بیان اینکه اجرای مسکن مهر در مهرشهر اجبار بود گفت: 
این ها در شرایطی بود که ما حتی فضای سبز را هم به ساخت مسکن مهر 
اختصاص دادیم چون چاره ای جز این نداشتیم.  وی با یاد آوری اینکه بسیاری 
از اراضی مرغوب شهر یا در دست اوقاف است یا بنیاد مستضعفان افزود: این 

امر شرایط را برای استقبال سرمایه گذاران بازار مسکن دشوار می کند. 

سیاست ها در ساخت و ساز باید تغییر کند

مدیر حوزه شهرسازی شهرداری بیرجند نیز قیمت زمین را در راس همه 
مسایل مربوط به باالرفتن قیمت مسکن عنوان کرد و گفت: هزینه های 
ناچیز  بسیار  مسکن  قیمت  قبال  در  مهندسی  نظام  سازمان  و  شهرداری 
است. بهروزیان با تاکید بر اینکه سیاست ها در ساخت و ساز باید تغییر کند 
پیشنهاد داد که شهر به صورت افقی توسعه پیدا کرده و ساخت و سازها از 
حالت عمومی خارج شود. وی خاطر نشان کرد: باید بافت شهری موجود 
از حداقل تراکم برخوردار شود. وی در خصوص علت تاخیر در روند پروانه 
صادر روز  سه  عرض  در  را  ساختمان  پروانه  شهرداری  گفت:  نیز   ساخت 
می کند اما روند قبل از قضایا در این بین مشکل ساز می شود. اربابی معاون 
اتحادیه امالک نیز با بیان اینکه سال 90 و 91 اوج بازار مسکن در استان بود 
از فعالیت سامانه کد رهگیری در بین تمامی مشاورین امالک استان خبر داد 
و گفت: این سامانه به رصد معامالت مسکن کمک زیادی می کند که در این 
هفته های اخیر طبق آنچه این سامانه نشان می دهد شاهد رشد معامالت 
نسبت به ماه های قبل بوده ایم. وی با ابراز امیدواری کرد که رایزنی ها برای 
با  انبوه سازان  کوتاه شدن پروسه صدور پایان کار برای بازگشت سرمایه 

جدیت دنبال شود. 

ُمسکن هایی برای حال ناخوش َمسکن
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کادر فروش خود از فارغ التحصیالن رشته بیمه 

دعوت به همکاری می نماید. 
شرایط الزم : 1- روابط عمومی باال و فن بیان قوی 

                    2- حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم )بیمه( 
متقاضیان می توانند از 9 صبح الی 12 ظهر با در دست داشتن مدارک 

به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.  
بیرجند ، خیابان صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد  ، واحد 92 

تلفن تماس: 32235863

دعــوت بــه همکــاری

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

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

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

توجه          توجه 
تاالر عروسی با امکانات بسیار 

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

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

مزایــای  بیمــه 
  از کار افتادگی -  بازنشستگی- مستمری بازماندگان - هزینه کفن و دفن - نقل و انتقال سوابق بیمه    

صدور معرفی نامه بیمه  رانندگان

برای اطالعات بیشتر به كارگزاری های ذیل در سطح استان مراجعه فرمایید :

بیرجند- طالقانی 11 ، ساختمان شماره 3 جهاد کشاورزی ، طبقه فوقانی ،کارگزاری )60052(
تلفن تماس: 32237175 - 09151611594 - 09156638616

خوسف - خیابان شهید فهمیده ، نبش چهارراه ، کارگزاری )60020( تلفن تماس: 58325513 - 09151609628
سربیشه - بخش درح ، تعاونی تولید روستایی درح ، کارگزاری )60023(  تلفن تماس: 32653503 - 09153611083

قاین - بلوار سیمان ، ساختمان شماره 3 جهاد کشاورزی ، کارگزاری )60053( تلفن تماس: 32524819 - 09156679016
اسالم آباد- نیمبلوک ، بلوار ولیعصر)عج( ، کنار مسجد جامع،مجتمع آراد پالک 15 ، کارگزاری )60050( تلفن تماس: 09153616299 - 325411385

اسفندن - خیابان امام خمینی ، نبش امام خمینی 25 ،کارگزاری )60002(
آرین شهر ، خیابان بسیج ، نبش بسیج 4 ،کارگزاری )60054( تلفن تماس: 32595120 -09151602123 - 09159648872

دو برابر حق بیمه ای كه شما پرداخت می كنید را دولت پرداخت می نماید

تمامی روستاییان  ، كشاورزان ساكن و غیرساكن در روستا كه باالی 18 سال سن دارند،  می توانند

 بدون محدودیت سنی و با  پرداخت كمترین هزینه به صورت سالیانه و كمك  دو برابری سهم دولت 

به عضویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر درآیند

قابل توجه تمامی افراد فاقد بیمه

فروشگاه الستیك اسدزاده
 بورس تایر ایرانی و خارجی 

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

چاره اندشی فرصت ها و چالش های بخش مسکن در نشست روزنامه آوا با مدیران ؛
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به مناسبت دهه فجر

روز جهانی تاالبها 
با  به مناسبت روز جهانی تاالب ها  هر سال مراسمی 
هدف تاکید بر حفظ و نگهداری از این اکوسیستم های 
حیاتی و استفاده پایدار از آنها در سراسر جهان برگزار 
می شود. امسال )2016( برای این روز، شعار »تاالب ها 
برای آینده ما/ معیشت پایدار« تعیین شده که هدف 
نسل های  به  رسانی  اطالع  و  آگاهی  افزایش  آن  از 
سالمت  بر  تاکید  برای  دنیا  مردم  تمام  نیز  و  جوان 
اکوسیستم  این  فرد  به  منحصر  ارزش  و  تاالب ها 
طبیعی  اکوسیستم های  جزو  تاالب ها  است.  طبیعی 
این  روی  کم نظیر  و  باال  بسیار  زیستی  تنوع  دارای 
کره خاکی هستند. تاالب کجی نمکزار در شهرستان 
نهبندان هم یکی از نقاط زیبای گردشگری طبیعی در 
 استان خراسان  جنوبی به شمار می رود. این تاالب،

شوره زاري وسیع در 75 کیلومتري شمال شهر نهبندان 
است که بدلیل پایین بودن سطح ارتفاع آن نسبت به 
گردیده  منطقه  آب  زه  تجمع  محل  اطراف،  مناطق 
نیز زیاد  این که شوري خاک آن  به  با توجه  است و 
مي باشد به دریاچه نمکي تبدیل گردیده است. تاالب 
 کجی نمکزار، محل امني براي پرندگان مهاجر آبزي
مي باشد و همه ساله در فصول مهاجرت تعداد زیادي 
از پرندگان مهاجر را در خود جاي مي دهد و نیز داراي 
برآمدگي هاي خشکي همراه با پوشش گیاهي مناسب 
براي تخمگذاري پرندگان مي باشد و هر ساله خصوصًا 
پرندگان  از  مختلفي  هاي  گونه  مهاجرت،  فصل  در 
آبچیلیك  پاسبز،  آبچیلیك  شامل  آبزي  کنار  و  آبزي 
پاسرخ، حواصیل خاکستري، حواصیل سفید، خوتکا و 
شکرگزار،  خورند.  مي  به چشم  آن  در  سرسبز  اردک 
در  را که  منطقه خشك   این  در  تاالبی  وجود چنین 
مسیر مهاجرت پرندگان آبزی و نیمه آبزی قرار دارد و 
همه ساله پذیرای تعداد کثیری از گونه های مختلف 
پرندگان است را مهم و با ارزش خواند و آنرا در زمره 
به  لذا  نمود  معرفی  حفاظت  جهت  مناسب  مناطق 
اداره کل حفاظت محیط  تاالبها  مناسبت روز جهانی 
زیست استان با اجرای برنامه هایی از قبیل بازدید از 
تاالب کجی نمکزار نهبندان و برگزاری کارگاه آموزشی 
در خصوص اهمیت تاالبها در حاشیه این تاالب، بازدید 
برگزاری  و  استان  زیستی  تنوع  گنجینه  از  رایگان 
کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان با موضوع آشنایی 
با تاالبهای ایران و اهمیت آنها، مسابقه نقاشی و... این 

روز را گرامی خواهد داشت. 
روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

مناسبت ها

یکی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد 
که برای سومین بار نتوانسته بود نمره قبولی از 
استاد مربوطه بگیرد اقدام به رگ زنی کرد. بعد 
از این اقدام دانشجویان مقابل دفتر جناب استاد 
دست به تجمع اعتراضی زدند که پس از مدتی 
با حضور معاون آموزشی و رئیس دانشکده به 
طراوت  و  پویایی  این  آدم  واقعا  رسید.  پایان 
جامعه علمی و دانشگاهی را که می بیند لذت 
خون  قطره  آخرین  تا  ما  دانشجویان  می برد. 
برای استیفای حقوق خود ایستاده اند و اساتید 
هم تا جان در بدن دارند در مقابل خواسته های 

غیرقانونی دانشجویان مقاومت می کنند.

صالح شما در این است که هر ترم 
بیفتید تا پایه تان قوی شود

یکی از دانشجویان معترض در همین زمینه 
مصاحبه کرده و گفته در یک ترم ۹۰ درصد 
را  نتوانسته اند درس  استاد  این  با  دانشجویان 
بگذرانند و استاد دیگری هم برای این درس 

هم  دانشجویان  که  می رسد  نظر  به  نیست. 
دارند سیاه نمایی هایی از جنس سیاه نمایی های 
جز  که  چه  یعنی  می دهند.  انجام  روز ها  این 
و  نمی دهد  ارائه  دیگری  شخص  استاد  این 

تشخیص  دانشگاه  نداریم؟  انتخاب  حق  ما 
کافی  دانشگاه  کل  برای  استاد  این  که  داده 
ترم  هر  که  است  این  در  شما  صالح  است. 

دانشگاه  را  این  شود.  قوی  پایه تان  تا  بیفتید 
می فهمد یا شما؟ بهرحال شاید هر ترم ده تا 
استاد بیایند و رزومه بدهند برای استخدام یا 
درس گرفتن. تشخیص دانشگاه این بوده که 

این ها صالحیت ندارند. حرفی هست؟ از طرفی 
دانشجو هم نباید کاری کند که موجب ناراحتی 
استاد شود. گویا این دانشجوی رگ زن بار اولی 

که صالحش توسط استاد تشخیص داده شده 
و افتاده رویه تقابل پیش گرفته و گفته: نمره ام 
را ازت می گیرم! خب این کار درستی است؟ آیا 
نمره گرفتنی است؟ نمره دادنی است عزیز من. 

)آخرین سنگر هم حذف پزشکی است( وقتی 
این طوری صحبت می کنی استاد لج می کند. 

استاد هم که لج کند دیگر کار تمام است.

برای بعد از انتخاب واحد یک فکری 
برایتان می کنیم

رئیس  بفرست،  را  دانشگاه  رئیس  حاال 
که  بفرست  را  حراست  بفرست،  را  آموزش 
که  نمره ای  که  کنند  پادرمیانی  و  وساطت 

خودت گرفتی را بگیرند. نمی دهد که.
هم  قانونیشان  اختیارات  تمام  از  این ها 
نمی دهد.  نمره  استاد  باز  کنند  استفاده 
در حد   همان  است  بهتر  دانشگاه هم  رئیس 
کند،  دخالت  اساتید  حقوق  و  سلف  غذای 
دانشجو ها  خودش  هم  آموزش  رئیس 
سزای به  انشاا...  و  می کرده  تحریک   را 

اعمالش می رسد.
فضای  است  بهتر  اوصاف  این  همه  با 
جدید  ترم  بهرحال  بماند،  آرام  فعال  دانشگاه 
در راه است و دانشگاه نیاز ثبت نام گسترده 
دانشجو دارد. فعال آرام باشید، حاال برای بعد 
از انتخاب واحد یک فکری برایتان می کنیم!

آیدین سیارسریع 

 والفجر ولیال عشر

فجر است و سپیده حلقه بر در زده است                                  
روز آمده تاج الله بر سر زده است
با آمدن امام، در کشور ما                                                    
خورشید حقیقت از افق سرزده است

هواپیمای حامل امام بر بال فرشتگان نشسته بود و 
که خون  دیاری  آمد.  می  یاران  دیار  به  کنان  پرواز 
هزاران شهید الله زارش کرده بود و قدم های رهبر 
با پلک دیده های منتظر، بوسه باران شد. جای شهدا 

خالی بود. باالخره امام آمد...
از آمدن امام تا دمیدن خورشید یوم اهلل 22 بهمن ده 
روز طول کشید. ده روز پر حادثه ولی مبارک، ده روز پر 
اضطراب، ولی سرشار از امید ده روز، قلب هستی تپید. 
ده روز دلها در تسخیر نگرانی آمیخته به ایمان و شوق 
بود. ده روز جدال حق و باطل و فرشته و دیو بود. امام 
آمده بود و بدو ورود، به شهیدآباد بهشت زهرا رفت. 
ده روز چشم تاریخ در انتظار لحظه انفجار مانده بود و 
زمان، گوش به زنگ بود که صدای انفجار اهلل اکبر در 
فضای ایران طنین افکند و آن لحظه موعود فرا رسید 
و ساعت قائم شد و قیامت برپا گشت و کاخهایی که 
به قیمت ویرانی کوخها بر پا شده بود، به دست کوخ 
نشینان سقوط کرد و محشری عظیم پدید آمد. و جای 

شهدا خالی بود.
دهه فجر است دیو از این مملکت گریخته و فرشته در 
آمده است از لحظه ای که امام، بر سر تربت عطر آگین 
شهدا، در بهشت زهرا سند حاکمیت دودمان طاغوت 
و رژیم شاهی را پاره کرد و در پیشگاه روح بزرگ 
شهیدان و صبر سترگ خانواده های شهدا به تجلیل 
و تکریم می ایستد از لحظه ای که مشت بر دهان 
دولت بخت برگشته بختیار می زند، تا لحظه ای که 
پیامدش از رایو به گوش امت منتظر می رسد، ده روز 
طول می کشد. این ده روز فخر آفرین، از ده قرن 
هم پر بارتر است. پیش از این ده روز، شب تاریک 
حکومت طاغوت است و پس از این ده روز، روز روشن 
را نوید صبح  روز،  ده  این  است.  اسالمی   جمهوری 
و بهمن،   22 طلوع  دستاوردش  و  دهد   می 

شکوفه هایش آری های سبز و پر طراوت مردم در 
12 فروردین و میوه هایش، قانون اساسی و مجلس 
خبرگان و مجلس شورای اسالمی. و بذر این همه 
ثمره، و  این همه رویش و  بار، و ریشه ی  و  برگ 
چشمه ی این همه زایندگی و جوشش کوثر والیت 
فقیه، در نوشیدن از زالل این کوثر، جای شهدا خالی.
فاطمه زنگویی

 مشارکت گسترده دانشجویان

یك توریست آلمانی پس از گرفتن این تصویر از فراز یکی از سه هرم بزرگ مصر 
به پاسگاه پلیس برده شد. این فرد آلمانی طی 8 دقیقه به ارتفاع 146 متری یکی از 
هرم ها صعود کرده است. باال رفتن از اهرام ثالثه مصر برای توریست ها ممنوع است.

عکسی که گردشگر آلمانی را به پاسگاه پلیس برد! 

در سال 1۳57 خورشیدی، گروهی زمین شناس روس سوار 
بر هلی کوپتر بر فراز منطقه ای دور افتاده و خالی از سکنه 
در  کلبه  چند  ناگهان  که  بودند  پرواز  در  سیبری  جنوب  در 
دل جنگل های تایگا توجه خلبان را به خود جلب می کند. 
قضیه  ببیند  و  بیایند  فرود  که  شود  می  باعث  کنجکاوی 
چیست. به محض پیاده شدن، با یك خانواده روبرو می شوند 
انسان  با هیچ  انزوای کامل و بدون تماس  که 42 سال در 
دیگری، تك و تنها زندگی می کرده اند. آن ها حتی از جنگ 
جهانی دوم که روسیه به شدت درگیر آن بوده بی خبر بودند. 
داستان از این قرار بوده که در »کارپ لیکوف« و همسرش از 

مسیحیان معتقد و از »باورمندان قدیم« بودند.
که  بودند  کسانی  ها  »راسکولنیك«  یا  قدیم«  »باورمندان 
اصالحات مذهبی »پتر کبیر« در قرن 17 میالدی و تغییرات 
وجود  با  و  نپذیرفتند  را  تزاری  روسیه  ارتودوکس  کلیسای 

قدیمی  باورهای  بر  مرگ،  خطر  و  حکومت  فشار  و  تهدید 
خود باقی ماندند.

بعضی ها به جاهای دوردست فرار می کردند، بعضی ها هم 
که چاره ای نداشتند، مرگ را بر ننگ »دین جدید« ترجیح 
داده و با حبس کردن خود در کلبه های چوبی و آتش زدن 

آن، به صورت دسته جمعی خودکشی می کردند.
هنوز هم در روسیه نیم میلیون نفر »باورمند قدیم« وجود دارد 

که کلیساها و مجامع مذهبی خاص خود را دارند.
اول،  های  سال  در  خصوص  به  و  شوروی  انقالب  از  بعد 
کمونیست ها به جنگ دین می روند و کلیساها و تقریبا تمام 

مظاهر دینی را از سطح جامعه پاک می کنند.
این موضوع باعث می شود تا »باورمندان قدیم« که عموما 

مذهبی تر از دیگران بودند، مقاومت کنند.
عده ای به مناطق دور افتاده سیبری پناه برده و به صورت 

با  هم  ای  عده  دادند.  می  ادامه  زندگی  به  جمعی  دسته 
کمونیست ها درگیر می شدند.

»آکولینا«  همسرش  و  لیکوف«  »کارپ  ماجرا،  این  از  بعد 
جنوب  در  ای  منطقه  در  و  گرفته  را  خود  فرزند  دو  دست 
با کیلومتر   250 که  مغولستان  کشور  شمال  و   سیبری 

نزدیك ترین شهر فاصله دارد سکنی می گزینند.آن ها در طی 
با مواد در دسترس خود یعنی سیب زمینی و  این مدت تنها 
قارچ و یك چرخ نخ ریسی که با خود برده بودند، سر کردند.

انزوا، صاحب دو فرزند دیگر هم می شوند و  در سال های 
ادامه  خواسته  خود  تنهایی  و  سکوت  در  زندگی  به  نفره   6
دلیل  به  خانواده  مادر  »آکولینا«  بعد  سال  چند  دهند.  می 
خشکسالی از گرسنگی فوت می کند و پدر با دو پسر و دو 
دختر خود تنها می ماند. تا این که زمین شناسان آن ها را 

پیدا می کنند.

سه سال بعد از اولین مالقات با دنیای خارج، دو پسر و یك 
دختر خانواده به فاصله چند هفته از هم فوت می کنند. پدر 
خانواده هم چند سال بعد از آن از دنیا می رود و امروزه فقط 
»آگافیا« جوان ترین فرزند خانواده که پیرزنی 70 ساله است 
از خانواده »لیکوف« باقی مانده که همچنان مانند تارک دنیا 

به زندگی ادامه می دهد.
است. در همان از منزل خود دور شده  بار  تنها 6   »آگافیا« 

سال های بعد از انتشار خبر بود که دولت شوروی هزینه سفر 
او به شهر را متقبل شد و »آگافیا« برای اولین بار در زندگی، 

اسب و ماشین و هواپیما دید.

خانواده  6 نفره که 40 سال از دنیا عقب هستند

بـرنـج ام-کــي 

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

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بيرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

برنج سفيد دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شاليزارها
تأييد شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

ایزوگام  شفيعی
آسفالت و قيرگونی 
)محوطه و پشت بام(

٠٩١٥١٦٣٠2٣ - ٨٣222٥٤٩٤
صيادشيرازی ،  مجتمع ميرداماد  

واحد ٩٨

نبش حکيم نزاری ١   ٣222١٥2٥ - ٠٩١٥٣٦٣٥٥٨٧

رستوران و غذای آماده حکيم 

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

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

قيمه و قورمه  

راه با در خدمت شما همشهريان عزيز
هم

ک رايگان 
پي

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

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

هات داگ نيم متری ويژه- ژامبون نيم متری ويژه
 فالفل نيم متری ويژه  

خيابان معلم ، خيابان فردوسی، حد فاصل حافظ
 و پاسداران، جنب پالک ٨     تلفن : ٣١٠٥2

ساعت كار جديد: ١٠ الی ١٥ و ١٩ الی 2٤   طبخ با روغن كنجد
كليه سفارشات  ادارات 

شركت ها و ... پذيرفته می شود 

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ان
یر

ه ا
یم

و ب
ت 

مان
ض

ل 
سا

 10

ی
ون

رگ
قی

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  کاميونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

با تخفيف ویژه قيرگونی
محالتی - بين توحيد و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

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

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

فروش و خدمات پس از فروش 
ماشين های اداری از قبيل فتوكپی، اسکنرهای

 بايگــانی و تخت ، فکــس ، چند منظوره هـا 
و پرينترهــای رنگی و ليـزری

دوربين های حرفه ای و كامپکت كانن و نيکون
GPS های دستــی ، تجهيــزات آتليـه و كليه

 لوازم جانبی دوربين و پرينتر

اقساط 10 ماهه ویژه فرهنگیان

نمایندگی کليه محصوالت   کانن در خراسان جنوبی

آدرس: خيــابــان مــدرس
بين مدرس ١٦ و ١٤ طبقه دوم

تلفن: ٣22١٣2٥٥-٣22١١٩٩٩   همراه  ٠٩٣٦٠٠2٤٤٥٩ حميدی

حمل  اثاثيه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
٠٩١٥٩٦٣٩٠٦٥ - علی آبادی    ضمنا کارگر تنها نیز داریم
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انرژی خود را با گله و شکایت هدر ندهید

میان حل کردن مشکل و گله کردن از آن تفاوت زیادی 
هست. گله و شکایت کردن پیش دوستان، خانواده و 
همکارانتان تمرکز شما را روی خود مشکل نگه می دارد و 

شما را از پیدا کردن راه حل آن باز می دارد. 
غر و لند کردن این پیام را به دیگران می رساند که شما نه 
روی موقعیت خود و نه حتی روی نگرش خود نسبت به 

این موقعیت هیچ کنترلی ندارید.
گفتن اینکه مادرزنتان کاری می کند احساس بدی راجع 
به خودتان پیدا کنید و یا اذعان به اینکه مدیرتان شما را 
دیوانه می کند نشان می دهد که آنها کنترل احساس شما 
را در دست دارند. اجازه ندهید رفتار دیگران تعیین کننده ی 
احساسات شما باشد. این را بپذیرید که مدیریت احساسات 
شما فارغ از رفتار دیگران، کاماًل به خود شما بستگی دارد.

تسلیم شدن در برابر اتهامات دیگران و دفاع نکردن از 
آنکه دیگران  آنها قدرت می بخشد. به جای  خود، به 
را مسئول اتالف وقت خود معرفی کنید و یا آنها را به 
اجبار کردن شما به انجام کاری متهم کنید، بپذیرید که 

مسئولیت زندگی شما با خودتان است. 
حد و مرز های فیزیکی و احساسی مناسبی برای خود و 
دیگران تعیین کنید تا کسی نتواند به شما بگوید وقتتان را 

چگونه و با چه کسی بگذرانید.
کینه اندوزی نسبت به کسی که شما را آزرده کرده است 
او را متنبه نمی کند، بلکه تنها باعث آزار و اذیت خودتان 
می شود. وقتی زمان با ارزش خود را صرف فکر کردن به 
کسی می کنید که اعتقاد دارید به شما بدی کرده است، 

توان لذت بردن از لحظه را از خودتان گرفته اید.
بخشیدن دیگران بهترین راه پس گرفتن این قدرت از 

آنهاست. اما الزم است شفاف سازی شود.

جنوب ایتالیا زیستگاه نوعی چتر دریایی بنام »مدوز« 
و انواع حلزون های دریایی است. هر از گاهی این 
قورت  را  دریا  کوچک  حلزونهای  دریایی   عروس 
انتقال  اش  هاضمه  مجرای  به  را  آنها  و  دهد   می 
محافظت  او  از  حلزون  پوسته سخت  اما  دهد.  می 
میکند و مانع هضم آن می شود. حلزون به دیواره 
و  چسبد  می  دریایی  عروس  ی  هاضمه  مجرای 
درون  از  دریایی  به خوردن عروس  آرام شروع   آرام 

به بیرون می کند.
 زمانی که حلزون به رشد کامل خود می رسد، دیگر 
خبری از عروس دریایی نیست، چون حلزون به تدریج 
آن را از درون خورده است. بعضی از ما همانند چتر 
دریایی هستیم که حلزون درونمان، ما را آرام آرام از 
درون می خورد. حلزون درون ما می تواند: عصبانیت، 
دلواپسی، افسردگی، خشم، نگرانی، طمع، حرص و 
زیاده خواهی و... باشد. این حلزونها آرام آرام در وجود 
ما رشد می کنند و با دندانهای خود، وجود ما را می 

جوند، آرامتر از آنچه که فکر می کنیم. 
حال زمان آن است که به خود بیاییم و متوجه شویم 
چه اتفاقی در درونمان رخ داده است. کمی بیشتر برای 

شناخت درون خود بگذاریم.

سخت ترین کارها ، یافتن رایزن است چرا که 
رایزنهای بزرگ دور از دیدگان مردم، 
در اندیشه های دور در حال پروازند .

آرزو هات را یه جا بنویس و یکی یکی از خدا 
بخواه. خدا یادش نمیره ولی تو یادت میره
 چیزی را که االن داری آرزوی دیروزته

در آسانی ها خدا را بخوان 
تا در سختی ها صدایت برایش

 ناآشنا نباشد

باعث  که  است  این  سرگرمی  داشتن  مزایای  از  یکی 
می شود به ندرت خسته شوید. داشتن سرگرمی همچنین 
باعث کاهش استرس شده و می تواند جایگزین مناسبی 
برای عادت های منفی باشد. متاسفانه برخی از سرگرمی ها 

می توانند بسیار زمان بر و پرهزینه باشند. 
به منظور مقابله با این شرایط، بسیاری از افراد به دنبال 
راه هایی برای تبدیل این سرگرمی ها به عرصه های پردرآمد 
هستند. اگرچه انجام این کار به آسانی میسر نیست.این کار 
به انجام تحقیقات، تعهد زمانی و تمایل فرد برای انجام 
فعالیت های مربوط به توسعه ی مهارت ها نیاز دارد تا فرد را 
از سرگرمی های مورد نظر به سمت ایجاد کارآفرینی سوق 
دهد. اگر به دنبال سرگرمی جدیدی هستید که بتوانید از 
آن کسب درآمد کنید و یا به دنبال کسب درآمد از سرگرمی 
فعلی خود هستید، بهتر است ۵ مرحله ی زیر را دنبال کنید:

۱- عالیق و استعدادهای خود را مشخص کنید
در حالی که لذت بردن از کاری که انجام می دهید اهمیت 
بسیاری دارد، اما برای اینکه بتوانید از انجام یک سرگرمی 
پول به دست آورید، باید کاری را انتخاب کنید که در آن 

استعداد ذاتی داشته باشید. 
اگر در حال حاضر یک سرگرمی دارید که مشغول به انجام 
آن هستید، باید صادقانه از خود بپرسید که آیا در این زمینه 

استعدادی دارید و به عبارت ساده تر آیا انجام این کار را 
دوست دارید. اگر شما به دنبال یک سرگرمی هستید، از 
استعدادها و مهارت های خود در راستای عالیقی که دارید، 
و  بین عالیق  اشتراک  نقطه  ی  و  کنید  تهیه  لیست  یک 
مهارت های خود را در میان این لیست پیدا کنید. این نقطه 
جایی است که سرگرمی سودآور شما در آنجا قرار گرفته 

است.

۲- به مطالعه  بپردازید تا با آنچه که دیگران 
برای کسب درآمد انجام داده اند آشنا شوید

یا سرگرمی های مورد نظر خود  از آن که سرگرمی  پس 
را که می توانند کاندید مناسبی برای کسب درآمد باشند، 
شناسایی کردید، کمی تحقیق کنید.الزم است بدانید که 
آیا دیگران توانسته اند با انجام این کار به شکل موفقیت 
آمیزی به کسب درآمد بپردازند، و چه کارهایی انجام داده اند 
تا به نتیجه برسند. اگر آنها اشتباهاتی انجام داده اند، شما 
اینکه  از اشتباهات آن ها درس بگیرید به جای  می توانید 

خود، مرتکب این اشتباهات شوید.
قانونی وجود ندارد که شما حتما باید مسیری که آن ها 
طی کرده اند را دنبال کنید، اما مسلما انجام این تحقیقات 
به شما کمک می کند تا نقشه ای برای مسیر خود تعیین 
کرده و برای آغاز این مسیر به شما یاری می رساند. زمانی 

آیا  بدانید که  بخواهید  است  که تحقیق می کنید، ممکن 
نظر شما  مورد  از طریق سرگرمی  توانسته اند  دیگر  افراد 
شکست  با  راه  این  در  یا  و  برسند  درآمد  به  موفقیت   با 

مواجه شده اند.

۳- فرصت های موجود در بازارهای محلی
و آنالین اطراف خود را مورد بررسی قرار دهید

قدم بعدی برای شما این است که تصمیم بگیرید کجا و 
در چه مکانی می خواهید به بازاریابی برای محصوالت یا 

خدمات خود بپردازید. 
شما چندین گزینه دارید از جمله، اینترنت، داشتن فضایی 
در یک مغازه، بازارهای لوازم دست دوم، نمایشگاه ها و یا 
فروش مستقیم. اگر برای شما در جایی که دیگران مشغول 
بازاریابی هستند فضایی وجود داشته باشد، بسیار عالی است. 
اگرچه، مسلما تمایل ندارید به فروش کاالها و خدمات خود 
در فضایی بپردازید که بسیاری از افراد دیگر نیز سعی دارند 

همان محصوالت را در آنجا به فروش برسانند. 

۴- به کالس های آموزشی بروید 
و یا از یک مربی کمک بگیرید.

از  افزایش توانایی های خود جهت سود بردن  در راستای 
یک سرگرمی، شما نمی توانید تنها به خاطر خوب بودن 

در انجام آن سرگرمی، به نتیجه ی مورد نظر برسید. باید بر 
روی مهارت ها و استعدادهای خود تا جایی متمرکز شوید 
که بتوانید از رقبای خود بهتر باشید. بهترین روش برای 
پیدا  یا  این کار، شرکت در کالس های آموزشی و  انجام 
کردن شخصی است که حاضر شود مربی شما باشد.به یاد 
داشته باشید که شما نیاز ندارید که تنها به تولید محصوالت 
و خدمات با کیفیت بپردازید، بلکه همچنین نیاز دارید تا به 
اندازه ی کافی در زمینه ی مورد نظر پربار باشید تا بتوانید با 

افزایش تقاضا روبرو شوید. 

۵- به صورت آنالین حضور خود را اعالم کنید
شما باید قادر باشید به فروش محصوالت و خدمات خود 
بپردازید، پس باید به صورت آنالین و در فضای مجازی نیز 
اعالم وجود کنید. آنچه که برای شما مناسب است بستگی 

به سرگرمی ای دارد که قصد کسب درآمد از آن را دارید.
یک  ایجاد  به  بخواهید  است  ممکن  موارد،  بیشتر  در 
بپردازید.  وردپرس  در  کاربری  حساب  یک  یا  وب سایت 
برای بسیاری از افراد راحت تر است تا از وردپرس به منظور 
ایجاد یک وب سایت استفاده کنند و آن را به یک تجارت 
الکترونیک تبدیل کنند. ممکن است بخواهید به ایجاد یک 
حساب کاربری در فیسبوک، لینکدین و یا توئیتر برای آغاز 

استارتاپ جدید خود بپردازید
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

سیني هایی از طال و جام هایی در برابر آنان می گردانند و در آنجا آنچه دلها آن را بخواهند 
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کوهستان را بنگر ، به تو می گوید نوک بلند و 
خیره ساز آن ، از پس دامنه ایی گسترده،

 آسمان را به زانو درآورده است .

آن دل که شد او قابل انوار خدا
پر باشد جان او ز اسرار خدا

زنهار تن مرا چو شمع تنها مشمر
کو جمله به نمک زار خدا
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123456789101112131415
وریناژودویرتکن1
ناوجاریمتماص2
وبتدنورسینف3
زاسراکناباتیا4
ازورهرنامکمل5
راناهمهرومان6
تدحملیدلابدنه7
بارتوندپارگا8
اراکنایوهسسار9
زارباالمتمهم10
رلرسیماویتسب11
گننوراپهزویرد12
ادنتندرماوا13
نواهنتاسیرنه14
یهنتسیلانو یسان15

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

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

پخش تراکت  تبلیغاتی    

0938  928  2099

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

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

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

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

 09156148203
09013986830

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

تعمیر لوازم گاز سوز خانگی  و صنعتی 
و آبگرمکن در اسرع وقت
09150570409 - رجبی

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

خریداریم.  
32255221-09156702717

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

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

 09151614735
برادران زنگوئی

این آگهی را جدی بگیرید
اگر به دنبال خرید آپارتمان با 

شرایط فوق العاده و سرمایه گذاری 
مطمئن هستید  این فرصت استثنایی

 را از دست  ندهید 
با پرداختی کامال توافقی

ضمنا واگذاری تعداد محدودی 
از واحدها با شرط تهاتر می باشد 

محل پروژه: حاشیه بلوار 
بقیه ا... )عج( 

برای کسب اطالعات بیشتر
 با شماره 09014817275 

تماس بگیرید.

فروشی
ملک مسکونی واقع در پاسداران 12با مشخصات ذیل بر مبنای متری 
12/000/000 ریال قیمت پایه به صورت نقدی واگذار می گردد. 

لذا متقاضیان می توانند برای قیمت پیشنهادی خود به دفتر تعاونی بین پاسداران 
10 و 12مراجعه نمایند. 056-32235239

نوع کاربریعرصهآدرس ملکردیف
مسکونی250 مترمربعبیرجند - پاسداران 12- پالک 117

شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )علیه السالم(

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

با گارانتی معتبر

09157417139 - ایوبی

میدان اول مدرس - مجتمع تجاری 
الماس طبقه پایین   تـک رایـانه

 به یک نفر بازاریاب آقا )حضوری( 
برای امور تبلیغاتی نیازمندیم. 

)ساعت تماس 8-12(  32236331

به تعدادی بازاریاب برای پخش
 مواد غذایی نیازمندیم.

32237392 -09151634786

مژده به بانوان محترم آژانس سیما رز
 آماده خدمت رسانی به بانوان محترم می باشد.
 آدرس: خیابان معلم 32423700 -32434320

فرش های دست دوم شما را خریداریم.
09151633298

32313099

فروش لیفان V60 خانگی  
 سفید، مدل 93
09373136001

زیر زمین تجاری  واقع در خیابان معلم کامال 
بهداشتی  مناسب  غذای آماده  یا سالن زیبایی 

اجاره داده می شود.    09153635793

دعوت به همکاری
برای سالن زیبایی زنانه 

به تعدادی نیروی ماهر در کار
 »براشینگ و اصالح« نیازمندیم. 

09391007194 - 32439823

یک عدد فیش عمره با قیمت توافقی 
به فروش می رسد. 

32220564  - 09151632927

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

 فروش انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر، سی  دی

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



6
سه شنبه * 13 بهمن 1394 * شماره 3433

نامه نیوز: مشاوران غذا درمانی مصرف میوه را بهترین راه برای پاکسازی دستگاه گوارش می دانند. سیب بهترین میوه برای پاکسازی دستگاه گوارش است زیرا 
محتوی مقدار بسیار زیادی الیاف و پکتین است که نقش بسزایی در زدودن سم های انباشته شده در بدن به دلیل مصرف غذاهای مضر مثل گوشت های فرآوری 
شده و نوشیدنی های گازدار و فست فودها دارند کما اینکه معده را هم پاکسازی می کنند.پکتین موجود در گریپ فروت نیز به پاکسازی معده کمک می کند.

این میوه ها دستگاه گوارش را شستشو می دهند  اخبار ورزشی

بیرجند میزبان مرحله نهایی مسابقه لیگ 
برتر زورخانه ای کشور شد

ایرنا: رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای خراسان جنوبی 
گفت: در قرعه کشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای 
کشور، بیرجند به عنوان میزبان مسابقات مرحله نهایی 
لیگ برتر انتخاب شد. مهدی قمری افزود: این مسابقه 
کرمانشاه،  البرز،  های  استان  ورزشکاران  شرکت  با 
برگزار  15بهمن  جنوبی  خراسان  و  اصفهان  کرمان، 
 می شود. وی اظهار کرد: محل برگزاری این رقابت ها 
زورخانه موسی بن جعفر )ع( بیرجند است و عصر همان 
روز نفر اول تا سوم معرفی می شوند. وی با بیان اینکه 
قوی ترین تیم های کشور در این مرحله حضور دارند، 
ابراز امیدواری کرد: استان امتیاز قابل قبول کسب کند 
در این مسابقه اگر ورزشکاری یک تکنیک را به درستی 
انجام ندهد تمام امتیاز تیم حذف می شود، حساسیت 
شد:  یادآور  است.وی  زیاد  ورزش  این  در  داوری  کار 
دبیر فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور و رئیس 
 کمیته این فدراسیون به عنوان میهمان برای انجام این 

رقابت ها به بیرجند سفر می کنند.

خدمتی در جایگاه دهم فدراسیون 
بین المللی تیراندازی

ماه  تیراندازی در  بندی جهانی  ترین رده  ایرنا: جدید 
فوریه اعالم شد و الهه احمدی در تفنگ بادی 10 متر 
همچنان در جایگاه نخست قرار دارد و نجمه خدمتی 
دیگر ملی پوش کشورمان در این رشته در جایگاه دهم 
قرار دارد.  الهه احمدی، نجمه خدمتی، گلنوش سبقت 
تاکنون  نوروزیان  پوریان  و  بزرگ  جام  لقا  مه  الهی، 
موفق به کسب پنج سهمیه المپیک برزیل برای ایران 

در رشته تیراندازی شده اند.

مصاف هندبال ایران با اسپانیا، اسلوونی 
و سوئد در راه المپیک   

سهمیه  کسب  برای  ایران  هندبالیست های  ایسنا: 
المپیک باید در مسابقات انتخابی چهار جانبه با اسپانیا، 
ایران  هندبال  تیم  ملی  کنند.  دیدار  و سوئد  اسلوونی 
در مسابقات انتخابی المپیک قاره آسیا نایب قهرمان 
شد و نتوانست سهمیه بگیرد، اما جواز حضور در یک 
اساس  این  بر  را کسب کرد.  انتخابی دیگر  تورنمنت 
تیم  ملی هندبال ایران باید اردیبهشت ماه سال 1395 
این  از  با اسپانیا، اسلوونی و سوئد دیدار کند. دو تیم 
مسابقات سهمیه المپیک 2016 ریو را کسب می کنند. 

شب طالیی کشتی ایران در قلب پاریس

مهر: رقابت های بین المللی کشتی جام پاریس با کسب 
پنج مدال طال، یک نقره و یک برنز توسط آزادکاران 
کشورمان به پایان رسید. در این رقابت ها حسن رحیمی، 
سید احمد محمدی، علیرضا کریمی و کمیل قاسمی در 
فینال اوزان خود به مصاف حریفان رفتند و همگی با 

کسب عنوان قهرمانی صاحب مدال طال شدند.

خواص مصرف پوست لیمو 
در کنترل دیابت

 
سالمت نیوز: به گفته محققان، پوست لیمو حاوی 
مقادیر زیادی فالونوئید و پلی فنول است که به 

کنترل سطح گلوکز خون کمک می کند. همه ما 
می دانیم که نوشیدن آب گرم و آبلیمو در اوایل 
صبح نه تنها به کاهش وزن کمک می کند بلکه 
موجب تقویت سیستم ایمنی بدن نیز می شود. 
اما شاید همه ما از فواید پوست لیمو آگاه نباشیم. 

پوست لیمو مملو از خواص آنتی اکسیدانی است 
تواند به کنترل سطح قند خون کمک  که می 
است  هایی  فنول  پلی  لیمو حاوی  پوست  کند. 
که باعث بهبود مقاومت به انسولین می شوند. 
از تجمع چربی در منطقه  این شرایط، مانع  در 

دور شکمی می شود. همچنین وجود ترکیباتی 
دیابت  کنترل  به  هسپریدین  و  نارینگین  نظیر 
کمک می کند و موجب کاهش تجزیه گلوکز در 
کبد شده و متابولیسم گلوکز )تولید مولکول های 
گلوکز جدید در کبد( را متوقف می کند. با وجود 

فواید متعدد پوست لیمو شما می توانید از خالل 
پوست لیمو به شکل های گوناگون از جمله در 

ساالد استفاده کنید.

ارتباط کاهش وزن و مصرف 
چربی های سالم

 
دهد  می  نشان  جدید  تحقیق  نیوز:  سالمت 
سالم،  با چربی های  وزن  برنامه های کاهش 
نظیر روغن زیتون در رژیم غذایی مدیترانه ای 
یا رژیم غذایی حاوی چربی کم و کربوهیدرات 
باال، تاثیر مشابهی بر کاهش وزن دارند. مطالعه 
محققان نشان می دهد یک وعده غذایی حاوی 
های  چربی  از  غنی  که  گردو  نظیر   مغزیجاتی 
میزان  بر  شگرفی  تاثیر  هستند،  غیراشباع 
سبک  وجود  با  محققان،  گفته  دارد.به  چربی 
مصرف  کاهش  و  وزن  کاهش  فعلی،   زندگی 
سطح  کاهش  با  شده  اشباع  های  چربی 

کلسترول بد خون مرتبط است.

با آب و موز، عضله سازی کنید!

بازیابی  برای  هدف  اولین  نیوز:  سالمت 
را  بدن  مایعات  تعادل  که  است  این  عضله ها 
حتی  بدن  کم آبی  بازگردانیم.  عادی  حالت  به 

عضله ها  عملکرد  می تواند  هم  متوسط  حد  در 
را دچار ضعف کند.  و وضعیت متابولیسم بدن 
اولین هدف برای بازیابی عضله ها این است که 
تعادل مایعات بدن را به حالت عادی بازگردانیم. 
متوسط هم می تواند  در حد  بدن حتی  کم آبی 

بدن  متابولیسم  وضعیت  و  عضله ها  عملکرد 
می کنند  توصیه  محققان  کند.  ضعف  دچار  را 
که  گرمی   500 هر  به ازای  باید  فرد  هر  که 
تا   470 می کند،  کم  ورزشی  فعالیت  طی  در 
از  یکی  موز  بنوشد.  مایعات  میلی لیتر   710

نظر  به  و  است  ورزشکاران  محبوب  میوه های 
زیادی  اهمیت  واقعا  انتخاب  این  متخصصان، 
در  که  آسان هضمی  کربوهیدرات های  دارد. 
موزها وجود دارد، به ُپر کردن ذخایر گلیکوژن 

عضله ها کمک می کند. 

درمان سرفه های خشک
 با روش های طبیعی 

همراه  مخاط  خروج  با  خشک  سرفه  شهرخبر: 
نیست و معموال یک واکنش آلرژیک نسبت به 

 آلودگی هوا، گرد وغبار، ویروس ها و باکتری های 
شود.  می  محسوب  تنفسی  سیستم  به  مهاجم 
 به جز ناراحتی که ایجاد می کند، این سرفه ها 
کند  می  سعی  که  است  بدن  طبیعی  واکنش 

عوامل مضر و بیماری زا را دور کند.
 سیر، روغن زیتون و آویشن: سیر یکی از قوی ترین 
برای  که  است  طبیعی  های  بیوتیک   آنتی 
ناراحتی های سیستم تنفسی استفاده می شود. 
عامل  های  ویروس  با  آن  گوگردی  ترکیبات 
سرفه مقابله می کند و برای پاکسازی مجاری 
تنفسی عالی است. همراهی سیر در کنار روغن 
زیتون و آویشن خواص آن را بیشتر می کند. 10 
حبه سیر را پوست کنده و خرد کنید و در ظرفی 
بریزید. 1 فنجان روغن زیتون و 2 شاخه آویشن 
 24 حداقل  بگذارید  و  کرده  اضافه  نیز  را  تازه 
ساعت بماند. روزانه یک قاشق از این ماده را در 
حال ناشتا بخورید تا زمانی که بیماری بهبود یابد.

بخور اکالیپتوس و لیمو: بخور گیاهان جز بهترین 
 روش های طبیعی برای تسکین عالیم بیماری های 
تنفسی مانند سرفه خشک است. در مورد سرفه 
که  شود  می  توصیه  لیمو  و  اکالیپتوس  خشک 
سالمت سیستم تنفس را بهبود می بخشند. یک 
لیتر آب را همراه با مقداری برگ های اکالیپتوس 
 و آب یک لیمو بجوشانید و در حالی که سر را 

می پوشانید بخار آن را استنشاق نمایید. 

درمان سرفه های خشک با روش های طبیعی

دستگیری 46 متهم در طرح ضربتی پاکسازی نقاط آلوده در استان

در  عمومی  امنیت  و  نظم  زنندگان  هم  بر  از  نفر   47 دستگیری  از  استان  انتظامی  فرمانده 
پاکسازي  طرح  از  مرحله   44 اجرای  در   : گفت  شجاع  سرهنگ   . داد  خبر  جنوبی  خراسان 
های  تیم  بیرجند  شهرستان  در  متجاهر  معتادان  و  فروشان  خرده  با  مبارزه  و  آلوده  مناطق 
 : گفت  وی   . شدند  اعزام  شده  شناسایی  های  محل  به  استان  انتظامی  فرماندهی  عملیاتی 
مأموران با بازرسی نقاط آلوده تعداد 47 متهم متجاهر را دستگیر کردند که از آنان مقداری 
این  از  یکی  در   : داشت  بیان  استان  انتظامی  فرمانده   . شد  ضبط  و  کشف  سرقتی   لوازم 
عملیات ها در شهرستان نهبندان 690 کیلوگرم تریاک از قاچاقچیان مواد مخدر کشف شد 
که در این رابطه یک دستگاه خودرو 405 و یک متهم دستگیر شد . سرهنگ  شجاع  تصریح 
با بر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی به شدت  انتظامی خراسان جنوبی  کرد : فرماندهی 
برخورد می کند و هیچ گونه اغماضی برای این افراد نخواهد بود . وی تأکید کرد : شهروندان 
در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک و یا بی نظمی می توانند از طریق تماس با مرکز 

فوریت های پلیسی 110 ، پلیس را در برقراری نظم و امنیت یاری کنند.

کشف یک و نیم کیلوگرم کراک در نهبندان 

و  کیلو  یک  کشف  از  نهبندان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
خبر  شهرستان  این  در  )کراک(  فشرده  هروئین  گرم   500
بازرسي  و  ایست  مأموران  گفت:  شاهوردي  سرهنگ  داد. 
شهید حسیني سهل آباد هنگام کنترل خودروهاي عبوري به 
یک دستگاه پژو که از سیستان و بلوچستان عازم شهرهاي 
 شمالي کشور بود مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند . 
وي بیان داشت : خودروي متوقف شده بازرسي شد که در 
بازرسي از خودرو یک کیلو و 500 گرم مواد مخدر از نوع 
خودرو  در  اي  ماهرانه  طرز  به  که  فشرده)کراک(  هروئین 
جاساز شده بود، کشف شد . وي تصریح کرد : پرونده تشکیل 
دستور  با  متهم  که  ارسال  دادسرا  به  متهم  همراه  به  شده 

قاضي روانه زندان شد.

کشف 31 کیلو گرم تریاک در »قاین« 

فرمانده انتظامي شهرستان قاین از کشف 31 کیلوگرم تریاک در این 
پاسگاه  مأموران  گفت:  زاده  امیرآبادي  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان 
در  عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام  فرماندهي،  این  بیهود  انتظامي 
محورهاي فرعي به دو دستگاه خودروي سواري که در محورهاي فرعي 
تردد مي کردند مشکوک و به خودروها دستور ایست دادند که  رانندگان 
خودروها به دستور مأموران توجهي نکرده و از محل متواري شدند. وي 
اظهار کرد: تیم مجهز فرماندهي انتظامي شهرستان و بخش خضري 
به محورهاي مواصالتي اعزام شد و پس از تعقیب و گریز چند ساعته 
خودروها را متوقف کردند .وی ادامه داد : در بازجویي ها متهمان اعتراف 
اند که  از پل هاي کنار جاده دپو کرده  را زیر یکي  کردند موادمخدر 
مأموران به محل اعزام شدند و 31 کیلوگرم تریاک کشف کردند. در این 

رابطه دو دستگاه خودرو توقیف و چهار متهم دستگیر شدند.

سوء استفاده از رابطه فامیلی برای 
سرقت اینترنتی 

گفت:  ایرانشهر  انتظامی  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
به  با مرجوعه قضایی  از شهروندان  در پی مراجعه یکی 
اداره مبارزه با جرایم سایبری ایرانشهر مبنی بر برداشت 
توسط  موضوع  بررسی  وی،  بانکی  حساب  از  مجاز  غیر 
افزود:  جلیلیان  آغاز شد. سرهنگ  فتا  پلیس  کارشناسان 
در تحقیق از شاکی مشخص شد که شخصی از طریق 
رمز دوم کارت عابر بانک وی اقدام به برداشت کرده است.   
وی تصریح کرد:وی ادامه داد: با احضار متهم مشخص شد 
وی با شاکی نسبت فامیلی داشته که با در اختیار داشتن 
رمز دوم عابربانک شاکی از آن سوء استفاده نموده و اقدام 
به انتقال وجه از حساب شاکی به حساب خود نموده است.   

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
)یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(

 واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی
  در حال حاضر با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - از کار افتاده - بی سرپرست و ... 

160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما مردم خیرخواه 
اعم از کاالهای نو و بال استفاده مازاد

 فطریه - کفاره-  نذورات- زکات- مواد غذایی - پوشاک 
کمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی و ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.

از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و دانشگاه  فعاالن
 بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاریابی و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.

 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(    32313472 - 09151631855 طاهری
 شماره حساب  کمک های  مردمی بانک  ملی:  0109831823009     

           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجندشماره کارت مرکز خیریه جواداالئمه: 6037991899549160

بنگاه قالب بتن        
 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

آدرس : نبش غفاری 4    
 09151606528
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افتتاح و بهره برداری 
از 974 واحد مسکن مهر در دهه فجر 

گروه خبر- مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
با اشاره به اینکه تاکنون ۲۷ هزار واحد مسکن مهر 
تحویل متقاضیان شده است، اظهار کرد: ۹۷۴ واحد 
دیگر در دهه فجر امسال با اعتبار ۴۴ میلیارد تومان 
باحضور قائم مقام وزیرراه وشهرسازی در استان افتتاح 
خواهد شد. جعفری با اشاره به اقدامات انجام شده در 
مسکن مهر، بیان کرد: 31 هزار و 300 واحد تعهدشده 
استان در قالب مسکن مهر داشته که از این تعداد ۲۷ 
هزار و ۴00 واحد آن تحویل متقاضیان گردیده و ۹۷۴ 
واحد نیز در دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد 
رسید.  وی درخصوص۲ هزار و ۹00 واحد باقی مانده 
باالی  فیزیکی  پیشرفت  از  واحدها  این  تصریح کرد: 
85 درصد برخوردار است که مشکل اساسی در عدم 
می  که  است  نقدینگی  تأمین  بحث  واحدها  تحویل 

بایست توسط مالکان واحدها تأمین شود.

یادواره شهدای اصناف بیرجند برگزار شد

غالمی- یادواره شهدای اصناف و منطقه شمال شهر 
بیرجند در دبیرستان 15 خرداد برگزار شد. در این یادواره 
که با همکاری اداره کل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس 
برگزار شد یاد و خاطره شهیدان محمد عباسی و مهدی 
صادقی )شهید نماز( گرامی داشته شد و از خانواده های 

سایر شهدا با اهدای تندیس و لوح قدردانی شد.

غبارروبی مزار شهدای گمنام بیرجند 
با حضور کارکنان وزارت ارتباطات استان

گروه خبر- همزمان با آغاز دهه مبارک فجر و به منظور 
تجدید میثاق با شهدای انقالب، مراسم زیارت عاشورا 
صبح روز دوازده بهمن ماه در محل نمازخانه ساختمان 
مرکزی شرکت مخابرات خراسان جنوبی برگزار شد. 
در این مراسم که با حضور مدیران و کارکنان مجموعه 
شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
استان برگزار شد پس از برگزاری مراسم زیارت عاشورا 
و مداحی مداح اهل بیت)ع(، حجت االسالم لطفیان 
مدیر کل تبلیغات اسالمی به ایراد سخنرانی پرداخت. 
بر  با حضور  جلسه  در  نیز حاضرین  مراسم  پایان  در 
سر مزار شهداي گمنام بیرجند با مرثیه سرایي، قرائت 
فاتحه و نثار شاخه گل و عطر افشانی یاد و خاطره آن 

شهداي عزیز را گرامي داشتند.

کارخانه سیمان باقران 
دهه فجر راه اندازی می شود

تسنیم- فرماندار شهرستان درمیان مهمترین مشکل 
قهستان  قند  کارخانه  تعطیلی  را  شهرستان  این 
دانست که سوء مدیریت چراغ آن را خاموش کرد و 
گفت: کارخانه سیمان باقران این شهرستان در دهه 
فجر راه اندازی خواهد شد. بشیری زاده  در مراسم 
اسدیه  باهنر  شهید  مدرسه  در  انقالب  زنگ  نواختن 
اظهار کرد: در دهه فجر 65 پروژه با هزینه ای بالغ 
بر 6 میلیارد تومان در این شهرستان به بهره برداری 
خواهد رسید. به گفته وی مشعل گاز اسدیه به شهر 
و  می رسد  برداری  بهره  به  زودی  به  هم  قهستان 
کلنگ زنی گازرسانی به شهر طبس و گزیک نیز در 
دهه فجر انجام خواهد شد. وی در این مراسم از همه 
مسئوالن شهرستان خواست در برنامه های دهه فجر 

با اتحاد و همدلی شرکت کنند.

با حضور استاندارکلنگ پروژه حفاری 
گاز شهری نهبندان به زمین زده می شود

فارس- فرماندار نهبندان از کلنگ زنی طرح حفاری گاز 
شهری نهبندان در دومین روز از دهه فجر با حضور 
استاندار خبر داد. نظافت در شورای اداری شهرستان 
احداث  و  گازرسانی  فجر،  دهه  گرامیداشت  ضمن 
نیروگاه بادی برای تولید برق را از طرح های زیربنایی 
ابتدا  کرد:  اضافه  و  دانست  شهرستان  در  و ضروری 
اجرایی شود و  نهبندان  زیرساختی در  باید طرح های 
واحدهای صنعتی  ایجاد  برای  برنامه ریزی  آن  از  بعد 
بزرگ در نهبندان داشته باشیم. وی افزود: برای ایجاد 
اشتغال در شهرستان باید مشاغل خانگی، مشاغل خرد 
و ایجاد تعاونی ها بیشتر رونق داده شود و توجه ویژه به 
بنگاه های اقتصادی زودبازده داشته باشیم. وی یادآور 
شد: توسعه و رونق صنعت گردشگری و صنایع دستی 
در شهرستان باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد. به 
گفته وی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک نیز به 

زودی در نهبندان راه اندازی می شود.

 دومین جشنواره برترین های صالحین
 در طبس برگزار شد

ایرنا- مربیان و سرگروه های برتر حلقه های صالحین 
بسیج طبس در دومین جشنواره برترین های صالحین 
این شهرستان تجلیل شدند. سرهنگ احمدی فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه طبس در این جشنواره گفت: 
این جشنواره به منظور تجلیل از برترین های سال ۹۴ 
تشکیل شد. وی افزود: بعد از گذشت بیش از پنج سال 
از تشکیل حلقه های صالحین که به عنوان بهترین و 
موفق ترین راهکار در مقابله با جنگ نرم دشمن در 
بسیج اجرایی و عملیاتی شده شاهد رشد هرچه بهتر و 
بیشتر و توسعه هم کمی و کیفی حلقه های صالحین 
در سطح شهرستان هستیم. به گفته وی در مجموع 
فعال هستند که تحت پوشش  اعضا  حدود 1۲ هزار 

نظام تربیتی صالحین در سطح شهرستان قرار دارند.

مراقب کمین های دشمن باشیم

مهر- امام جمعه بیرجند با اشاره به لزوم هوشیاری 
سر  بر  استکبار  گفت:  دشمنان  توطئه های  برابر  در 
کمین  شناس  دشمن  و  هوشمند  افراد  خوبان،  راه 
مدیران  میثاق  تجدید  آیین  در  رضایی   می گذارد. 
با  با قائم مقام نماینده ولی فقیه درخراسان جنوبی، 
گرامیداشت دهه فجر اظهار کرد: باید مراقب باشیم 

در زمین دشمن بازی نکنیم.

افتتاح طرح آبرسانی خسروآباد نهبندان

فارس- مدیر آب و فاضالب روستایی نهبندان از افتتاح 
و راه اندازی فاز نخست پروژه آبرسانی خسروآباد این 
شهرستان در دهه فجر خبر داد. صادقی اظهار کرد: 
اعتباری معادل یک میلیارد و  این پروژه  برای اجرای 
100 میلیون تومان هزینه شده است که محل تأمین 
اعتبار آن از محل اعتبارات بنیاد برکت بوده است. وی 
افزود: با اجرای این طرح تعداد 35 خانوار از نعمت آب 

آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.

بیشترین تقاضای سرمایه گذاری در استان 
از آن آلمان، چین و افغانستان است

ایرنا- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی 
در  خارجی  گذاری  سرمایه  تقاضای  بیشترین  گفت: 
استان تاکنون مربوط به چین، افغانستان و آلمان بوده 
گذاری  سرمایه  خدمات  مرکز  افزود:  رمضانی  است. 
استان با همکاری سایر دستگاه های اجرایی اقداماتی 
برای اطالع رسانی فرصت های سرمایه گذاری موجود 
و معرفی ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری انجام 
داد. وی تهیه و تدوین نخست کتاب فرصت های جدید 
از این  سرمایه گذاری استان در سال گذشته را یکی 
اقدامات برشمرد و گفت: امسال نیز این کتاب فرصت 
های جدید سرمایه گذاری استان را به دو زبان فارسی 
و انگلیسی به سرمایه گذاران معرفی می کند. به گفته 
وی از ۴۴ میلیون دالرسرمایه گذاری خارجی انجام شده 
در استان 33میلیون دالر آن مربوط به سال ۹۴ است. 
همچنین آلمانی ها با سرمایه اولیه ۷0 میلیون یورو برای 
تولید فراورده های شتر درحال فعالیت هستند که در این 

ارتباط پنج هزار نفر شتر پرورش داده می شود.

روستاهای حاشیه بخش مرکزی بیرجند
 نیاز به ایجاد زیرساخت الزم دارند

ایرنا- بخشدار مرکزی بیرجند با بیان اینکه روستاهای 
نیاز دارند،  حاشیه بخش مرکزی به ایجاد زیرساخت 
گفت: دهیاری ها در روستاهای اطراف بیرجند توان 
ارائه خدمت به انبوه جمعیت را در این مناطق ندارند. 
روستاها  این  ساماندهی  درباره  باید  افزود:  جعفری 
برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد تا ارائه خدمات به 
مردم مطلوب تر شود. وی ادامه داد: پیشنهاد می شود 
این روستاها یا به شهر بیرجند الحاق شوند یا به صورت 
شهرداری مستقل به مردم خدمات ارائه کند. وی افزود: 
این روستاها نیازمند ساماندهی هستند چرا که جمعیت 
برخی از روستاها با مراکز تعدادی از شهرستان های 
استان برابر است. به گفته وی در پنج روستای چهکند، 
حاجی آباد، امیرآباد، علی آباد لوله و دستگرد بیش از 

۲5 هزار نفر زندگی می کنند.

نمادین در  به صورت  و  روز جشن های دهه فجر در یک هزار و ۷00 مدرسه خراسان جنوبی  انقالب در نخستین  زنگ 
دبیرستان دخترانه نرجسیه بیرجند با حضور فرماندار، افراد خیر، مسئوالن محلی و معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان 
نواخته شد. گفتنی است در حاشیه این مراسم نمایشگاه انقالب، آثار و ابنیه تاریخی، یادمان شهدا و دست سازه های دانش 

آموزان بیرجند نیز در این دبیرستان دایر شد و بیش از 1۲0 اثر هنری دانش آموزان در معرض نمایش گذاشته شد.

 زنگ انقالب در مدارس خراسان جنوبی به صدا درآمد

 رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه مدیران نسبت به کارهای انجام شده 
در مورد اقتصاد مقاومتی گزارش دهی کنند، گفت: نبود روحیه مطالبه گری در مردم 
از دستگاه های اجرایی سبب ایجاد حاشیه امن کاری برای تعدادی از مدیران  شده 
است. به گزارش ایرنا، زهرایی در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی 

استان افزود: روحیه مطالبه گری نزد خراسان جنوبی ها کم است، مدیران دستگاه 
های اجرایی زیر سؤال نمی روند. به گفته وی اگر این باور در مدیران به وجود نیاید 

این شیوه اقتصادی در استان عقب مانده خراسان جنوبی رونق نخواهد گرفت. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز  هدف اصلی اقتصاد مقاومتی را رشد 
اقتصاد و اقتصاد دانش بنیان و فناوری ذکر کرد و افزود: بخش تعاون می تواند 
در  مقاومتی  اقتصاد  نقش  باشد. سنجری  زمینه  این  در  اصلی  ارکان  از  یکی 
کاهش فقر را مهم دانست و گفت: 1۴ برنامه عملیاتی با شاخص های مختلف 

در این راستا در استان تدبیر شده است. 

تمام ظرفیت های استان برای تحقق اقتصاد مقاومتی بکار گرفته شود

 استاندار نیز با تأکید بر اینکه از همه  ظرفیت های استان برای تحقق سیاست های
کلی اقتصاد مقاومتی باید استفاده شود، گفت: شرایطی برای حضور نخبگان در 

حوزه تحقق این سیاست ها باید فراهم شود. خدمتگزار اظهار کرد: محورهای 
مهمی در سیاست کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد که شامل فعال سازی تمامی 
امکانات به منظور توسعه کارآفرینی، استفاده از هدفمندسازی یارانه ها در جهت 
ایجاد اشتغال است. استاندار حذف بروکراسی را بسیار مهم دانست  و گفت: هر 
مقدار که در تصمیم گیری های مهم تأخیر شود به همان اندازه باعث از دست 
رفتن فرصت های سرمایه گذاری در استان می شود و باید راهکارهایی برای 

حل مشکالت مردم در کوتاه ترین زمان پیدا کرد.
معاون عمرانی استاندار هم با بیان اینکه معادن استان باید به صورت بسته هایی 
کاماًل تعریف شده ای باشد، تصریح کرد: با این کار می توان سرمایه گذارانی را 
به استان جذب کرد و اشتغال در استان ایجاد کرد. نخعی نژاد خاطرنشان کرد: 
بخشی از صنعت دچار آسیب شده است و برای راه اندازی واحدهای تولیدی 

تعطیل شده باید راهکارهایی پیدا کرد.

گمرک ماهیرود سربیشه
 با مشکل کمبود زیر ساخت روبرو است

و  بازارچه  اینکه  به  اشاره  با  گمرکات  مدیرکل  ایرنا- 
اندازی  راه  از  سال  گذشت شش  با  ماهیرود  گمرک 
همچنان بامشکل کمبود زیرساخت روبروست، گفت: 
پیگیری های زیادی درباره فراهم شدن زیرساخت در 
این مرز رسمی استان با افغانستان انجام شد. خاشی 

افزود: چندی قبل مشکالت به استاندار گزارش شد که قول اختصاص 1۷ 
میلیارد ریال اعتبار داده شد. وی دیگر مشکل را کمبود نیروی انسانی ذکرکرد و 
گفت: رئیس کل گمرکات کشور نیز قول مساعد برای حل مشکل داد که هفته 
آینده هفت نفر پس از دریافت احکام خود، فعالیت خود در گمرک ماهیرود را 
آغاز می کنند. وی تأکید کرد: اگر مسئوالن به دنبال مرز پویا از لحاظ اقتصادی 
هستند باید حل مشکالت بازارچه و گمرک ماهیرود را در دستور کار قرار دهند.

یازدهمین جلسه هیئت انتخاب
 و خرید کتاب استان برگزار شد

و  نویسندگان  از  حمایت  راستای  در  خبر-  گروه 
یازدهمین جلسه هیئت  آثار فرهنگی،  پدیدآورندگان 
انتخاب و خرید کتاب استان برگزار شد. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد استان در این جلسه با اشاره به ضوابط این اداره 
 کل درباره حمایت از نویسندگان، افزود: کتاب های

چاپ اولی که بیش از یک سال از تاریخ انتشار آنها نگذشته باشد در اولویت این 
حمایت ها قرار دارند. محبی یادآور شد: نویسندگانی که قصد دارند آثار تألیفی 
خود را به چاپ برسانند نیز می توانند جهت راهنمایی و حمایت به این اداره 
مراجعه کنند. گفتنی است در این جلسه پس از بررسی ۴5 عنوان کتاب که 
توسط  مؤلفین و ناشرین استانی منتشر گردیده بود با خرید ۲3 عنوان کتاب به 
تعداد 3 هزار و 530 جلد کتاب به مبلغ ۲85 میلیون ۷0 هزار ریال موافقت شد.

بهره مندی بیش از 2 هزار خانوار روستایی
 از مزایای آب شرب بهداشتی 

گفت:  روستایی  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
با افتتاح 10 پروژه شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان در دهه فجر با  اعتباری بالغ بر 51 میلیارد 
و 530 میلیون ریال، تعداد 3۲ روستا با جمعیت ۲ 
بهداشتی  آب شرب  مزایای  از  خانوار  و 5۲۷  هزار 

بهره مند شدند. به گزارش ایسنا، بسکابادی اظهار کرد: پروژه آبرسانی به 
آباد از مجتمع آبرسانی ارسک شهرستان بشرویه، پروژه  روستای اسالم 
آبرسانی روستاهای سمباء و شیرآباد از مجتمع آبرسانی یخاب شهرستان 
طبس، افتتاح 5 مجمتع   آبرسانی در شهرستان قاین، بهره برداری ۲ حلقه 
چاه جدید در مجتمع آبرسانی برون انارستانک شهرستان فردوس و پروژه 

آبرسانی به روستای خسرو آباد نهبندان از جمله این پروژه ها می باشد.

گذشته  روز  اسالمی  انقالب  های  جشن  آغاز  با  همزمان 
1۲ بهمن ماه ۹۴ در سراسر ایران آیین نمادین استقبال از 
ورود تاریخی امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری اسالمی 
به کشور در 1۲ بهمن سال 5۷، در مراکز شهرستان ها و 
بخش های خراسان جنوبی برگزار شد. به گزارش ایرنا، در 
آیین نمادین استقبال از ورود حضرت امام)ره( به کشور در 
از خانواده های معظم شاهد،  خراسان جنوبی که تعدادی 
ایثارگران، آزادگان، فرماندهان نظامی و انتظامی، فرمانداران، 
بخشداران و مسئوالن دستگاه های اجرایی حضور داشتند، 
همین  به  شد.  گلباران  امام)ره(  حضرت  مبارک  تمثال 
مناسبت مراسم با شکوهی با حضور قشرهای مختلف مردم 
بیرجند در میدان امام خمینی)ره( این شهر برگزار شد و در 
این مراسم رئیس شورای فرهنگ عمومی خراسان جنوبی 

گرامی  را  استان  اسالمی  انقالب  شهید  خاطره 13  و  یاد 
داشت. وی گفت: برگزاری جشن های دهه فجر انقالب 
یادآور خاطره رادمردان و مردان بزرگی است که با عزم و 

اراده معنوی خود این انقالب را به پیروزی رساندند.

باید نسبت به فتنه دشمن بیدار باشیم

حجت االسالم رضایی افزود: در انقالب اسالمی نه ظلم و نه 
زنجیر بلکه اوج اخالص و ایثار دیده می شود و در آن بوی 
عشق و خدا هست. وی با بیان اینکه انقالب اسالمی وعده 
قرآن است و در آن شکوفایی انسان مدنظر است، گفت: بدانید 
شهدا رفتند و من و شما با جان و مال خود مورد آزمایش قرار 
می گیریم. رضایی افزود: باید با هم مهربان باشیم و نسبت به 

فتنه دشمن بیدار بوده و در مدرسه تربیتی مطیع خدا باشیم.

 آیین نمادین استقبال از ورود امام خمینی )ره( به کشور در خراسان جنوبی برگزار شد

نبود روحیه مطالبه گری در استان سبب ایجاد حاشیه امن برای مدیران شد

71  پروژه با 128 میلیارد تومان اعتبار، هدیه دولت به مردم طبس در فجر 37
ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  حقانی-  طبس، 
افتتاح  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  طبس 
پروژه های عمرانی در دهه فجر اظهار کرد: ۷1 
پروژه افتتاحی و کلنگ زنی در شهرستان طبس 
دهه  در  تومان  میلیارد   1۲8 بر  بالغ  اعتباری  با 
فجر در دستور کار قرار گرفته است. اخوان صفار 

افزود: برخی از این پروژه ها در روز ۲0 بهمن ۹۴ 
با حضور استاندار و معاون عمرانی وی و نیز برخی 
امور  معاون  با حضور  و  بهمن  روز 18  در  دیگر 
دهیاری های کشور افتتاح خواهند شد. وی افزود: 
و  سیمان  های  کارخانه  از  رسمی  بهره برداری 
کانسرام طبس، بهسازی ورودی های شهر عشق 

آباد و افتتاح داروخانه مرکز بهداشت دیهوک، بهره 
برداری از جایگاه دوم سوخت CNG  شهرداری 
طبس، افتتاح ساختمان فنی و حرفه ای شهرستان 
دیهوک، افتتاح پارک خندق در طبس و گازرسانی 
دهه  افتتاحی  پروژه های  از  آباد  عشق  شهر  به 
برگزاری  گفت:  مسئول  مقام  این  است.  فجر 

مسابقات قرآن، نمایشگاه کتاب، مسابقات ورزشی 
و  در مدارس شهرستان  و...  نمایشگاه عکس  و 
همچنین برگزاری رژه موتوری، نهال کاری در 
خانوادگی،  روی  پیاده  همایش  خرو،  روستای 
برگزاری همایش و جشن رونمایی از لباس سنتی 

ایرانی اسالمی و... از دیگر اقدامات است.

کاظمی فرد- جلسه برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیرجند با حضور فرماندار، دبیر 
ستاد استان  و اعضا کمیسون برگزار شد و  و مقرر گردید 
فروشندگان  و  درشهر  مجوز  بدون  سیار  فروشندگان  با 

البسه دست دو برخورد قانونی و قاطع شود. 
اینکه  بر  تأکید  با  کمیسیون  این  در  بیرجند  فرماندار 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز  از پایه های اقتصاد مقاومتی 
از  باید  کرد:  عنوان  است،  داخلی   تولید  از  حمایت  و 
فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی 
برنامه هایی  باید  نیز  جنوبی  خراسان  در  و  کرد  پیروی 

متناسب با این هدف تبیین شود. 
وی فرهنگ سازی برای  نخریدن کاالهای قاچاق را از 
مهمترین عوامل کاهش قاچاق کاال و ارز دانست و افزود: 

رسانه ها نقش مؤثری در این امر دارند. 

برخورد قانونی با فروشندگان سیار بدون مجوز

البسه،  باید با خودروهایی که در شهر بدون مجوز میوه، 
شود.  قانونی  و  قاطع  برخورد  فروشند  می  خانگی  لوازم 
فروشندگان  این  اگر  افزود:  مطلب  این  بیان  با  فرماندار 
مجوز دارند باید به داخل روزبازارها راهنمایی شوند. وی 
با بیان اینکه با احترام به تولید و مصرف داخلی می توان 
راهبردی  سند  گفت:  کرد،  کمک  مقاومتی  اقتصاد  به 
وی  شود.  می  تدوین  جنوبی  خراسان  مقاومتی  اقتصاد 
اینکه کاهش تقاضا سبب ریشه کنی قاچاق می  بیان  با 
که  شود  رسانی  اطالع  مردم  به  باید  کرد:  تصریح  شود، 
استفاده از البسه دست دوم داخلی و خارجی سبب ایجاد 
مشکالتی برای سالمتی در آینده خواهد شد.به گفته وي 
به صورت  باید  نیز  شهرداری  نظارت  تحت  روزبازارهای 

مرتب کنترل شود تا در این مکان ها کاالی قاچاق توزیع 
دستگاه های  باید  گفت:  ناصری  نشود.  فروش  و  خرید  و 
دولتی از خرید کاالهای خارجی منع شده و این موضوع را 

باید بین مردم  هم فرهنگ سازی کرد.

 البسه دست دوم خارجی به صورت کلی
 قاچاق محسوب می شود

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز هم با اشاره به  شگردهای گسترده ای 
قاچاق افزود: باید تمام این شگردها را پوشش دهیم و با  
قاچاق مبارزه کنیم. به گفته حسنی مقدم با کاالهایی که 
به صورت رسمی وارد کشور می شود، نمی توان برخورد 
و مقابله کرد ولی با فرهنگ سازی می توان مردم را آگاه 
کرد که استفاده از کاالهای قاچاق چه ضررهایی به جامعه 

می زند. وی تصریح کرد: البسه دست دوم  به صورت کلی 
قاچاق است و بهداشتی بودن آن  چه داخلی و چه خارجی 

را باید اداره بهداشت و درمان مشخص کند. 

فروش سیگار به افراد زیر 18 سال ممنوع است

معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس 
با  مبارزه  قانون   13 ماده  دراجرای  گفت:  هم  وتجارت 
قاچاق کاال و ارز با شناسه دار کردن همه  کاالهای وارداتی 
برای مبارزه با قاچاق اقداماتی انجام شده است.وی ادامه 
داد: دستورالعملی درخصوص کاالهای دخانی تنظیم شده 
است و در این دستورالعمل آمده است که فروش سیگار 
و کاالهای دخانی به افراد زیر 18 سال ممنوع است و هر 
این  و  است  ممنوع  نیز  سیگار  مصرف  برای  تبلیغ  گونه 

دستورالعمل از 15 بهمن اجرایی خواهد شد.

فرهنگ سازی، مؤثرترین راه مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

 آموزشگاه طراحی دوخت

 راحلـه
با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور
برای دوره های مقدماتی و پیشرفته

 در رشته های نازک دوزی، ضخیم دوزی
 بچگانه دوزی، الگوسازی، مانتو و شلوار و ... 

 و رشته های رو دوزی سنتی، سرمه دوزی 
ابریشم دوزی، سنگ دوزی و ... هنرجو می پذیرد.
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 دوقطبی اصالحات و اصولگرایی کاذب است
دوقطبى  اسالمى  وحدت  اندیشه  مجمع  عضو 
اصولگرا و اصالح طلب را کاذب دانست و خاطرنشان 
کرد: باید همه به سمت دوقطبى جدیدتری در کشور 
برویم که این دوقطبى مى تواند مفسد و مؤمن باشد. 
خانه  انتخابات  و  حق الناس  نشست  در  میرباقری 
وظیفه  حق الناس  از  صیانت  داشت:  اظهار  احزاب 
بسته بندی های  قالب  در  نباید  و  است  همگانى 

سیاسى شناخته شده امروزی قرار گیرد.

اطالعیه انتخاباتی دفتر احمدی نژاد  
دفتر رئیس دولت های نهم و دهم با صدور اطالعیه ای 
 بار دیگر بر این نكته تاکید کرد که دکتر احمدی نژاد 
رئیس جمهور سابق کشورمان، هیچ توصیه و نظری 
و  محترم  نامزدهای  از  حمایت  یا  تایید  بر  مبنى 

فهرست های انتخاباتى نداشته و نخواهد داشت.

جنتی : هاشمی استوانه انقالب است

از  یكى  هاشمى  گفت:  ارشاد  وزیر  جنتى  على 
ایشان  با  را  انقالب  ما  و  هستند  انقالب  استوانه های 
مى شناسیم و ایشان در روزهای سخت برای انقالب 
زحمت کشیده اند. وی افزود : در برابر توصیه های امام 
ما چگونه عمل کردیم؟ آیا ما به توصیه های امام عمل 
کرده ایم؟ آیا ما سرمایه های انقالب را حفظ کرده ایم؟ 
ایران به  من فكر نمى کنم در هیچ کجای دنیا مانند 

سرمایه های خود اینگونه لطمه بزنند. 

قرار نبود نه سانتریفیوژ بچرخد نه زندگی

مشاور امور رسانه ای حسن روحانى در دوران انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: شعاری که من ساختم این بود 
که »هم سانتریفیوژ بچرخد هم زندگى مردم بچرخد« 
نه اینكه نه سانتریفیوژ بچرخد نه زندگى مردم. دهباشى 
در خصوص دالیل جداشدنش از تیم روحانى مى گوید 
که با دو موضوع که در حوزه تخصصش است با این 
پذیری  انتقاد  عدم  اول  است  شده  مشكل  دچار  تیم 
رئیس جمهور و به تبع آن دولت و دوم برجام که از آن 

به عنوان قراردادی ذلیالنه و ننگین نام مى برد.

سختگیری شورای نگهبان کمتر شده است 

 »وقایع اتفاقیه« نوشت: در شرایطى که رایزنى ها برای 
یا  تأیید صالحیت برخى چهره های ردصالحیت شده 
رئیس  رئیس جمهور،  از سوی  نشده  احراز صالحیت 
مجلس و بزرگان نظام در حال انجام است و جریان 
اصالح طلبى در کشاکش این موضوع به دنبال رایزنى 
است،  قضائیه  قوه  رئیس  حتى  و  نگهبان  شورای  با 
»على مطهری«، نماینده تهران معتقد است تا حدی 

سخت گیری های شورای نگهبان کمتر شده است.

اصالحیه 
در خبر روز گذشته با عنوان ارتباط یک موسسه مالى با 
ستاد انتخاباتى آقای روحانى به اشتباه نام موسسه ثامن 

درج گردیده بود که ضمن پوزش اصالح مى گردد.

اذعان اسرائیل به ناتوانی برابر حزب  ا...

در  آخرین گزارش خود  در  رژیم صهیونیستى  ارتش 
نبرد  پیامدهای  و  لبنان  ا...  حزب  قدرت  خصوص 
احتمالى آینده جنگ با آن،صراحتا اعالم کرده است:بر 
خالف تل آویو، حزب ا... برای هرگونه نبرد احتمالى 
که  است  کرده  اذعان  رژیم  این  ارتش  است.  آماده 
لبنان،  ا...  حزب  با  فراگیر  جنگ  هرگونه  جریان  در 
جنگنده های این رژیم یكى پس از دیگری سرنگون 
فرودگاه  آمد،  درخواهند  اسارت  به  سربازانش   شده، 
با  تنها  جنگ  این  و  شد  خواهد  تعطیل  گورین  بن 

گذشت چند روز پایان نخواهد یافت.

مخالفت مرکل با دعوت از روحانی  
شبكه رسمى دولت آلمان در گزارشى به نقل از اشپیگل 
از اختالف در دولت آلمان بر سر دعوت از روحانى خبر 
داده است. براساس این گزارش، مرکل مى گوید، ایران 
کماکان مدافع حزب ا... لبنان و تهدیدی برای اسرائیل 
معامالت  سودآوری  بر  گابریل  معاونش  اما  است 

اقتصادی با ایران تاکید مى کند.

روحانی به بیش   از دعای پاپ  احتیاج دارد

یک نشریه آمریكایى نوشت: دعای پاپ ضرری برای 
روحانى ندارد اما او به بیش از این ها نیاز دارد. بر اساس 
کاتولیک های  رهبر  فرانسیس«  »پاپ  گزارش،  این 
با  دیدار  به  را  وقتش  40دقیقه  ژانویه   26 در  جهان 
رئیس جمهور ایران اختصاص داد و در خاتمه »حسن 

روحانى« از وی خواست برایش دعا کند.

وزیر آلمانی واسطه آشتی ایران و عربستان

وزیر امورخارجه آلمان قصد دارد با هدف میانجیگری 
میان ایران و عربستان، هفته آینده به این دو کشور سفر 
کند. از نظر او، تنش زدایى در روابط آنها برای ثبات و 
امنیت منطقه اهمیت بسیار دارد. از نظر اشتاین مایر، با 
هر نوع تشدید مجدد بحران میان تهران و ریاض، آتش 

طرفین تندتر و یافتن راه حل دشوارتر مى شود.

فیلم های بسیاری از موبایل های 
10 تفنگدار آمریکایی استخراج کردیم 

دستگیری  به  اشاره  با  سپاه  دریایى  نیروی  فرمانده 
ساعت  چند  در  داشت:  عنوان  آمریكایى  تفنگداران 
حقارت های  آمریكایى ها   ، افتاد  آنجا  در  که  اتفاقاتى 
داد:  ادامه  فدوی  دریادار  کردند.  تجربه  را  وحشتناکى 
موبایل هایشان  و  ها  تاپ  لپ  از  بسیاری  فیلم های 
پخش  را  آنها  کنند،  خباثت  اگر  که  کردیم  استخراج 

مى کنیم و حقارتشان صدبرابر خواهد شد.

هشدار درباره انتشار اخبار خالف واقع 
درباره صالحیت کاندیداها

جعفری دولت آبادی دادستان تهران با هشدار به برخى 
سایت های خبری در رابطه با انتشار اخبار خالف واقع 
مربوط به احراز یا رد صالحیت کاندیداهای انتخابات 
پیش رو، گفت: رسانه ها حق انتشار اخبار خالف واقع 
در این زمینه را ندارند. وی در باب امنیت انتخابات، با 
تصریح به این که کشور ایران به رغم وجود منازعات 

موجود در اطراف آن، از امنیت خوبى برخوردار است .

در  مهندسین  اسالمى  جامعه  کل  دبیر 
مجمع  رئیس  دیروز  سخنان  به  واکنش 
رد  در خصوص  نظام  تشخیص مصلحت 
صالحیت سید حسن خمینى گفت: شاید 
برخى توقع دارند از رانت های ویژه استفاده 
کنند. حضرت امام هم همواره بر این نوع 
توقعات خط بطالن کشیدند. بارها و بارها 
ایشان  حیات  دوران  طول  در  اتفاق  این 
تاریخ  در  ایشان  تكرار شد. جمله مشهور 
در  هم  من   « گفتند  که  است  شده  ثبت 
برابر قانون برابر هستم.« باهنر بیت امام 
را برای نظام معتبر دانست و افزود:  خانواده 
امام برای کشور و نظام محترم هستند و 
باید به قوانین پایدار بود اگر قرار به امتحان 
بود خوب بود ایشان هم در امتحان شرکت 
بیان  که  این  باهنر  گفته   به  مى کردند. 
مى شود سید حسن خمینى برای امتحان 

دعوت نشد، یک شوخى است.
شأن  دادن  امتحان  یک  داد:  ادامه  وی 
انسان را کم نمى کند بلكه افزایش مى دهد.

نایب رئیس مجلس در عین حال نسبت به 

طى شدن مسیر قانونى تجدید نظر در تایید 
صالحیت ها ابراز امیدواری کرد.

از  اصولگرایان  جامع  ائتالف  عضو  این 
ائتالف در تاریخ های  اعالم لیست نهایى 

افزود:  و  داد  خبر  ماه  بهمن   17 یا   16
 ائتالف اصولگرایان در این دوره در جمع 
اصولگرایى  مختلف  جریان های  کردن 
موفق تر از گذشته بود. باهنر در پاسخ به 
مطهری  حضور  درباره  خبرنگاری  سوال 
در لیست ائتالف اصولگرایان اظهار کرد: 

آقای مطهری و جریان های سیاسى برای 
قرار گرفتن در لیست های انتخاباتى مختار 
هستند. نایب رئیس مجلس در ارزیابى  از 
عملكرد اصولگرایان در مجلس نهم گفت:  

مجالس را به این صورت نمى توان مورد 
نهم  مجلس  که  این  داد،  قرار  ارزیابى 
حل  را  مملكت  مشكالت  است  توانسته 
کند یا این مشكالت را افزایش داده است، 
حل مشكالت کشور بستگى به همراهى 
قوه  یک  کارشكنى  گاهى  دارد.  قوا  همه 

تاکید  وی  مى شود.  کارها  پیشرفت  مانع 
به  پیشرفت کشور مربوط  یا  کرد: پسرفت 
مجموعه قوا مى شود، به دلیل فقدان حزب 
نوعا  دولت ها  به  مجالس  در کشور  جامع 
از یک جریان سیاسى تشكیل نمى شوند، 
باالترین  یازدهم  دولت  با  نهم  مجلس 
معدل  باالترین  است.  داشته  را  همكاری 
مجلس  در  نیز  دولت  کابینه  به  رای  این 
و  اقتصادی  امور  وزیر  و  شد  داده  نهم 
در 9  رای  باالترین  یازدهم  دولت  دارایى 
که  است  کرده  کسب  را  گذشته  مجلس 
دولت  وزرای  کل  رکورددار  جهت  این  از 
به  پاسخ  در  باهنر  است.  ایران  تاریخ  در 
سوالى در مورد این که رای اعتماد باال به 
کابینه دولت تدبیر و امید نشان از توانمندی 
تساهل مجلس گفت:  یا  دارد  کابینه   این 
دیدگاه های  اختالف  برخى  رغم  على 
سیاسى مجلس و دولت، مجلس بهترین 
رای را به کابینه آقای روحانى داد و این 
به معنى این است که مجلس نهم حداکثر 

همكاری و تعامل را با دولت داشته است.

فرشتگان، مهربانى را پای دیوار مهربانى آوردند          عكس: نسرین کاریعکس روز 

باهنر : مجلس نهم حداکثر همکاری و تعامل را با دولت داشته است

هاشمی رفسنجانی : هدیه بدی به بیت امام دادید
»هر  این که  بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
آن چه که داریم از امام داریم« گفت: همه باید به امام)ره( و 
بیت ایشان خود را بدهكار حساب کنیم، بدهكارها هدیه  خوبى 
رفسنجانى  هاشمى  ندادند.  امام  بیت  به  انتخابات  مقدمه  در 
اظهار کرد: صالحیت شخصیتى که اشبه به جدش امام خمینى 

)ره( است را قبول نمى کنید؛ شما صالحیت خود را از کجا آورده اید؟.

بزرگان حرمت شورای نگهبان را نگه دارند
از  بعضى  به  نگهبان  شورای  اهمیت  درباره  اخالق  استاد  یک 
سیاسیون توصیه کرد: که حرمت شورای نگهبان را نگه دارند 
که نیازی به تذکر دیگران نباشد. طباطبایى تأکید کرد: امیدوارم 
مردم طبق توصیه های صورت گرفته در انتخابات شرکت جمعى 
داشته باشند که قطعاً  اینگونه است چرا که همه نظام را دوست 

دارند ولى گاهى نظریاتى داده مى شود که مخل ورود همگان به انتخابات است.

روحانی :  همه قوا باید برای استفاده بهتر از فضای پسابرجام دست به دست هم دهند
رئیس جمهور با اشاره به جلسه روز گذشته سران سه قوه گفت : در رابطه با فضای پسابرجام و سفر اخیر به دو کشور اروپایى و همچنین اقداماتى که باید 
برای پیشرفت کشور در شرایط جدید انجام شود گفتگو و تبادل نظر داشتیم. روحانى اظهار داشت: رسیدن به پیشرفت تنها در سایه هماهنگى و همدلى سه 
قوه امكان پذیر است و همه قوا باید دست به دست هم دهند تا از فضای پسا برجام به نفع مردم ، کشور و اشتغال جوانان بهره برداری کنیم. رئیس  جمهور 
همچنین به گفتگو در رابطه با انتخابات پیش روی مجلس و خبرگان اشاره کرد و گفت: آنچه امروز رهبری و ملت مى خواهند برگزاری انتخاباتى شكوهمند 

در کشور است، بنابراین چگونگى برگزاری انتخاباتى پرشور، سالم و رقابتى، بخشى از گفت وگوی سران قوا بود. 

بیت امام)ره( برای نظام معتبرند / دعوت نکردن سید حسن یک شوخی بود

با نهایت تالم و تاثر درگذشت شادروان 

کربالیی محمد امینی فر
بازنشسته آموزش و پرورش 

و دبیر مدرسه چمران

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 
 مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم

 امروز سه شنبه94/11/13 ساعت 3 الی 4 
بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد. 

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 شهرهمراه با کارگر مجرب و 

بیمه بار   کاظمی- خرم نژاد 

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

11 ، کلینیک فرهنگیان انتقال یافت.

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

شرکت انرژی صنعت ایرانیان

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

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

خانواده های: امینی فر، مرکی و سایر بستگان










