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تحقق آرزوی دیرینه نهبندانی ها
با حضور استاندار و در دومین روز دهه فجر، کلنگ شبکه توزیع گاز شهری نهبندان به زمین خورد

   صفحه 7

 قیمت گاز خانگی فعال گران نمی شود 
افزایش  سناریوهای  درباره  نفت  وزیر  معاون  مهر: 
گفت:   ،۹۵ سال  در  خانگی  مشترکان  گاز  قیمت 
طبیعی  گاز  قیمت  افزایش  برای  ای  برنامه  فعال 
افزود:  عراقی  حمیدرضا  نداریم.  خانگی  مشترکان 
یا چهار مدل  ایران هر سال سه  شرکت ملی گاز 
برای افزایش قیمت ارائه می کند و دولت سناریوی 
مورد نظر خود را برای افزایش نرخ اعالم می کند.

  افزایش جریمه 12 تخلف رانندگی
نرخ  افزایش  برای  دولت  موافقت  از  کشور  وزیر 
خبر  رانندگی  تخلفات  از  مورد   12 حدود  جریمه 
گفت:  فضلی  رحمانی  نیوز،  بولتن  گزارش  به  داد. 
افزایش سطح جریمه ها متناسب با نوع تخلف ها 
و بازدارندگی آن در همه موارد در وزارت کشور و 
نیروی انتظامی مطرح بود و دولت فقط با افزایش 

نرخ جریمه حدود 12 مورد تخلف موافقت کرد. 

 کسر مالیات از عیدی و حقوق کارگر 
عالی  کانون  کل  دبیر  حسینی،  نیوز:  بولتن 
سنوات  که  خبر  این  اعالم  با  ایران،  کارفرمایان 
پایان  یا  به  صورت ساالنه  کارگران که  کار  پایان 
مالیات  مشمول  می شود،  پرداخت  خدمت  دوره 
نیست، اظهار کرد: تنها مواردی که مشمول مالیات 
می شوند عیدی و حقوق دریافتی کارگران در طول 

12 ماه یک سال است.

 تبدیل وضعیت شرکتی ها ممنوع شد 
عالوه  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  در  دولت  مهر: 
رسمیت  و  جدید  استخدام های  محدودسازی  بر 
تبدیل  قراردادی،  و  ساعتی  اشتغال  به  بخشیدن 
وضعیت نیروهای شرکتی و جذب مستقیم آنها در 
بدنه دولت را کامال متوقف کرد. دولت در نگارش 
زیرپوستی  کامال  صورت  به  توسعه  ششم  برنامه 
مسئله نیروهای شرکتی را به فراموشی سپرده است.

در بهار آزادی ، ...
* قاسم زاده نداف

 دهه مبارک فجر، تجلی و یادآور وحدت و یکدلی 
مردم در مبارزه با استبداد و استکبار به رهبری امام 
راحل )ره( است. اسالم ، رهبری و وحدت مردم سه 
عنصر اصلی و از علل موجده انقالب اسالمی ایران 
بود، کما اینکه بقا و ادامه حیات آن در گرو حفظ این 

سه رکن رکین است. ) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت

سد های استان در 
تب خشکسالی می سوزد

عده ای مسئولیت شان نق زدن
 و چوب الی چرخ گذاشتن است  

هاشمی  انصراف  ندهد یعنی خواسته
 با سیدحسن خود را باال بکشد
صفحه 2

نماینده بیرجند :  وزیر راه و شهرسازی 
در زمینه فاینانس راه آهن اقدام کند

صفحه 7

افتتاح مدرسه 9 کالسه شهدای 
بانک سپه در نهبندان
صفحه 8

 سناریوهای جدید افزایش قیمت 
برق روی میز دولت 

فاز  اجرای  زمان  از  نیرو  وزیر  اگرچه  تسنیم: 
اظهار  دولت  در  برق  قیمت  شدن  گران   سوم 
بی اطالعی می کند اما بررسی ها نشان می دهد، 
سناریوهای دور جدید افزایش قیمت برق، روی میز 
سوم  دور  اعمال  احتمال  است.  گرفته  قرار  دولت 
اول  نیمه  در  یازدهم  برق در دولت  قیمت  افزایش 
ابالغ  احتمال  اما  است،  پررنگ  بسیار  آینده  سال 
مصوبه ای برای اعمال قیمت های جدید مصرف 

برق در نیمه دوم اسفندماه نیز وجود دارد.

صفحه 3

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

روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس جالل الدین صادقی
انتصاب شایسته و ارزشمند جناب عالی را به سمت

 رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

 تشکر و قدردانی نموده، از خداوند منان سربلندی و موفقیت شما را مسئلت داریم.

روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر محمدقادر قادری
از زحمات جناب عالی در مدت تصدی سمت

 رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

»هو الباقی«
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی مرحوم مغفور

 محمد صادق دیانی 
فرزند برومند حجت االسالم و المسلمین

 حاج اسماعیل دیانی 
در سانحه دلخراش تصادف اتومبیل را به اطالع کلیه دوستان، 

 آشنایان و همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع
 آن مرحوم امروز چهارشنبه 94/11/14 ساعت 3 الی 4 

بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد. 
ضمناً جلسه سوم آن عزیز جمعه 94/11/16 از ساعت 10/15 الی 11/15 صبح در محل هیئت 
ابوالفضلی )مصلی(  منعقد می باشد، تشریف فرمایی سروران معظم موجب شادی روح آن مرحوم 

و امتنان بازماندگان می باشد. 
خانواده های: دیانی ، گنجی فرد و سایر بستگان

درگذشت جانسوز هنرمند پرتالش
 عرصه خوشنویسی استان

 شادروان

محمد صادق دیانی 
مدرس و عضو شورای انجمن

 خوشنویسان بیرجند

را به همسر گرامی، خاندان محترم و اصحاب فرهنگ و هنر استان صمیمانه تسلیت عرض می نماییم.

مدیر کل ، معاونین و کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی 

مدیر و اعضای شورای انجمن خوشنویسان بیرجند

رفتی و همچنان به خیال من اندری
گویی که در برابر  چشمم مصوری

درگذشت جانسوز هنرمند خوشنویس

 شادروان محمد صادق دیانی
 را به جامعه هنری تسلیت می گوییم. 
بنیانگذار انجمن خوشنویسان بیرجند

 و آموزشگاه خوشنویسی نیک بین

خانواده های معزز دیانی ، گنجی فرد و سایر بستگان
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت جانگداز 

شادروان محمد صادق دیانی 
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم 

رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر و بردباری مسئلت داریم. 

دکتر فروزانفر و خانواده

روحانی محترم و وارسته حضرت حجت االسالم و المسلمین
 حاج محمد اسماعیل دیانی

خبر درگذشت فرزند رشیدتان

 شادروان محمد صادق دیانی 
سخت ما را متاثر نمود، این مصیبت را خدمت جناب عالی و خانواده های محترم 

داغدار تسلیت عرض نموده، خود را در غم شما شریک می دانیم. 

از طرف همسفران شما در سفرهای زیارتی عمره و عتبات عالیات   
دفتر زیارتی بیرجند تنعیم ، عماد و فدک بیرجند

خانواده های محترم گنجی فرد و دیانی
با نهایت تاسف درگذشت ناگهانی

 شادروان محمد صادق دیانی 
را تسلیت عرض نموده، علو درجات را برای آن روانشاد و صبر و اجر 

برای خانواده های محترم داغدیده مسئلت داریم.

هیئت رئیسه اتاق اصناف اتحادیه انجمن های اسالمی اصناف و بازاریان

حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب حاج اسماعیل دیانی )دامت برکاته( 
خاندان معزز دیانی و گنجی فرد

ضایعه درگذشت جانسوز مرحوم محمد صادق دیانی
 را از صمیم قلب خدمت شما تسلیت عرض نموده، خداوند رحمان روح پاکش را با سرورش 

حضرت ابا الفضل العباس )ع( محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

شورای سرپرستی هیئت بیت العباس )ع( - دفتر نمایندگی موسسه غدیر شناسی 
خراسان جنوبی - کانون فرهنگی ، هنری بیت العباس )ع(

ضمن تشکر و سپاس از همه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم مادر عزیزمان 

مرحومه حوا  بهلگردی»همسر محمد مهدی اعتصام« 
 شرکت نموده و به طرق مختلف ابراز همدردی نمودند به اطالع می رساند:

 به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن فقیده سعیده
 جلسه یادبودی پنجشنبه 94/11/15 از ساعت 3/30 الی 4/30 بعدازظهر 

در محل سالن مسجد آیت ا... آیتی برگزار می گردد. 

خانواده اعتصام و بستگان

فروش ویژه انواع

گازی و نفتی  
آدرس: نبش سجاد 13

باضمانت و تعمیرات تخصصی

قابل توجه کلیه افراد  بخـاری ژاپنـی 
فاقد بیمه بازنشستگی

شرح در صفحه 4

انواع کفش های مردانه چرم طبیعی و زنانه
 با قیمت تولیـدی ویژه عید
آدرس: نبـش منتظـری 8

کفش قاسمی 
با نهایت تاسف و تالم درگذشت بزرگ خاندان

شادروان حاجی فضایلی
بازنشسته آموزش و پرورش

 را به اطالع کلیه اقوام، دوستان، آشنایان و همشهریان عزیز می رساند: 
مراسم تشییع آن شادروان امروز چهارشنبه 94/11/14 

ساعت 1 الی 2 بعدازظهر از محل غسالخانه انجام می گردد
 حضور یکایک شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 

خانواده های: فضایلی، بهترین و سایر بستگان
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دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه برخی 
طرح  در  همکاری  برای  پیشنهاداتی  دولتی  بانک های 
مسکن قسطی به این کانون ارائه کرده اند، گفت: اختالفی 
که با بانک مسکن بر سر سازوکار و مکانیزیم طرح مسکن 
نرسیم.  به جمع بندی  تا هنوز  باعث شده  داریم،  قسطی 
این  به  پاسخ  در  فارس،  با  گفتگو  در  پورحاجت  فرشید 
سؤال که رئیس انبوه سازان تهران گفته است یک بانک 
خصوصی جایگزین بانک مسکن برای پشتیبانی و ضمانت 
طرح مسکن قسطی شده است، گفت: کانون سراسری 
بانکی وارد گفت وگو و مذاکره  با هیچ  انبوه سازان کشور 
پیشنهاداتی  دولتی  بانک  چند  تازگی  به  اما  است  نشده 
)اخذ  ضمانت  و  پشتیبانی  برای  سازان  انبوه  کانون  به 
کارمزد( طرح مسکن قسطی ارائه کرده است. پورحاجت با 
تأکید بر اینکه کانون تنها بانک مسکن را به عنوان بانک 

با این بانک  تخصصی مسکن می شناسد و دوست دارد 
با بانک  طرح مسکن قسطی را آغاز کند، اظهار داشت: 
مسکن در مکانیزم طرح قسطی مسکن اختالف داریم و 
همین موضوع باعث شده تا به جمع بندی نهایی در این 
خصوص نرسیم. وی در پاسخ به این سؤال که آیا پافشاری 
بانک مسکن بر سر تعیین نرخ کارمزد 5 تا 6 درصدی باعث 
تأخیر طرح مسکن قسطی شده است، گفت: بانک مسکن 
نرخ 5 تا 6 درصد را برای نرخ کارمزد اعالم نکرده است اما 
در جلساتی با بانک مسکن دو مسیر بررسی شد که یک 
مدل از آن نرخ کارمزد 2 درصد و یک مدل که همانا خرید 
دین بود 4 درصد تعیین شد. پورحاجت تصریح کرد: به هر 
حال ما به دنبال ایجاد بازار قسطی در حوزه ساختمان، زمین 
و واحدهای تجاری هستیم بنابراین باید ساختار و چارچوب 

مناسبی برای این اقدام تهیه شود تا به مشکل برنخوریم.

معاون فناوری اطالعات بانک مرکزی با بیان 
این که طرح کارت های اعتباری کار تازه ای بود 
از  است،  اجرایی شدن  حال  در  آن  فرآیند  که 
ثبت نام حدود 26 هزار زوج برای دریافت این 
کارت ها خبر داد. به گزارش ایسنا، در حالی حدود 

سه ماه از اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی و 
سیاست های اعتباری بانک مرکزی می گذرد که 
نشده  اجرایی  هنوز  اعتباری  کارت های  صدور 
است. مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی 
درباره علت تاخیر در صدور و توزیع کارت های 

اعتباری گفت: به هرحال این طرح از کارهای 
تازه ای بود که فرآیند اجرای آن به زمان نیاز 
دارد اما با این وجود اکنون متقاضیان در حال 
از  بعد  و  بوده  سازمان ها  به  درخواست  اعالم 
این که سازمان ها درخواست خود را به بانک ها 

اعالم کنند کارت های اعتباری صادر خواهد شد. 
حکیمی اعالم کرد که در حالی حدود 400 هزار 
زوج مشمول کارت های اعتباری می شوند که بر 
اساس آخرین آمارها حدود 26 هزار زوج تاکنون 

برای دریافت کارت  اعتباری ثبت نام کرده اند. 

  پیشنهاد برخی بانک های دولتی برای طرح مسکن قسطی

 تازه ترین خبر از ارائه کارت های اعتباری 

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران از ورود داروهای جدید به فهرست بیمه در سال 95 خبر داد. به گزارش ایرنا، محمدجواد کبیر گفت: 
اقالم دارویی مشمول بیمه ایرانیان از 271 قلم در ابتدای طرح تحول به 436 قلم رسیده و توسعه خدمات بیمه ای در سال آینده را 
دنبال می کنیم و در صورت تصویب در شورای عالی بیمه، داروهای جدیدی به فهرست سازمان های بیمه گر افزوده خواهد شد.

  در آستانه انتخابات تنش ایجاد نکنید  ورود داروهای جدید به فهرست بیمه در سال 95
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درباره اظهارات هاشمی و ایجاد هجمه علیه شورای 
تنش  و  التهاب  هرگونه  ایجاد  کرد:  اظهار  نگهبان 
خوردن  برهم  موجبات  می تواند  انتخابات  آستانه  در 
آرامش در جامعه را فراهم کند در برهه کنونی باید 

از بروز هر گونه رفتار غیرعقالنی جلوگیری شود.

کواکبیان: اگر مجبور شویم 
از اصول گرایان معتدل حمایت می کنیم  

در  مردم ساالری  حزب  کل  دبیر  کواکبیان  مصطفی 
با  ائتالف  بحث  مورد  در  خبرنگاری  سوال  به  پاسخ 
اصولگرایان معتدل که این روزها مطرح می شود، تاکید 
کرد: اگر مجبور شویم، در برخی از حوزه های انتخابیه 
یا  از یک  ندارند،  که کاندیداهای اصالح طلب حضور 

چند اصولگرای معتدل حمایت می کنیم.

رسایی: هاشمی رفسنجانی التزام عملی
 به قانون اساسی و والیت فقیه ندارد

که  این  از  انتقاد  با  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
زیر  نگهبان  شورای  هاشمی صالحیت  سخنرانی  در 
سوال رفته است، گفت: آقای هاشمی با صحبت های 
دیروزش التزام عملی به قانون اساسی و والیت فقیه 

ندارد قطعا باید در مورد این موضوع فکر شود.

مرعشی: جلیلی و قالیباف نمی توانستند 
مسئله هسته ای کشور را حل کنند

مرعشی ، فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه باید 
اگر  واقعا  بدانیم، گفت:  را  نظام  کارآمد  نیروهای  قدر 
قالیباف یا جلیلی رئیس جمهور می شدند نمی توانستند 
مسئله هسته ای را حل کنند و قطعا اگر الریجانی به 
عنوان رئیس مجلس در این موضوع ایستادگی نمی کرد 
امثال کوچک زاده، زاکانی و رسایی نمی گذاشتند این 
این رو  از  بیفتد؛  اتفاق  ایران  ملت  برای  مبارک  اتفاق 
باید قدر نیروهای کارآمد نظام را بدانیم که البته ممکن 

است اشکاالتی در همه انسان ها باشد.

می خواهند آرامش اصالح طلبان را بگیرند 

شورای   : گفت  طلبان  اصالح  عالی  شورای  رئیس 
نگهبان اقدام هیئت های نظارت را جبران می کند تا 
 شاهد حضور جدی و متنوع نامزدها باشیم. عارف  افزود :  
ممکن است عواملی بخواهند آرامش ما را بگیرند، اما 

اصالح طلبان در عرصه حضور خواهند داشت. 

شجونی: شورای نگهبان مدیون امام نیست 

جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به 
سخنان هاشمی در مورد شورای نگهبان خاطر نشان 
طبق  چون  نیست  امام  مدیون  نگهبان  شورای  کرد: 
هاشمی   : افزود  وی  است.  کرده  عمل  امام  دستور 
مدیون امام است و می بینم که او بارها و بارها علیه 

نظرات امام در مورد شورای نگهبان حرف زده است.

محمدی : هاشمی  انصراف  ندهد 
یعنی خواسته با سیدحسن خود را باال بکشد

مهدی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی نوشت: 
خواهد  فاش  روزی  باالخره  هاشمی  دوگانه  بازی 
شد و مردم خواهند دانست کسی که اینچنین علیه 
شورای نگهبان موضع می گیرد، خود بیش از یک 
ماه است که زمین و آسمان را واسطه کرده تا از 
فیلتر این شورا بگذرد! من تصور می کنم البته یک راه ساده تر هم هست 
و آن این است که هاشمی اگر واقعا به آنچه می گوید باور دارد، جوانمردی 
کند و در اعتراض به عدم احراز صالحیت سید حسن از انتخابات انصراف 
بدهد. نحوه پاسخ هاشمی به این درخواست نشان خواهد داد که در آنچه 
می گوید صادق است یا اینکه فقط اراده کرده تا با قربانی کردن سید 

حسن خمینی، راهی برای باال کشیدن خود پیدا کند؟!.

وزارت خارجه ایران: تکذیب اعزام مهاجرین 
افغان از ایران به جنگ سوریه 

یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه ایران، ادعاهای مطرح شده اخیر 
در ارتباط با اعزام مهاجرین افغان از سوی برخی از نهادهای کشورمان 
افزود:  وی  خواند.  تبلیغاتی  اغراض  با  و  ساختگی  را  سوریه  جنگ  به 
درگیری های  طرف  دو  در  افغانستان  اتباع  حضور  مورد  در  اطالعاتی 
سوریه وجود دارد. لیکن در مورد چگونگی حضور آنها در دو سوی جبهه 
سوریه نمی توان با قطعیت سخن گفت چرا که گروه تروریستی داعش 
و دیگر گروههای ترویستی با پشتیبانی حامیان خود در سوریه و عراق 
از کشورهای مختلف از جمله افغانستان اقدام به جذب نیرو نموده اند. به 
نوشته ایسنا، این مقام آگاه افزود: براساس برخی از قرائن مستند، بخشی 
از افغان ها از گذشته مقیم سوریه بوده و برخی دیگر از داخل افغانستان و 

بعضاً به صورت ترانزیت از ایران به سوریه عزیمت نموده اند.

 معاون اول رئیس جمهور : عده ای  مسئولیت شان 
نق زدن و چوب الی چرخ گذاشتن است  

انتقادات  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
به  همراه  هیئت  و  جمهور  رئیس  سفر  از  برخی 
مختلف  قراردادهای  انعقاد  و  فرانسه  و  ایتالیا 
تجاری و اقتصادی، گفت: اینکه بگویند سفر به 
فرانسه و ایتالیا خنجر از پشت به اقتصاد مقاومتی 
بود،  ظلم به اقتصاد مقاومتی و رهبری است. معاون اول رئیس جمهور 
چرخ  الی  چوب  مشغول  کشور  در  عده ای  اینکه  بیان  با  همچنین 
حضور  مسئولین  از  دسته  دو  کشور  در  کرد:  اظهار  هستند،  گذاشتن 
دارند، عده ای مسئولیت شان حل و فصل امور مردم است و عده ای دیگر 
مسئولیت شان نق زدن و چوب الی چرخ گذاشتن امور است. دسته دوم 

همواره از خوشحالی مردم ناراحت می شوند.

در بهار آزادی ، ...
) ادامه یادداشت  از صفحه اول (  مردم عزیز ما در این ایام 
به وضوح تالش های همه جانبه دشمنان داخلی و 
 خارجی را برای ضربه زدن به این سه رکن، حس 
نوعی  به  ایام  این  گرامیداشت  ضمن  و  کنند  می 
کن  شاد  دشمن  و  انتظار  از  دور  رفتارهای  نگران 

برخی خواص جامعه هستند.
 خواصی که ناخواسته آب به آسیاب دشمن ریخته 
و شاخه ای را می برند که خود بر آن نشسته اند ! 
رقابت های انتخاباتی برای مردم قابل درک است 
زننده  آسیب  اقدامات  و  افکنانه  تفرقه  اظهارات  اما 
ا...  یوم  در  و  تابند  نمی  بر  را  انقالب  ارکان   به 
22 بهمن ماه با حضوری یکپارچه، پیام وفاداری خود 
نسبت به اسالم عزیز، رهبری و آرمان های انقالب 

را به گوش مخاطبانشان خواهند رساند.
 به نظر می رسد در فضای سیاسی و رقابتی ناشی از 
انتخابات پیش رو، برخی منحرفین بیکار ننشسته و به 
زعم خود با مهندسی انتخابات و طراحی سناریوهای 
 . کنند  می  تعقیب  را  خود  شوم  اهداف   ،  مختلف 
از جمله اهداف شوم این طیف، ایجاد تفرقه و تشتت 
و  انقالب  های  آرمان  به  وفاداران  جبهه  میان  در 
با  ای که  افکنانه  تفرقه  ، سناریوی  است  رهبری  

پوشش »تکلیف گرایی« کلید خورده است .
انقالب اسالمی ، در عباراتی صریح   رهبر معظم 
و قابل تأمل ، مخالفت با وحدت ، به بهانه تکلیف 
شرعی را نفی کرده و می فرمایند : »حفظ وحدت 
ای هم  تکلیف شرعی  اگر  و  بدهیم  قرار  اصل  را 
تکلیف  این  به  عمل  دیدم  ولی   ، کردیم  احساس 
ممکن است مقداری تشنج بوجود آورد و وحدت را 
از بین ببرد ، قطعا انجام آنچه که تصور می کردیم 
وحدت  حفظ  و  است  حرام   ، است  شرعی  تکلیف 

واجب خواهد بود .«  )68/04/12(
 پر واضح است که الزمه رسیدن به وحدت بیش از هر 
 چیز داشتن چشمی خطاپوش و کنار گذاشتن نگاه های 
 تنگ نظرانه است که جز به نقاط ضعف دیگران نمی نگرد 
و دایره اصول گرایی را آنقدر تنگ می بیند که همه 
افراد و گروه ها، جز اندکی، از این دایره بیرون خواهند 
ماند. ایام دهه فجر فرصت و بهانه خوبی برای کنار 
گذاشتن رقابت های منفی و زیان بار در میانه اردوگاه 
دوست داران تعالی و پیشرفت نظام اسالمی است. 
امید می رود در سایه وحدت خودمان با غرور و افتخار 
فریاد برآوریم که »در بهار آزادی، جای شهدا خالی«. 

یادداشت

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

 32412211-32412789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 
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عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

آگهی تغییرات شرکت ساختمان نگین خاوران بیرجند »سهامی خاص«
 به شماره ثبت 1919 و شناسه ملی 10360036355

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/9/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای محمود ناصری مقدم به شماره ملی 5239863210 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم صفوی به شماره ملی 5739413893 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین رسا به شماره ملی 0940629712 به سمت منشی هیئت مدیره و آقای علی جهانشاهی 
جواران به شماره ملی 5839593087 و آقای حمیدرضا رخشانی فرد به شماره ملی 0652851101 و آقای فریدون حسنی به شماره ملی 
0652093264 و آقای غالمرضا عربی به شماره ملی 0652580157 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
2- آقای غالمرضا عربی به شماره ملی 0652580157 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهد 
آور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای ثابت آقای غالمرضا عربی )مدیرعامل( و امضای متغیر آقای محمود ناصری مقدم )رئیس هیئت 
مدیره( یا آقای قاسم صفوی )نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است و امضای نامه های عادی و اداری با امضای آقای غالمرضا عربی 
)مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضا انتخاب شده 

توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

مزایده فروش کامیون کشنده دانگ فنگ

شرکت تعاونی تولید روستایی اسدآباد به شماره ثبت 632 در نظر دارد: یک دستگاه 
کامیون کشنده دانگ فنگ مدل 1386سفید به همراه تانکر حمل سوخت 30/000 لیتری 
را به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ 94/11/14 لغایت پایان وقت اداری 
94/11/18 روبروی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی واقع در بلوار فرودگاه ورودی شهر 
بیرجند بازدید و اسناد شرکت در مزایده را دریافت نموده و تا پایان وقت اداری 94/11/21 
به دفتر اتحادیه تعاونی تولید روستایی خراسان جنوبی واقع در خیابان طالقانی، طالقانی 

11 تحویل دهند. 
تلفن تماس: 09151642184 

شرایط مزایده: 
بانک  نزد  واریز مبلغ 150/000/000 ریال به حساب 85661315 متعلق به شرکت 

کشاورزی برای شرکت در مزایده
تحویل اسناد مزایده و فیش واریزی و فتوکپی کارت ملی به دفتر اتحادیه تا پایان وقت 

اداری 94/11/21
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولید اسدیه

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 w
w
w
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فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

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

دستگاه ساب سیار  امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

 حمل  اثاثیه  منزل 

با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065

علی آبادی
ضمنا کارگر تنها نيز داریم

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقی

فنس دست دوم خریداریم    09158633068



ثبت نام رایگان عالقه مندان به عضویت در کتابخانه تخصصی انقالب و دفاع مقدس

چرا بیرجند با توجه به این که مرکز استان است یک 
بیمارستان خصوصی ندارد؟ داشته باشد بهتر است.

911...390
شهرداری سالم لطفا پیگیری کن. اینقدر نامه و برگه 
تبلیغاتی داخل منازل انداخته می شود و کف خیابانها 
را پر می کند که چهره شهر را زشت نموده. بیچاره 

رفتگرها که باید هر روز جارو نمایند. پیگیری کنید.
915...505
قاین بیرجند-  جاده  مسئوالن،  اعالم   طبق 

حادثه خیزترین محور استان است و مهمترین قسمت 
خط  فاقد  کیلومتر   3 حدود  شاهی  ثمن  گردنه  آن 

کشی می باشد. مسئوالن پیگیری نمایند.
915...956 

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 14 بهمن 1394 * شماره 3434
3  مدیر روابط عمومی و تبلیغات اداره کل حفظ آثارونشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی با اعالم این مطلب گفت: از 12 تا 22 بهمن 

ماه ثبت نام در کتابخانه تخصصی انقالب و دفاع مقدس رایگان است و متقاضیان می توانند از خدمات کتابخانه بهره مند شوند. مهدی 
رحیم آبادی اظهار داشت: هم اکنون 4414 عنوان کتاب با 7000 جلد کتاب در کتابخانه تخصصی انقالب و دفاع مقدس موجود است.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

با کاهش بارندگی شاهد خالی شدن ۸0 درصد ظرفیت 
آبی سدهای خراسان جنوبی هستیم و خطر کاهش کیفیت 

و شوری منابع آبی استان را تهدید می کند.
هفدهمین  امسال  جنوبی  خراسان  مهر،  گزارش  به 
سال خشکسالی را هم پشت سر گذاشت و بخشی از آثار 
خشکسالی در مناطق مختلف این استان در مطبوعات و 
وسایل ارتباط جمعی منتشر می شود. ارائه آمارهای تکان 
به شهرها  مهاجرت  روند  افزایش  روستاها،  تخلیه  دهنده 
گذشته  های  سال  در  گرچه  است.  آثار  این  از  نمونه ای 
جنوبی  روستای خراسان  و  در شهرها  آبی  بی  مشکالت 
نسبت به امروز کمتر به چشم می آمد اما عمال در سال 
جاری مردم خراسان جنوبی طعم تلخ بی آبی را بیشتر از 
هر زمان دیگری چشیده اند. امسال حتی دیگر از صندوق 
ذخایر آبی در دل این سرزمین پهناور خبری نیست  به 
طوری که با خالی بودن ظرفیت ۸0 درصدی سدها حتی 
این سرزمین جاری  بر لب های خشکیده  آبی هم  قطره 
نمی شود. در خراسان جنوبی خشکسالی های پرتکرار منجر 
به مشکالت متعدد در بخش های مختلف شده است به 
استان  دشت های  از  بسیاری  حاضر  حال  در  که  طوری 

ممنوعه شده اند.

 بیش از نیمی از دشت های خراسان جنوبی
ممنوعه و بحرانی هستند

بیان  با  جنوبی،  خراسان  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
خراسان  دشت های  از  نیمی  از  بیش  اکنون  هم  اینکه 
بهره  کرد:  اظهار  هستند،  بحرانی  و  ممنوعه  جنوبی 
برداران از منابع آب زیرزمینی که بیشتر کشاورز هستند 
با  ناآگاهانه  یا  و  آگاهانه  محصوالت،  توسعه  منظور  به 
صدمات  زیرزمینی  آب  مخازن  حد  از  بیش  برداشت 
می کنند.  وارد  ارزشمند  منابع  این  به  ناپذیری  جبران 
حسین امامی با بیان اینکه در حال حاضر از مجموع 40 
دشت استان، 22 محدوده مطالعالتی ممنوعه و بحرانی 
ممنوعه  سده  و  سرایان  دشت های  کرد:  تصریح  است، 
است.  ممنوعه  استان  دشت های  بقیه  و  بحرانی  و 
داد:  ادامه  جنوبی  خراسان  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
امسال  نیز  نهبندان  شهرستان  در  دهنو  میغان-  دشت 
ممنوعه اعالم شد. وی با اشاره به برداشت آب از رشته 
قنات های استان، بیان کرد: ساالنه از سه هزار و 299 
حلقه چاه، شش هزار و 252 رشته قنات و دو هزار و 1۸9 
آب مکعه  متر   200 و  میلیارد  میزان یک   دهنه چشمه، 

برداشت می شود.

خطر شوری منابع آبی پیش روی استان

امامی ادامه داد: منابع آبی خراسان جنوبی با بیالن منفی 
و خطر کاهش  بوده  رو  به  رو  در سال  متر مکعب   170

کیفیت و شوری منابع آبی استان را تهدید می کند.
وی با اشاره به طرح انقال آب از دریای عمان به خراسان 
هزار  بر10  بالغ  اعتباری  با  طرح  این  کرد:  بیان  جنوبی، 
جنوبی،  خراسان  استان های  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 
شده  بینی  بلوچستان پیش  خراسان رضوی و سیستان و 

افزود:  جنوبی  خراسان  منطقه ای  آب  مدیرعامل  است. 
هنوز مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان به خراسان 
جنوبی به اتمام نرسیده است و به صورت گسترده تر از سال 
خراسان  سدهای  ظرفیت  درصد   ۸0 می شود.  آغاز  آینده 
جاری  سال  بارندگی های  متاسفانه  و  است  خالی  جنوبی 
امامی  است.  نداشته  استان  سدهای  ظرفیت  در  تاثیری 
جنوبی،  خراسان  سدهای  خالی  های  ظرفیت  به  اشاره  با 
در  تاثیری  جاری  سال  بارندگی های  متاسفانه  کرد:  بیان 
ظرفیت سدهای استان نداشته است. وی ظرفیت سدهای 
اعالم  متر مکعب  میلیون  از ۸0  بیش  را  خراسان جنوبی 
کرد و گفت: هم اکنون بیش از 10 میلیون متر مکعب از 

سد های استان آب دارند که این میزان حدود 11 درصد 
ظرفیت سد ها را شامل می شود. امامی با بیان اینکه صرفه 
جویی در مصرف آب مهم ترین راهکار برای نجات استان 
از بحران آب است، اظهار کرد: باید تالش کنیم با مدیرت 
مصرف به خصوص در بخش کشاورزی، خود را با شرایط 
هاست  سال  داد:  ادامه  وی  کنیم.  سازگار  استان  اقلیمی 
که کشور به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی 
آب منابع  تخریب  و  زمینی  زیر  آب  دائم  افت  خطر   با 

رو به رو است.

 ۱۹۴ روستای خراسان جنوبی
با بحران آب مواجه است

خراسان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
جنوبی، اظهار کرد: در حال حاضر 194 روستای خراسان 
علی  هستند.  مواجه  آب  بحران  با  یا  و  آب  فاقد  جنوبی 
اکبر بسکابادی از تخصیص 125 میلیارد تومان اعتبار در 
گفت:  و  داد  خبر  استان  روستاهای  به  آبرسانی  راستای 
سهمیه خراسان جنوبی از اعتبار آبرسانی به روستا ها 141 
میلیارد تومان بوده که تاکنون 125 میلیارد تومان تخصیص 
یافته است.  وی با بیان اینکه هم اکنون به 423 روستای 
استان با تانکر آبرسانی می شود، اظهار کرد: چاه های عمیق 

در  آب  تأمین  منابع  تنها  جنوبی  خراسان  دشت های  در 
روستاهای هستند که اکثر آن ها بر اثر خشکسالی خشکیده 

شده است.

 حفر ۲۵ حلقه چاه آب برای حل مشکل
تنش آبی در استان

بسکابادی با بیان اینکه تالش می شود با حفر چاه جدید 
مشکل تنش آبی در برخی مناطق استان مرتفع شود، اظهار 
کرد: در این راستا 25 حلقه چاه در نقاط مختلف استان حفر 

می شود. وی ادامه داد: حفر یک حلقه چاه در مجتمع کویر 
شهرستان طبس، حفر یک حلقه چاه در مجتمع آهنگران 
زیرکوه و حفر یک حلقه چاه در مجتمع درویش آباد سربیشه 
از جمله نقاط پیش بینی شده است. مدیرعامل شرکت آب 
دو  بهره مندی  از  جنوبی  خراسان  روستایی  فاضالب  و 
شهرستان های  در  استان  روستایی  خانوار   25۶ و  هزار 
فجر  دهه  در  بشرویه  و  طبس  فردوس،  خوسف،  قاین، 
با  این خانواده ها  اینکه  بیان  با  سال جاری خبر داد. وی 
از آب سالم بهداشتی  افتتاح 9 مجتمع آبرسانی روستایی 
 ۸10 و  میلیارد   39 میزان  کرد:  اظهار  می شوند،  بهره مند 
 میلیون ریال اعتبار در راستای بهره برداری از این مجتمع ها

فاقد  روستاهای  به  اشاره  با  بسکابادی  است.  شده  هزینه 
آب بهداشتی شهرستان طبس، بیان کرد: با افتتاح و بهره 
برداری از مجتمع آبرسانی کویر و سمیاء و شیر آباد در این 
روستای  در 20  روستایی  خانوار  هزار  از  بیش  شهرستان 
از  بهره مند می شوند. وی  از آب سالم  نیز  این شهرستان 
هزینه کرد اعتباری بالغ بر چهار میلیارد برای افتتاح این 
مجتمع ها خبر داد و گفت: همچنین در ماه جاری، 120 
خانواده روستایی در شهرستان خوسف از نعمت آب سالم 
خشکسالی  نظر  از  جنوبی  خراسان  می شوند.  برخوردار 
روند  ادامه  با  و  دارد  قرار  کشور  نخست  استان  سه  جزء 
کاهش بارندگی ها در استان امسال وارد هجدهمین سال 
 70 افزایش  وجود  با  وی  گفته  به  می شویم.  خشکسالی 
درصدی میزان بارندگی ها در بیشتر استان های کشور اما 
خراسان جنوبی جزء سه استان نخست کشور در کاهش 
بارندگی ها بوده است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
خراسان جنوبی همچنین از کاهش 10 میلیون متر مکعبی 
بیالن آبی استان خبر داد و گفت: با اقدامات انجام شده از 
جمله نصب کنتورهای هوشمند در چاه های کشاورزی و 
اجرای سیستم های جدید آبیاری در استان بیالن آبی استان 
 از منفی 1۸3متر مکعبی به منفی 173متر مکعب کاهش
یافته است. میرجلیلی با بیان اینکه خراسان جنوبی از نظر 
خشکسالی جزء سه استان نخست کشور قرار دارد، عنوان 
داشت: با ادامه روند کاهش بارندگی ها در استان امسال وارد 
است صرفه  نیاز  و  هجدهمین سال خشکسالی می شویم 

جویی در زمینه آب مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

 خشکسالی در استان به خشکسالی
اقلیمی و اجتماعی تغییر کرد

از  استان  در  خشکسالی  امروز  حتی  داد:  ادامه  وی 
اجتماعی  و  اقلیمی  خشکسالی  به  هواشناسی  خشکسالی 
تغییر کرده و ما روز به رو شاهد مهاجرت جمعیت از روستاها 
تاکنون  گذشته  سال  ماه  مهر  از  وی  گفته  به  هستیم. 
خشکسالی، سرمازدگی و سیالب بالغ بر 952 میلیارد تومان 
به بخش کشاورزی استان خسارت زد که حدود ۸5 درصد 
این خسارت ها ناشی از خشکسالی بوده است. آنچه مسلم 
است اگر وضعیت موجود به همین روال ادامه یابد تهدیدی 
جدی برای سفره های زیرزمینی بوده و بر بحران کم آبی در 
خراسان جنوبی دامن زده می شود بنابراین باید از مسئوالن 
خواست تا برای بهبود شرایط، بر روی بخش هایی تمرکز 
کنند که بیشترین هدررفت آب را دارند و مردم نیز با مصرف 

صحیح آب قدر این مایه حیات را بدانند.

سدهایخراسانجنوبیدرتبخشکسالیمیسوزد

جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام شما 
مورخ 94/10/2۸ درباره »کسبه افغانی بازار« به استحضار 
 می رساند: کلیه کسبه افغانی بازار بیرجند دارای کارت

کار  می باشند.

جوابیه معاونت غذا و دارو دانشگاه

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
داروخانه  »نبود  درباره   94/10/1۶ مورخ  شما  پیام 
رساند:  می  استحضار  به  شهر«  نقاط  برخی  در 
شهر  درسطح  دایر  های  داروخانه  با  الزم  مکاتبات 
به  داروخانه  محل  جابجایی  و  انتقال  درخصوص 
است ذکر  قابل  است.  آمده  عمل  به  منطقه   آن 

داروخانه های واقع در سه راه اسدی ومیدان آزادی جهت 
تامین نیازهای دارویی مردم در دسترس می باشند.

 جوابیه سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی

پیام  ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
به  بهارستان«  با عنوان »ارگ  شما مورخ 94/11/17 
استحضار می رساند:  در بعضی از قسمت ها عملیات 
مرمت و استحکام بخشی از محل اعتبارات اداره کل 
میراث فرهنگی صورت گرفته است اما به دلیل وسعت 
تا مرحله  باالی مرمت و ساماندهی  بنا و هزینه  زیاد 
سرمایه  یا  مالک  مشارکت  کاربری،  اعطای  و  احیا 
گذار را می طلبد و به دلیل محدودیتهای اعتباری و 
از  بیرجند  شهر  سطح  در  تاریخی  آثار  فراوان  تعداد 
خارج  تنهایی  به  فرهنگی  میراث  کل  اداره  عهده 
 است. در خصوص نقب زیرزمینی در سالیان گذشته

نقب صورت گرفت  یافتن مسیر  بررسی هایی جهت 
که به دلیل تغییرات وسیع و عملیات عمرانی و خیابان 
کشی های جدید متاسفانه مسیر نقب شناسایی نشد. در 
صورتی که همشهریان گرامی اطالعات یا مستنداتی در 
این زمینه داشته باشند که امکان شناسایی مسیر نقب 
را فراهم کند این اداره کل آمادگی انجام بررسی های 

بیشتر پژوهشی موضوع را دارد.

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

سینما بهمن  

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

اکران
فیلم

 پدر آن
دیگری

 پدر آنارغوان
دیگری

 ساعت شروع
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636 - 056تلفن

در مدت معلوم

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

09153623627 - 05632211244-32232039

قــالیشوییخــاوران   09151647069-  32255257-32253199  نوگیدری

ستاد برگزاری بزرگداشت مراسم ملی-  مذهبی
مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد و هیئت متحده 

مرتضوی برگزار می کند:

نمایشگاهفجـر
عرضه و فروش صنایع دستی

 تولیدات خانگی ، محصوالت فرهنگی

زمان بازدید: 94/11/14 الی 94/11/19
صبح ها 9 الی 11- عصرها 4 الی 7 

مکان: بیست متری اول غربی - جنب سوپر آدینه - حسینیه مسجد مرتضوی
ستاد برگزاری بزرگداشت مراسم ملی- مذهبی مجتمع فرهنگی مذهبی
  مسجد و هیئت متحده مرتضوی ،کانون فرهنگی هنری شهید نوربخش 

 پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی ، پایگاه مقاومت مرضیه )س(

امالکپایتخت

خیابــان رســالت / رسالــت 2      09155612892/ 32423035   بیابانی

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

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

09155612892
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سد تاخیری طبس

کیلومتری   ۵ و  شهر طبس  کیلومتری شرق   ۳۰ در 
آبگرم  چشمه  مسیر  در  و  خرو  توریستی  روستای 
حمام مرتضی علی به طاق زیبای شاه عباسی برخورد 
می کنیم که بیش از ۷۰۰ سال قدمت دارد و میان دو 
کوه نزدیک به هم ساخته شده و بنایی آجری است 
که در قسمت باال و یا تاج آن سنگ به کار رفته است.

عالی  نمونه های  از  یکی  عباسی  تأخیری  سد 
است.  ایرانی  سخت کوشی  و  دوراندیشی  خالقیت، 
در  را  طبس  شهر  عباسی،  سد  سال،  صدها  طی 
نموده  حفاظت  نهرین  رودخانه  سیالب های  مقابل 
است. با توجه به اینکه به علت موقعیت خروجی سد، 
رسوب در پشت سد ذخیره نمی شود، می توان انتظار 
داشت که برای هزاران سال، این سازه بی نظیر بدون 

اصلی  کارکرد  مدیریت،  و  نگهداری  و  تعمیر  به  نیاز 
اگر  که  آنست  مهم  نکته  برساند.  انجام  به  را  خود 
و  سد  مهندسی  دستاوردهای  آخرین  براساس  امروز 
نهرین  رودخانه  کنترل سیالب  برای  سیالب، سدی 
عباسی  سد  به  بسیار  آن  مشخصات  شود،  احداث 
پایین شامل  در قسمت  بود. طاق بند  نزدیک خواهد 
سنگی  کوه های  بر  آن  پاکار  که  آجری  است  طاقی 
دو طرف رودخانه قرار دارد و بلندای طاق تا زیر تیزه 
آن ۱۷ متر و بلندای آن ۳۰ متر تخمین زده می شود 
که این طاق قدیمی ترین بخش بناست. نکته جالب 
در این طاق چگونگی قرار گرفتن آجرهای آن است 
به صورت  بلکه  نشده،  محدود  معینی  پهنای  به  که 
مقاومت  با  طاقی  و  یافته  ادامه  کوه  بدنه  تا  شعاعی 
بند  باال،  قسمت  در  است.  آورده  به وجود  زیاد  بسیار 
حالت قوسی به خود گرفته تا بتواند در پهنای بیشتر 
دهانه ی دره در برابر فشار آب مقاومت بیشتری کند 
و این نکته یکی از راه حل های قابل توجهی است که 
معماران ایرانی با درک صحیح از مقاومت مصالح و 
مقاومت شکلی بناها، آن را دریافته و به کار گرفته اند 
عباس  شاه  دستور  به  آخر  بازسازی های  احتماال  که 

انجام شده است. 
قدمت این طاق را به دوره صفویه نسبت می دهند و 
معتقدند که سنگ نگاره های بزکوهی که بر آن حک 
شده اند، نمادی از درخواست فراوانی آب، زایندگی و 
فراوانی نعمت است. عده ای هم این بزها را نمادی 
از فرشتگانی می دانند که برای نگهبانی آب، افزایش 

و فراوانی نعمت بر دیواره های طاق دعا می کنند.

جاذبه های گردشگری

ايران  اسالمي  انقالب   - کاری 
قصه نيست بلکه حقيقتي است ماندگار که پير و جوان و 
زن و مرد با الهام از قيام سرخ حسيني، مال و جان خود را 
ايثار کردند و با خون دل خوردن هاي فراوان و البته همراه 
با اميد، آن را به سرانجام و پيروزي رساندند. چهره شهرها 
و روستاهاي کشور، هر ساله در دهه فجر با نصب پرچم، 
تزييني  هاي  و المپ  انقالب  شهداي  و  امام)ره(  تصاوير 
رنگ  گراميداشت،  مراسم  برگزاري  و  و سرخ  سفيد  سبز، 
و بوي انقالب مي گيرد. سرودهاي انقالبي در رسانه ملي 
و برخي مراسم، طنين انداز مي شود. در اين فضا خاطرات 
آن روزها در ذهن افرادي که سن و سالي از آن ها گذشته 

است تداعي مي شود.
هاي  رسانه  از  آنچه  مشاهده  با  هم  جوانان  و  نوجوانان 
مختلف منتشر مي شود، به شور و شعور جوانان آن روزها 

غبطه مي خورند.
 و اين گفتگوی آوا با مردی است که دو فرزندش را هم 
برای اين انقالب داده است. حسن شهپر بازنشسته آموزش 

و پرورش، 83 ساله پدر  شهيدان، محسن و مهدی شهپر 
که در 17 و 20 سالگی شهيد شدند. حسن شهپر دوست 
پاسخ  است  درباره شخص خودش  که  به سواالتی  ندارد 
بدهد. آنقدر متواضع است که در جايگاه پدر دو شهيد فقط 
حواسش جمع وظيفه سنگينی است که بر دوشش است! و 

جز اين به چيز ديگر نمی انديشد.
هديه اي  خوب  بقبوالنم  او  به  کنم  مي  تالش  هرچه 
او خوب معامله خواهد کرد  با  براي خدا و خدا   فرستاده 

زير بار نمي رود!

 اولین نفری بودم که از بیرجند
به دیدار امام در قم رفتم

شهپر را می توان پير انقالب اين شهر دانست. خودش می 
گويد: من اولين نفری از بيرجند  بودم که در سال 43 به 
همراه يکی از دوستان  به ديدن امام در قم رفتم. در صحن 
حضرت معصومه حمام عمومی بود، دوش گرفتيم، زيارت 
پيدا  را  )ره(  خمينی  امام  منزل  به  پرسان  پرسان  و  کرده 

کرديم. ورودی  منزل امام پله می خورد و باال می رفت و 
از آنجا  به وسط حياط پله داشت. اتاقی بزرگ که سقف آن 
چوبی بود. آن روزها عده زيادی برای ديدن امام می آمدند و 
اتاق پر و خالی می شد. امام باالی اتاق نشسته بود و  آقای 
سيدی  پذيرايی می کرد. نامه های زيادی از مردم را آورده 
 بودند که سر نامه ها را سيد قيچی می کرد و امام آنها را

می خواند و جواب می داد.
آمدند و  بوديم خيلی ها  و دوستم همانطور نشسته  من 
رفتند و ما نشسته بوديم امام که متوجه ما شد پرسيد حاجتی 
داريد گفتيم نه ما از ديدن شما ذوق زده شده ايم و اين يک 

انرژی بسيار به ما می دهد. 
شهپر  يادآور می شود: در سال 43 رژيم امام را به ترکيه 
تبعيد کرد. خانواده ما اولين خانواده ای بود که برای انقالب  
در بيرجند فعاليت می کرد در زمان انقالب اطالعيه و نوارها 

به منزل ما می آمد و در شهر پخش می کرديم.
من و پسرانم بارها دستگير  و بازداشت شديم ولی کارمان 
را ادامه داديم. آن زمان حتی روحانيون در بيرجند از زندگی 
امام اطالع زيادی نداشتند تا آنجايی که وقتی من به يک 
روحانی گفتم سيد مصطفی پسر آقای خمينی شهيد شده 

گفت مگه  آقا پسر هم داشتند! 
نوروز می گويد:  از خاطراتش در روز 13  ادامه،  وی در 
مردم در مزار دره شيخان جمع می شدند آقای احمد مقدس 
پوسترهايی از انقالب را بين مردم پخش می کرد، پوسترها 
سياه و سفيد بود و وسطش عکس يک کبوتر بود.  در آنجا 

هم ما را دستگير کردند و با ضامن آزاد شديم. 

اولین تظاهرات در بیرجند توسط هیئت 
حسینی و به رهبری شهید شهاب بود

تظاهرات  اولين  کند:  می  عنوان  انقالبی  مبارز  اين 
رهبری  به  و  حسينی  هيئت  توسط  بيرجند  در 

پسرم  شد.  انجام  عندليب  آقای  و  شهاب  شهيد 
اطالعيه مردم  کفشهای  در  محرم  شبهای   در 
خاموش را  برق  کنتور  احيا  مراسم  در  و  گذاشت   می 

می کردند و اطالعيه می دادند. 

آیت ا... خامنه ای در روز تاسوعا صحبت کردند 

آقای خامنه ای هم در بعدازظهر تاسوعا در محل مصلی 
بودند  نشسته  علم  بستگان  از  نفر  دو  کردند.  سخنرانی 

بعضی از کلمات و جمالت را می نوشتند. 
بعد از ظهر تاسوعا صبح عاشورا در منزل سادسی پايين 
شهر منبر رفتند و سخنرانی کردند. آنجا ايشان را دستگير 
به  شدم.   دستگير  هم  من  بردند  ايرانشهر  به  و  کردند 
خوبی يادم می آيد  پاسبان جعفری چند باتوم به من زد. 
تاسوعا  روز  در  بيرجند  در  شهاب  شهيد  زمان  همان  در 

صحبت کرد.     

جوانان اجازه ندهید خون شهدا پایمال شود

به  رژيم  ماموران  گويد:  می  خاطرات  ادامه  در  وی 
هاي  کوچه  و  ها  خيابان  در  انقالبي  جوانان  تعقيب 
اين شهر پرداختند که جمعيت زيادي از مردم از مقابل 
اين  وارد  و  افتادند  راه  به  آيتي  به سمت مسجد  مصلي 
با  درگيري  مدتي  از  پس  داد:  ادامه  وي  شدند.  مسجد 
مأموران شروع شد و آن ها با استفاده از تجهيزاتي که 
اين  تا  پرداختند  جوانان  با  مقابله  به  داشتند  اختيار  در 
مرکز  که  بيرجند  وقت  فرمانداري  به سمت  که جمعيت 
فرماندهي نيروهاي رژيم بود حرکت کرد و اولين گلوله 
يادآور  فرمانداري شليک شد. وی  از مقابل  روز  اين  در 
بدانند شهدا خيلی زحمت کشيدند  بايد  می شود جوانان 
ندهيد خونشان  اجازه  انقالب جنگيدند  برای  و دلسوزانه 

پايمال شود. 

روایت انقالبی پیر؛ از روزهای خون و گلوله

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از ثبت تعدادی از آب 
انبار های شهر طبس در فهرست آثار ملی خبر داد. علی شریعتی منش افزود: این آب انبارها که در نقاط مختلف شهر 
طبس قرارگرفته اند، از زلزله طبس آسیب دیده اند ولی با همت مردم و شهرداری حفاظت شده اند.

ثبت ملی تعدادی از آب انبار های شهر طبس 

وقایع ۱۴ بهمن از ایام اهلل دهه فجر

محل  در  فجر  دهه  ايام اهلل  از  بهمن   14 شنبه  روز 
با  مطبوعاتی  مصاحبه  يک  علوی   2 شماره  مدرسه 
خارجی  و  ايرانی  خبرنگار  سيصد  به  قريب  حضور 
نظريات  از  خالصه ای  ابتدا  آن  در  که  شد  برگزار 
سواالت  سپس  شد؛  خوانده  )ره(  خمينی  آيت اهلل 
امام  پاسخ  از  که خالصه ای  گرديد  آغاز  خبرنگاران 

خمينی )ره( به اين شرح بود:
»کاری نکنند که مردم را به جهاد دعوت کنم، اگر 
موقع جهاد شد می توانيم اسلحه تهيه کنيم. دولت را 
بزودی معرفی خواهيم کرد. اعضای شورای انقالب 
تعيين شده اند. از ارتش می خواهم هرچه زودتر به ما 
آنها  ارتشيان فرزندان ما هستند، ما به  متصل شود. 
محبت داريم بايد به دامان ملت بيايند. قانون اساسی 
که تدوين شده به آراء عمومی گذاشته می شود تمام 
اتباع خارجی بطور آزاد در ايران زندگی خواهند کرد.«

مناسبت ها

نام شاهد: پرويز حسينی
نام پدر: ابوالقاسم
تاريخ تولد: 1324

محل تولد: زيرکوه قاين
تاريخ شهادت: 57/11/19

محل شهادت: تظاهرات خيابانی

زندگينامه

کالته  روستای  در   1324 سال  در  حسينی  شهيد 
مالی زيرکوه قاين متولد شد. تا کالس سوم ابتدايی 
به کار کشاورزی  تحصيل نمود و سپس همراه پدر 
پرداخت. شهيد حسينی هميشه به ياد مواليش علی 
)ع( بود و در مدح آن حضرت اشعار خوبی می خواند. 
و سعی داشت  انقالب  و  امام  به  زيادی   وی عالقه 

اينکه  تا  نمايد  راهپيمائيها شرکت  تمام  می کرد در 
در روز 57/11/19 مطلع شد که چماقداران به شهر 
حمله کرده اند. او به سرعت عکس امام را بر سينه 
نزديکی  در  نمود.  حرکت  شهر  به سمت  و  چسباند 
از او خواستند  شهر با چماقداران مواجه گرديد. آنها 
را  خمينی  بر  درود  او  اما  بگويد  شاه  بر  درود  که 
به دستان  اين کار مورد خشم چماق  با  و  صال داد 
به طرز وحشيانه ای مضروب گرديد.  و  قرار گرفت 
جراحات وارده به حدی بود که منجر به شهادت آن 
)ع(  المومنين  امير  لقای مواليش  به  و  عزيز گرديد 

نايل شد.

حسن شهپر پدر دو شهید از نهضت اسالمی می گوید:

کودک سرطانی، که به آرزوی پلیس شدنش رسید
پلیس های اهوازی کودک سرطانی که آرزو داشت 
در آینده پلیس شود را به آرزویش رساندند و دل 

این بچه ۱2 ساله را شاد کردند.
انتظامی  نیروی  خداپسندانه  و  انسانی  اقدامی  در 
جامه ی  سرطانی  کودک  آرزوی  آخرین  به  اهواز 

عمل پوشانید. عباس عبداهلل زاده کودک ۱2 ساله 
و  دارد  آرزو  »نوروبالسم« یک  به  مبتال  سرطاني 
مي خواهد پلیس شود که به همت نیروي انتظامي 
 اهواز و یک انجمن خیریه، عباس براي یک روز به

آرزویش رسید.

بـرنـج ام-كــي 

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

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بیرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

برنج سفید دانه بلند از بهترین و مرغوب ترین شالیزارها
تأیید شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت
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هر هفته روز جمعه 20 درصد تخفیف
شنبه الی پنجشنبه هر 10 سیخ ، یک سیخ رایگان

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

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

مبــل سوفــا

اقساط ٧ ماهه
 بدون پیش پرداخت

 با شرایط ویژه 
خیابان توحید – توحید ١٤- جنب بانک ملی

٠٩١2٣- ٨٥٧٨١٦٥2٤٤٥٠٩٥

گروه صنعتی

ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی )محوطه و پشت بام(
٠٩١٥١٦٣٠2٣ - ٨٣222٥٤٩٤

صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  
واحد ٩٨

مدرسه  زبان بیرجند
انگلیسی، آلمانی،  ایتالیایی،  اسپانیایی

www.lanschool.ir
خیابان مدرس ١٦- پالک ٨٥

تلفن: ٣22٣٧٥٤٩
مشاوره و ثبت نام عصرها

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

اسفدن - خیابان امام خمینی ، نبش امام خمینی 25 ،کارگزاری )60002( تلفن تماس: 09157400726 - 09151644512 - 32583500
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

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ان
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جذب بهترین نیروها 

استخدام یک نیروی منحصر به فرد می تواند به رشد یا 
شکست یک  کار نوپا منجر شود. کارمندان جدید نه تنها 
می توانند باعث مصرف نقدینگی شوند بلکه می توانند 
به میزان زیادی بر فرهنگ شرکت نیز تاثیرگذار باشند. 
بنابراین، شناسایی و استخدام اولین کارمندان، یکی از 

مهم ترین تصمیمات کارآفرینان محسوب می شود.
به عنوان بنیانگذار یک شرکت، شما باید قادر باشید تا 
قاطعانه به ارائه  ی دیدگاه های بلند مدت خود بپردازید. 
درک کردن دید کلی شما از جانب کارمندان و حمایت 
دائمی  از آن ها می تواند کار شما را به پروژه ای ارزشمند 

برای کارمندان بالقوه تبدیل کند.
در طول مصاحبه به راحتی می توان به اعتبار، صالحیت 
بسیار  از طرف دیگر  برد.  فرد پی  توانایی های یک  و 
مهم است تا در مورد رزومه ی کاری و تجربیات فرد 
نیز صحبت شود زیرا »مهندس بودن در یک شرکت” 
شما  نمی تواند   ، دیگر”  در شرکت  بودن  یا »طراح  و 
را به سمت به مهارت های حقیقی شخص مورد نظر 
برای استخدام هدایت کند.می توان از طریق مصاحبه، 
به آزمایش مهارت های واقعی افرادی که نمی شناسید، 
بپردازید و به آن ها یک تکلیف یک ساعته محول کنید. 
انجام یک  تا  ساده  فعالیت  از یک  می تواند  روند  این 
فعالیت پیچیده  و با توجه به مهارت های شخص مورد 
نظر متغیر باشد. یکی از مزایای قدرتمند برای کارمندان، 
دادن سهمی از شرکت به آن ها است که انگیزه های فرد 
موسس و کارمندان را در یک راستا قرار می دهد. عالوه 
بر حق مالکیت، مزایای ساده و دوستانه ی دیگری مانند 
غذا و یا تخصیص فن آوری های پیشرفته به کارمندان 

نیز می تواند در استخدام استعدادها موثر باشد.

چند ثانيه مطالعه 

اغلب ما »سواد رابطه« نداریم...
بلد نیستیم بفهمیم دنیای آدمها با هم فرق دارد!!!

توقع داریم کسی که با ماست خود ما باشد 
حتی حاضر نیستیم به نیازها، خواسته ها و عالیق 

او توجه کنیم

غرور خودمان را بسیار دوست داریم!!!
اما توقع داریم او غرور و نیاز و توقع نداشته باشد !

و درکش سخت است برای ما
 که او دنیایی دارد که خودش ساخته و آن را صرفا 

با ما به اشتراک گذاشته...
دنیای  ما  ی  خواسته  اساس  بر  بخواهد  اینکه   نه 

تازه ای بسازد...
ما بلد نیستیم کنار هم باشیم!

بگذار کفتارها برای خود
 حکمرانی خیالی کنند!! نمی دانند

 سکوت  گرگ اغاز یک فاجعه است

موفقیت توانایی رفتن از شكستی
 به شكست دیگر بدون از دست دادن 

شور و حرارت است.

آن جان که از او دلبر ما شادانست
پیوسته سرش سبز و لبش خندان است
اندازه جان نیست چنان لطف و جمال

آهسته بگوئیم مگر جانانست

دشمنی که صادقانه کینه ورزی کند
 را ترجیح می د هم به دوستی

 که مخفیانه تحقیرم کند

بخشودن کسی که 
به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست،

 تغییر آینده است

شاید همین  حاال كه مشغول  خواندن این مطلب هستید، 
همسرتان روی مبل لم داده و فوتبال تماشا می كند. چند 
ساعتی می شود كه از سركار به خانه آمده ولی بدون توجه 
بنابراین  است؛  خودش  كارهای  انجام  مشغول  شما  به 
 شما هم بعد از تر و تمیز كردن آشپزخانه بی هیچ حرفی 

در خواندن غرق شده اید.
خوب كه فكر می كنید می بینید این بی تفاوتی چند وقتی 
است كه دامنگیر زندگی تان شده و از روابط شاد گذشته دور 
افتاده اید. دل و دماغی ندارید و فقط طبق عادت وظایف 
روزمره تان را انجام می دهید.  اگر مشابه این اتفاقات در 
خانه شما هم در جریان است و پل ارتباط صمیمی میان 
شما و همسرتان روز به روز شكننده تر می شود، باید برای 

احیای دوباره این پل فكری كنید.
روز اول: كارهای كوچك، تغییرات بزرگ

ابتدای هفته است و باید با انگیزه و پرانرژی باشید چون 
برنامه ای مهم در پیش دارید. به جای اینكه منتظر باشید تا 
طرف مقابل تان خودش را اصالح كند، شما پیشقدم شوید 
و مشكالت را به حال خودشان رها نكنید. یادتان باشد كه 

برای ادامه یك زندگی خوب، تالش روزانه الزم است.
 سعی كنید رفتارهای محبت آمیز بیشتری داشته باشید و 
ببینید با انجام چه كارهایی قسمتی از روابط شما ترمیم 
كوچك  كارهای  انجام  با  كه  است  این  هدف  می شود. 
همدیگر را خوشحال كنید؛ به طور مثال اگر می خواهید در 

نقش یك شوهر رفتارتان را تغییر دهید از چند تغییر رفتار 
ساده شروع كنید. شاید همسر شما از اینكه در كارهای خانه 
به او كمك نمی كنید، ناراحت و شاكی است. در این صورت 
بهترین راه این است كه با انجام چند كار خانگی كوچك 
مانند شستن ظرف های شام، جمع و جور كردن لباس ها، 
جارو كردن اتاق و. . . به او نشان دهید كه می خواهید او 

را خوشحال كنید. 
كارهای  تمام  و  كوچكی  بردارید  دفترچه  است  بهتر 
روزمره تان را به طور خالصه و در چند كلمه یادداشت كنید.

روز دوم: بازگشت به روزهای خوب گذشته
یكی از راه هایی كه می تواند به بهبود روابط بین شما و 
همسرتان كمك كند، یادآوری روزهای خوب گذشته است؛ 
بنابراین پس از اینكه رفتارهای محبت آمیزتان بیشتر شد، 
برنامه روز دوم شما این است كه به یك انسان نوستالژیك 
تبدیل شوید اما به جای اینكه حسرت روزهای گذشته را 
بخورید، كاری كنید كه این خاطرات دوباره زنده شوند. 
یكی از بهترین دوران زندگی اغلب افراد زمانی است كه 
در دوره شیرین نامزدی به سر می برند و به زمین و زمان 
عاشقانه نگاه می كنند.پس سعی كنید تمام لحظات خوب 
را با جزییاتشان به یاد بیاورید و ببینید در آن روزها رابطه 
شما با همسرتان به چه شكل بوده و از چه نوع رفتار هایی 
خوشحال می شدید؟ برای اینكه موتور ذهنتان روشن شود 
به آلبوم یا آرشیو های كامپیوتری عكس های دیجیتالی تان 

مراجعه كنید. چند نمونه از آنها را چاپ كنید یا آنها از داخل 
آلبوم به قاب عكس انتقال دهید. بعد جایی جلوی چشم 
بگذارید تا همسرتان هم آن را ببنید و احساسات گذشته 
را با یاد بیاورد. یادآوری خاطرات این حسن را دارد كه با 
انجام این كار می توانید تجربیات گذشته تان را مرور كنید و 
آنها را به همان شكل و شمایل یا به گونه به روز شده ای 
به كار ببرید.اگر از یك رستوران، پارك یا حتی یك خیابان 
خاطره دارید برنامه ای ترتیب دهید و به این جاها سری 
بزنید. درباره آن روزها با هم حرف بزنید و به اتفاقات بامزه 

بخندید. به پیك نیك بروید یا پیاده روی كنید.
روز سوم: سوار بر ابر خیال

روز سوم باید خودتان را به رویا بسپارید و سوار بر ابر خیال 
آزادانه پرواز كنید. هدف شما از خیال پردازی های این روز 
این است كه ببینید چطور می توانید زندگی شاد تری داشته 
باشید و چه چیزهایی رضایت شما و همسرتان را بیشتر 
را در ذهنتان مجسم  تازه ای  بهتر است شرایط  می كند. 
كنید كه البته قابلیت ورود به دنیای واقعی را داشته باشد؛ 
یعنی رویاهایتان دور از واقعیت نباشند؛ مثال صحنه یك 
روز خوب را با جزییاتش از صبح تا شب در نظر بگیرید؛ 
به طوری كه در تمام لحظات خوب همسرتان كنار شما 
باشد. اگر به هر دلیلی از او دلخور هستند این ناراحتی ها 
 را دور بیندازید و به جای آن جنبه های مثبت روابط تان

را برجسته كنید.

روز چهارم: فهرست طالیی
شاید فكر می كنید در این سه روز هر كاری از دستتان 
بر می آمده انجام داده اید اما رضایت طرف مقابل تان جلب 
می كردید،  تصور  كه  طور  آن  را  او  نتوانسته اید  یا  نشده 
خوشحال كنید؛ به طور مثال شاید بعد از كلی جست وجو 
را  او  تا  خریده اید  همسرتان  برای  گرانقیمت  هدیه ای 
خوشحال كنید اما او بالفاصله بعد از دیدن هدیه، قیمت آن 
را حدس زده است. بعد هم به خاطر خرید آن مورد شماتت 
و سرزنش قرار گرفته اید و اینكه می توانستید آن پول را به 

شیوه ای بهتر خرج كنید.
روز پنجم: تشكر، احترام

شاید بسیاری از رفتارهای تازه همسرتان از نظر شما خوب 
نشان  آنها  به  خاصی  عكس العمل  اما  بوده  خوشایند  و 
نداده اید. در نتیجه ممكن است به جای اینكه این رفتارها 
از آنها ندیده اید. در  روز به روز بیشتر شوند، دیگر اثری 
اینجا باید رفتار خودتان را در مقابل كارهای تازه همسرتان 
بررسی كنید و اگر می بینید كه اندك نوسانی در روابط تان 
دوباره فروكش كرده، علت را در خودتان جست وجو كنید. 
شاید آن طور كه باید، خوشحال نشده اید یا خودتان را كمتر 
از واقعیت خوشحال نشان داده اید.یادتان باشد كه باید از 
تمام كوشش های همسرتان به موقع قدردانی كنید و به 
رفتارهای خوب پاداش دهید یا درصدد جبران برآیید. به 

عبارت دیگر بهتر است زبان تشكر داشته باشید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز 
 

بسا چیزى را ناخوش داشته باشید كه آن به سود شماست و بسا چیزى را دوست 
داشته باشید كه به زیان شماست، و خدا مى  داند و شما نمى  دانید. بقره آیه ۲۱۶

حدیث روز

آنكس نزد من از همه محبوبتر و روز قیامت ازهمه به من نزدیكتر است كه اخالقش 
نیكو تر و تواضعش بیشتر باشد. پیامبر )ص(

سبک زندگی

بهبود رابطه با برنامه  پنج روزه

                        

986125347
372894561
451763298
824951673
639487125
517236489
268319754
793542816
145678932

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج 
در کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک 

عبارت ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در 
سال 1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای 
نخستین بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این 

سرگرمی به محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در 
سال 2008 در فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3434 طراح: نسرین کاری

1472

4769

9217

81

4673

92

8726

3291

5984

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

تجربه کنید.    09158668002

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
خشکشویی صدف

شستشوی انواع پرده ، پتو، روفرشی و ...
رنگرزی انواع لباس

شستشوی انواع مبل و صندلی 
اداری در محل

باز و بست پرده رایگان
خیابان آوینی ، نبش صدف 6

 32340188 - 09155632009
فدائی

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

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

 09151614735
برادران زنگوئی

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

 09156148203
09013986830

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

کافی نت سروش سیما - سجادشهر
 ابتدای خیابان شاهد 09300318461

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

09153613243- شریفی

داربست ایستا
اجرای نصب داربست و پیچ 

رولپالک نما     09151609715  
09151613901 - فرج زاده

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

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

به مناسبت دهه فجر 
 فروش ویژه لوازم خانگی 

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

انصار- بین پاسداران 12-10 
32235240

تدریس خصوصی 
زیست شناسی دبیرستان 

توسط عضو هیئت علمی دانشگاه
تضمینی

32344297 -09156705464
ساعت تماس: 17-23

به یک فروشنده خانم با سابقه کار 
نیازمندیم.  خیابان مدرس - پوشاکو

09155622318

جویای کار
برای نگهبانی ، مشاور امالک ، آبدارچی 

و غیره    09389282099

کارواش با  موقعیت عالی  و  7  سال سابقه  
به  علت  مهاجرت به  فروش  می رسد. 

09153221884

کارت دانشجویی اینجانب علی عابدینی 
به شماره دانشجویی 932109634 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پخش تراکت  تبلیغاتی    

0938  928  2099

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

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

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

09159617909- تنگلی

نقاشـی ساختمـان 
انواع رنگ های روغنی و پالستیک 

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

09156633230 - برگی

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

)بدون سرمایه(   09155666326

یک منزل مسکونی دو نبش واقع
 در سجادشهر، تقاطع سلمان فارسی
 و شبنم با متراژ 292 متر )190متر

 زیر بنا( به فروش می رسد.
32438892 - 09155625326

فروشی - معاوضه 
فروش منزل ویالیی به متراژ 209 

متر واقع در جمهوری 32 - پالک 36 
یا قابل معاوضه با آپارتمان 

09351192714

معاوضه یک واحد در طبقه دوم 
با متراژ 80 متر واقع در پروژه 317 
واحدی ، بلوک 16 در گلبهار مشهد 

یا جایگزین  در بیرجند
09393196954 - ترابی

فروش مجموعه 4 واحدی در مرکز شهر 
قیمت: توافقی

09154979580

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

فروش زمین کارگاهی 
به متراژ 500 متر
 با سند ششدانگ
09155611896

فروش 
مغازه کفش فروشی

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

09158600545

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

نصــب و تعمیــر لباسشویی در منزل        
09151643778 - 32315776   شهر یاری
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تابناک: عفونت های مزمن ریوی می تواند باعث بوی بد دهان شود. خوردن غذاهای بودار مثل پیاز و سیر به علت اینکه اجزای بودار آنها 
از طریق خون به ریه راه پیدا می کنند و آزاد می شوند تا وقتی  که تمام مراحل هضم را طی نکنند و دفع نشوند، بوی آن ها ادامه دارد. 
سیگار کشیدن نیز دهان را بدبو می کند و زمینه عفونت های مختلف دهان، گوارش و ریوی را فراهم کرده و بوی بد را سبب می شود.

علت بوی بد دهان  اخبار ورزشی

خراسان جنوبی در مسابقات دانش آموزی 
ورزش زورخانه ای کشور سوم شد

فارس :  در هفتمین جشنواره فرهنگی- ورزشی کشتی 
پهلوانی و ورزش های زورخانه ای دانش آموزان متوسطه 
کشور، تیم خراسان جنوبی خوش درخشید. این جشنواره 
ورزشی با حضور 16 تیم و با شرکت 204 دانش آموز 
از سراسر کشور از یازدهم تا سیزدهم بهمن ماه جاری 
در سنندج برگزار شد. در این ماراتن ملی، دانش آموزان 
پهلوانی در دو وزن 85 و 100 کیلوگرم و  در کشتی 
کباده،  سنگ،  رشته های  در  زورخانه ای  ورزش های 
چرخ تیز، میل بازی، چرخ چمنی و مرشدی با یکدیگر 
به رقابت پرداختند. در بخش تیمی، کردستان به مقام 
خراسان  و  شد  قهرمان  نایب  رسید،  کرمان  قهرمانی 
جنوبی در جایگاه سوم ایستاد. در بخش کشتی پهلوانی 
علیرضا صحرایی  کیلوگرم  وزن 85  در  جشنواره  این 
از خراسان جنوبی قهرمان شد، حسین رضا حاجیان از 
کردستان نایب قهرمانی را به دست آورد، مقام سوم این 
رشته به صورت مشترک به مهدی اکبرزاده از ایالم و 
عرفان ظهیری از البرز رسید. در ماده سه گانه، خراسان 
جنوبی قهرمان شد. پهلوانان دانش آموز استان در بخش 
طالیی  گردن آویز  با  نیز  جشنواره  این  نرمش  و  شنو 
بر سکوی نخست قرار گرفتند. مهدی باقری مقدم از 
استان در کسوت مرشدی به مقام برتر هفتمین جشنواره 
ورزش های  و  پهلوانی  کشتی  ورزشی  فرهنگی- 

زورخانه ای دانش آموزان متوسطه کشور نایل آمد. 

بیرجند قهرمان شطرنج دانشگاه های آزاد 
اسالمی خراسان جنوبی شد

فارس: معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
از برگزاری مسابقات شطرنج دانشگاه های آزاد خراسان 
جنوبی خبر داد و گفت: در این مسابقات دانشگاه آزاد 
ایستاد.نخعی  قهرمانی  سکوی  بر  بیرجند  اسالمی 
اظهار کرد:در این مسابقات 22 دانشجوی دختر و پسر 
بیرجند  قاینات،  واحدهای  اسالمی  آزاد  دانشگاه های 
وی  کردند.  رقابت  یکدیگر  با  قاینات  در  فردوس  و 
تصریح کرد: در بخش تیمی دانشجویان پسر مسابقات 
قهرمانی شطرنج دانشجویان ، دانشگاه بیرجند قهرمان 
نایب قهرمانی را به دست آورد و  شد، دانشگاه قاین 
دانشگاه فردوس مقام سوم را کسب کرد. نخعی یادآور 
ارسالن  مسابقات  این  آقایان  انفرادی  بخش  در  شد: 
شکوهی بر سکوی نخست ایستاد، یونس یزدان شناس 
نایب قهرمان شد و علی سرگلزاهی در جایگاه سوم 
تیمی  بخش  در  کرد:  خاطرنشان  وی  گرفت.  قرار 
دانشجویان دختر، دانشگاه قاین قهرمان شد، دانشگاه 
بیرجند به نایب قهرمانی رضایت داد و دانشگاه فردوس 
بخش  در  گفت:  وی  یافت.  دست  سومی  مقام  به 
انفرادی بانوان این مسابقات، شربت دار از دانشگاه آزاد 
اسالمی بیرجند در جایگاه نخست قرار گرفت، فتحی از 
دانشگاه قاین رتبه دوم را از آن خود کرد و خان زاده از 

دانشگاه فردوس سوم شد. 

6 خوراکی برای حفظ سالمتی
 

سالمت نیوز: جوان ماندن پوست؛ انگور: پوست 
که  است  »رسوراترول«  حاوی  قرمز  انگور 
متعددی  مطالعات  دارد.  التهابی  ضد  خاصیت 

نشان داده اند که رسوراترول از پوست در برابر 
تشعشع مضر آفتاب که می تواند منجر به سرطان 
برنده  بین  از  کند.  می  محافظت  شود،  پوست 
دار  از غالت سبوس  استفاده  جو:   چاقی شکم؛ 
مانند جو که منبع بزرگی از پروتئین محسوب می 

شود، چربی شکمی را تا 10 درصد نسبت به کسانی 
که این غالت را مصرف نمی کنند، کاهش می 
دهد. از بین برنده سرطان؛ لوبیا: برای کمک به 
محافظت در برابر سرطان روده بزرگ و سرطان 
پروستات می توانید مقادیر زیادی انواع حبوبات 

خشک شده مانند لوبیا، نخود، عدس و ... را به 
رژیم غذایی خود اضافه کنید. این حبوبات غنی 
 از فوالت هستند که منجر به ترمیم سلول های 
آسیب دیده می شوند. تقویت استخوان ها؛ پنیر: 
پنیر برای تقویت استخوان ها از طریق رساندن 

کلسیم به بدن، یک قهرمان محسوب می شود. 
پیشگیری از سرطان؛ کلم بروکلی: بشقاب خود را 
غنی از سبزیجاتی مانند بروکلی کنید چون منجر 
به کاهش التهاب در بدن می شود و خطر ابتال به 
سرطان ریه، معده و سرطان های دیگر را کاهش 
می دهد. ضد کلسترول؛ مرکبات: مرکبات حاوی 
فیبر فراوان، پتاسیم و مواد ضد کلسترول است 

که به تنظیم فشار خون کمک می کند. 

رودل کردن یعنی چه؟
 

رودل  واژه  بارها  هم  شما  احتماال  عصرایران: 
کردن را شنیده اید؛ از نظر پزشکی رودل همان 
اسپاسم روده بزرگ است که با نفخ بروز می کند 
و متخصصان به آن دردهای کولیکی یا قولنج 
گوارشی می گویند. رودل بیشتر در مورد بچه ها 
رودل  مشکل  اگر  حاال  می شود.  برده  کار  به 
معموال  باشد،  پرخوری  از  ناشی  فقط  کودک 
برطرف می شود.  از چند ساعت  بعد  حالت  این 
چای  مثل  سبک  مایعات  و  نبات  دادن  حتی 
کمرنگ به کودک می تواند تحریک پذیری معده 
را کم کند.  البته کودکی که روده تحریک پذیر 
بخورد  وعده  در یک  را  غذاها  انواع  نباید  دارد، 
انواع غذاها در یک وعده باعث  چراکه مصرف 
تنها  نه  کشش خون به سمت معده می شود و 

می کند  کم حوصلگی  و  خستگی  احساس  فرد 
بلکه دچار مشکالت گوارشی خواهد شد. یادتان 
بهبود  از چند ساعت  بعد  اگر درد شکمی  باشد 
پیدا نکند یا با عالیم دیگر گوارشی مانند تهوع، 
به  باید  باشد  همراه  اسهال  و  یبوست  استفراغ، 

متخصص مراجعه کنیم تا مطمئن شویم بیماری 
جدی تری مثل آپاندیسیت، التهاب روده و معده و 
مسمومیت غذایی سالمت فرد را تهدید نمی کند. 
نکته بسیار مهم دیگر این که اگر بیمار کودک 
باشد، در این موارد اصال نباید به او نبات داغ یا 

درمانی  مراکز  به  مراجعه  اولویت  و  داد  مسکن 
است. از طرفی برای پیشگیری از رودل کردن 
باشیم  پرخوری  مراقب  باید  که  این  بر  عالوه 
نوشابه،  پررنگ،  چای  قهوه،  کاکائو،  مصرف 
غذاهای کنسروی، غذاهای تند، ترش و چرب 

بخصوص فست فودها را نیز باید کاهش داده و 
به مرور از برنامه غذایی حذف کنیم. 

عوارض دارویی که مهم نیستند!!

ما  به  که  سودی  برابر  در  داروها  برخی  گاهی 
ناچیزی دارند. قرص های  می رسانند عوارض 
ضدبارداری اکثرا ایجاد تهوع می کنند که برای 
از غذا مصرف  آنها را بعد  باید  از آن  جلوگیری 
از داروهای ضد  آنها  از مصرف  یا قبل  کرده و 
شود.آنتی  استفاده  پزشک  مشورت  با  تهوع 
هیستامین ها مانند دیفن هیدرامین و ... اغلب 
باعث خواب آلودگی می شوند و بهتر است برای 
خواب  از  قبل  را  آنها  عارضه  این  از  جلوگیری 
مانند  کولینرژیک  آنتی  داروهای  کرد.  مصرف 
را  دهان  توانند  می  و دی سیکلومین  هیوسین 
خشک کنند که توصیه می شود از آدامس های 
بدون شکر استفاده شود. ایزوترتینوئین )راکوتان( 
)ضد آکنه( باعث خشکی پوست می شود که باید 
از مرطوب کننده های فاقد چربی استفاده شود.
اگر این اتفاق برای چشم و لب افتاد می توان به 
ترتیب از قطره اشک مصنوعی و مرطوب کننده 
هاي مخصوص لب استفاده کرد. ونوستات کمی 
مداخله  نیازمند  ولی  کند  می  چرب  را  مدفوع 
پزشکی نیست.فنازوپیریدین و مترونیدازول رنگ 
ادرار و بیسموت رنگ مدفوع را تغییر می دهند 
که نگران کننده نیست و بعد از اتمام دارو، به 

حالت طبیعی بر می گردد. 
مرکز اطالع رساني داروها و سموم معاونت غذا و دارو 

دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تلفن 1490

عوارض دارویی که مهم نیستند!!

کالهبرداری پیامکی به بهانه دهه فجر

از طریق  از شهروندان کالهبرداری می شود  باب شده و مبالغ بسیاری  امروزه در فضای مجازی  از جرایمی که  یکی 
در  و  می گردد  طراحی  کننده  اغوا  و  جذاب  بسیار  متنی  با  و  بوده  جعلی  که  پیامک هایی  باشد.  می  پیامک  ارسال 
مناسبت های  و  ایام  در  و  اجتماعی  مهندسی  مختلف  شیوه های  از  استفاده  با  همگی  که  مختلف  طرح های  غالب 
با  جعلی  های  پیامک  کالهبرداران  است  شده  مشاهده  اخیرا  می شود.  ارسال  هموطنان  برای  انبوه  صورت  به  خاص 
اند  کرده  منتشر  شده اید«را  فجر  دهه  مناسبت  به  کشی  قرعه  در  جایزه  برنده  شما  گرامی  »مشترک  مانند   مضامینی 
و برای کسب اطالعات بیشتر از نحوه دریافت به سایت مورد نظر مراجعه فرمائید. پس از مراجعه کاربر به سایت مورد 
نظر، در صفحه نخست آن سایت درگاه پرداخت جعلی یکی از بانک های معتبر مشاهده می گردد، که طبق گفته سایت 
دوم ،  رمز  حساب ،  شماره  شامل  اطالعات  این  که  نمایند  پر  را  شده  خواسته  اطالعات  باید  خود  جایزه  دریافت  برای 
کد 2cvv، تاریخ انقضاء و ... می باشد در صورتی که کاربر این اطالعات را وارد نماید حساب وی در مدت زمان کوتاهی 
ارائه  با حفظ هوشیاری و رعایت هشدارهای  تا  توسط کالهبرداران خالی می شود. پلیس فتا به شهروندان توصیه کرد 
شده  اوال در صورت دریافت پیامک هایی از این دست به آنها پاسخ نداده و توجه داشته باشند برای دریافت وجه جایزه 

نیازی به ارسال اطالعات حساس بانکی نمی باشد.

پژو405با 43میلیون ریال خالفی توقیف شد

پژو  سواری  دستگاه  یک  توقیف  از  استان  راه  پلیس  رئیس 
405 با خالفي 43 میلیون و 200 هزار ریال خبر داد. سرهنگ 
رانندگان متخلف و حادثه  با  برخورد  راستاي  رضایی گفت: در 
ساز مأموران پلیس راه طبس هنگام کنترل خودروهاي عبوري 
سرعت  از  تخطي  علت  به  را   405 پژو  خودروی  دستگاه  یک 
و  خودرو  این  توقف  از  پس  افزود:  وي  کردند.  متوقف  مجاز 
 43 مبلغ  داراي  خودرو  شد  مشخص  آمده،  دست  به  استعالم 
میلیون و 200 هزار ریال خالفي معوقه است. رئیس پلیس راه 
خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: برابر ماده 8 قانون رسیدگي به 
تخلفات رانندگي از تردد خودروهاي متخلف با خالفي بیش از 
10 میلیون ریال جلوگیري و در صورت مشاهده توقیف خواهند 

شد که طبق همین ماده این خودرو روانه پارکینگ شد.

تصادف زنجیره ای در محور بیرجند - آرین شهر 
دو کشته و شش زخمی برجای گذاشت

اثر وقوع یک فقره  ایرنا: فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی گفت: عصر روز دوشنبه در 
زخمی  نفر  شش  و  کشته  نفر  دو  شهر  آرین   - بیرجند  محور  در  ای  زنجیره  تصادف 
شدند. سرهنگ رضایی، افزود: این حادثه در ساعت 16:45 دقیقه در کیلومتر 40 محور 
بیرجند - آرین شهر رخ داده است. فرمانده پلیس راه استان افزود: یک دستگاه سواری 
یک  و  سمند  دستگاه  دو  با  بود  حرکت  حال  در  بیرجند  به  مشهد  از  که  ام«  وی  »ام 
دستگاه ال 90 که از سمت بیرجند به قاین در حرکت بودند، برخورد می کند. سرهنگ 
رضایی ادامه داد: در این حادثه راننده ام وی ام و راننده یک دستگاه سمند در صحنه 
از سرنشینان این خودروها  اینکه در مجموع شش نفر  بیان  با  فوت کردند. این مسئول 
و  بیرجند  رضا)ع(  امام  های  بیمارستان  به  حادثه  این  مجروحان  گفت:  شدند،  زخمی 
به  انحراف  و  احتیاطی  بی  را  حادثه  علت  رضایی  سرهنگ  شدند.  منتقل  قاین  شهدای 

چپ خودروی ام وی ام ذکر کرد.

  نمایشگاه بزرگ مبلمان 

و سرویس خواب 

برای شما آخرین مدل های روز 

تهران را گلچین نمودیم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و کیفیت 

با  شرایط استثنایی 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پیش پرداخت ویژه فرهنگیان عزیز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودی

بنگاه قالب بتن        
 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی       
32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

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

رایانه  ثـامن

آدرس : نبش غفاری 4    

 09151606528

32212519  

ایزوگام سلیمانی 

ن
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ه 
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ل 
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 10
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ت

استخدام شرکت هراز 
1-اپراتور یک نفر خانم  2-حسابدار یک نفر خانم 

جهت مراجعه در  ساعات اداری به بلوار شهدای عبادی جنب اداره امور عشایری مراجعه نمایید.
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دستگاه های اجرایی به حقوق شهروندی 7

توجه ویژه نمایند

حریم  از  صیانت  ستاد  جلسه  سومین  فرد-  کاظمی 
امنیت عمومی و حقوق شهروندی شهرستان بیرجند 

با حضور فرماندار و اعضای 
این ستاد برگزار  و راه اندازی 
میز خدمت در دستگاه های 
اجرایی و عمومی تأکید شد. 
فرماندار بیرجند در این جلسه 
اینکه عموم جامعه  بیان   با 

قانون هستند، گفت: مردم  خواهان رسیدگی یکسان 
معترض  عدالت  نکردن  رعایت  و  دوگانگی  دیدن  با 
باید مبنای همه قوانین در  می شوند و در این میان 
جامعه، رعایت عدالت باشد. ناصری در بخش دیگری 
از سخنان خود با بیان اینکه امکانات و نیروی انسانی 
دستگاه های اجرایی محدود است، تصریح کرد: با این 
رسیدگی  مردم  خواسته های  به  رود  می  انتظار  وجود 
شود و با برنامه ریزی دقیق و جامع می توان معضل 
کمبود نیروی انسانی و زمان را برطرف کرد. به گفته 
مردم  گردن  به  مشکالت  و  مسایل  همه   نباید  وی 
انداخته شود و مردم از همه  مسئوالن به تعبیر دولت 
و حاکمیت یاد می کنند.ناصری به موضوع ایجاد میز 
خدمت در ادارات اشاره کرد و افزود: میز خدمت برای 
تعیین میزان رضایت مردم از آن سازمان است و باید 
همه  دستگاه های اجرایی این موضوع را جدی بگیرند. 
حقوق  و  عمومی  امنیت  حریم  از  صیانت  دبیرستاد 
مردم ساالری  شاخصه  گفت:  نیز  بیرجند  شهروندی 
دینی توجه به رعایت حقوق شهروندی است. حسن پور 
با بیان اینکه شاید در یک نگاه اجمالی مبحث صیانت از 
حقوق شهروندی امری سطحی به نظر برسد ولی وقتی 
به ساختار نظام های سیاسی می نگریم، نظام های مردم 
رعایت  را  حقوق شهروندی  تا  می کنند  ساالر تالش 
کنند. وی با اشاره به اینکه در فصل سوم قانون اساسی 
بخش های مختلف حقوق شهروندی تشریح شده است، 
افزود: بر مبنای این قانون وظیفه دستگاه ها در راستای 

تأمین حقوق شهروندی مشخص شده است.

پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیالت 
بانکی به تأسیسات گردشگری استان

گروه خبر- معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تأمین 
یارانه  گفت:  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  منابع 
سود و کارمزد تسهیالت بانکی به مراکز و تأسیسات 
گردشگری خراسان جنوبی که از محل منابع داخلی 
اند،  تسهیالت شده  اخذ  به  موفق  عامل  های  بانک 
کرد:  اظهار  عربی  گردید.  پرداخت   94 سال  برای 
این مقدار یارانه سود و کارمزد تسهیالت در راستای 
از  حمایت  جهت  امید  و  تدبیر  دولت  های  سیاست 
سرمایه گذاران و با پیگیری های مستمر این معاونت 

به مبلغ 601/930/607 میلیون ریال بوده است.

نیاز ۶ میلیارد تومانی 
برای اتمام ساختمان دانشکده هنر

شبستان- رئیس دانشکده هنر دانشگاه بیرجند با اشاره 
به اینکه حدود 6 میلیارد دیگر برای اتمام ساختمان 
تخصیص  روند  اگر  گفت:  است،  نیاز  هنر  دانشکده 
اعتبار دقیق و طبق برنامه پیش برود این پروژه برای 
بهره برداری در سال 97 آماده خواهد شد. هاشمی 
با اشاره به اینکه این دانشکده با مساحت هفت هزار 
مترمربع در پردیس دانشگاه بیرجند از بهمن 93 در 
پروژه  این  برای  تاکنون  گفت:  است،  ساخت  دست 
۸00 میلیون تومان اعتبار هزینه شده که از پیشرفت 
۲0 درصدی برخوردار است. وی با بیان اینکه ساخت 
دانشکده هنر، جزو پروژه های ملی مصوب است که 
ساالنه باید به آن اعتبار تزریق شود، اظهار کرد: در 
سال جاری ۲ میلیارد تومان برای این پروژه در نظر 

گرفته شده است که امیداست تخصیص یابد. 

مردم یکی از بایسته ها و ملزومات 
تشکیل حکومت اسالمی هستند

فارس- امام جمعه درمیان در دیدار مسئوالن ادارات 
و نهادهای شهرستان، با اشاره به نقش پررنگ مردم 
در یک حکومت، اظهار کرد: مردم یکی از بایسته ها 
و ضروریات تشکیل حکومت اسالمی هستند. حجت 
االسالم حسینی، شیعه و سنی را دو تفکر اساسی امت 
اسالم دانست و افزود: در هر دو فکر اختیار حکومت 
به مردم داده شده و افرادی از خود مردم باید رهبری 
جامعه را در اختیار داشته باشند. وی انقالب اسالمی 
عدم  کرد:  تصریح  و  دانست  مردم  خواسته  را  ایران 
اتحاد مردم در یک جامعه سبب رخنه حتی یک دشمن 
از مهم ترین  یکی  مردم  و حضور  بود  ضعیف خواهد 
راه های مقابله با این نفوذ است. وی رفتار مسئوالن را 
تأثیرگذار بر جامعه دانست و بیان کرد: حضور پرشور 
مسئوالن در مراسمات و عمل به وعده ها و قول های 
و  جامعه  امنیت  تأمین  و  دلگرمی  سبب  شده،  داده 

حضور پرشور مردم در مراسمات خواهد بود.

مصرف 11 میلیون لیتر نفت گاز 
توسط مصرف کنندگان عمده سوخت بیرجند

نفتی  فارس- رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های 
بیرجند گفت: از آغاز سال جاری تاکنون متراژ مصرف 
نفت گاز مصرف کنندگان عمده این شهرستان 11 میلیون 
لیتر بوده است. عابدانی اظهار کرد: توزیع سوخت برای 
مصرف کننده عمده در سال 94 در دستور کار قرار گرفته 
است. وی با بیان اینکه تعداد 1۸0 واحد مصرف کننده 
عمده در سطح شهرستان بیرجند وجود دارد، تصریح 
کرد: این تعداد واحدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
تعداد هشت واحد به شبکه گازرسانی وصل و کاهش 
یافته است. وی یادآور شد: از آغاز امسال 1.۸ میلیون 
لیتر نفت کوره توسط مصرف کنندگان عمده شهرستان 
مصرف شده است. به گفته وی بیشتر مصرف کنندگان 
عمده سوخت نفت کوره در بیرجند مربوط به کوره های 
آجرپزی می شود، که مصرف آنها نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 30 درصد کاهش یافته و دلیل این کاهش 
رکود در صنعت ساختمان و استفاده از مصالح نوین است.

نمایشگاه عرضه محصوالت فرهنگی 
انقالب اسالمی در بیرجند گشایش یافت

ایرنا- نمایشگاه عرضه محصوالت فرهنگی به همت 
حوزه هنری انقالب اسالمی خراسان جنوبی روز گذشته 
حوزه  برپاشد.سرپرست  بیرجند  شهرداری  نگارخانه  در 
هنری خراسان جنوبی در حاشیه این مراسم گفت: در این 
نمایشگاه بیش از یک هزار محصول فرهنگی در معرض 
دید عموم قرار گرفت.کریمیان با بیان اینکه محصوالت 
تخفیف  تا 40 درصد  با ۲0  نمایشگاه  در  عرضه شده 
عرضه می شود، گفت: این نمایشگاه از 13 تا ۲۲ بهمن 
ماه دایر است. وی ادامه داد: عالقه مندان برای بازدید از 
این نمایشگاه می توانند صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد 

از ظهر از 15 تا 19 از این نمایشگاه دیدن کنند.

افتتاح مرکز اختالالت یادگیری پویا شهرخوسف

مرکز  فجر  دهه  از  روز  دومین  با  همزمان  فارس- 
اختالالت یادگیری پویا شهر خوسف با حضور فرماندار 
و  آموزش  مدیر  شد.  افتتاح  شهرستانی  مسئوالن  و 
پرورش شهرستان خوسف در حاشیه افتتاح این مرکز 
اظهار کرد: برای راه اندازی این مرکز 150 میلیون ریال 
از محل اعتبارات داخلی مدیریت آموزش و پرورش و 
کمک خیران هزینه شده است. دانایی گفت: در این 
مرکز تست های تشخیصی رسمی و غیر رسمی برای 
شناسایی دانش آموزان دچار اختالالت یادگیری انجام 
دانش آموزان  را  این مرکز  می شود. وی جامعه هدف 
نفر  این شهرستان که ۲ هزار و ۲00  ابتدایی  مقطع 
اختالالت  مرکز  کرد:  تصریح  و  دانست  هستند، 
و  تحصیلی  اشکاالت  رفع  به  خوسف  پویا  یادگیری 

فرایندی دانش آموزان کمک خواهد کرد. 

برگزاري انتخاباتي باشکوه موجب حفظ 
و تقویت جایگاه ایران در دنیا خواهد شد

در  استاندار  اجتماعي  و  امنیتي  سیاسي،  معاون 
چهاردهمین جلسه ستاد انتخابات استان گفت: برگزاري 
انتخاباتي باشکوه و با حضور تمامي سالیق و تفکرات 
ایران،  اسالمي  جمهوري  مقدس  نظام  شده  پذیرفته 
بوده  انقالب  معظم  رهبر  تأکیدات  مهمترین  از جمله 
و خواهد بود. حسیني، خاطرنشان کرد: قطعاً برگزاري 
انتخاباتي باشکوه مي تواند عالوه برتقویت مؤلفه هاي 
امنیت داخلي، زمینه هاي حفظ و تقویت جایگاه ایران 
در منطقه و دنیا را بیش از پیش فراهم نماید. وي با 
بیان اینکه مسئوالن از تمام امکانات و ابزار در اختیار 
استفاده  گفت:  کنند،  استفاده  انتخابات  برگزاري  براي 
از نخبگان و گروه هاي مرجع مردمي مي تواند تا حد 
زیادي به ایجاد فضاي انتخاباتي کمک کند.  گفتنی 
است در این جلسه هریک از مسئوالن کمیته هاي زیر 
مجموعه ستاد انتخابات به ارائه نقطه نظرات، دیدگاه ها 
و پیشنهادات خود در حوزه هاي مختلف کاري پرداختند.

اجرای طرح درمان متادون رایگان در استان

با مواد مخدر  مبارزه  دبیرشورای هماهنگی  تسنیم- 
افراد  درمان  اجرای  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
درمان  طرح  گفت:  استان،  محروم  مناطق  در  معتاد 
متادون رایگان در مناطق محروم و در معرض آسیب 
بیان  با  زندی  است.  شده  انجام  سربیشه  شهرستان 
و  بازپروری  راستای  در  ارزشمندی  اقدامات  اینکه 
ترک معتادان در استان انجام شده است، اظهار کرد: 
اعم  مجاز  درمانی  مرکز   ۸0 از  بیش  حاضر  درحال 
سرپایی و ثابت در استان به این افراد خدمات ارائه 
می دهند. وی با بیان اینکه در حال حاضر در خراسان 
است  شناسایی شده  معتاد  هزار  از 19  بیش  جنوبی 
گفت: از این تعداد بیش از 16 هزار نفرمرد و 3 هزار 
زن هستند. وی با اشاره به ایجاد مرکز درمان بانوان 
و  های  آسیب  از  یکی  کرد:  اظهار  بیرجند  در  معتاد 
نگرانی های اساسی ما در حوزه درمان زنان علیرغم 
قابل  است که جمعیت  این  نشان دهنده  آمار  اینکه 
توجهی درگیر این پدیده شوم هستند اما رغبتی برای 

درمان از خود نشان نمی دهند.

ثبت نام رایگان برای عضویت 
در کتابخانه تخصصی انقالب و دفاع مقدس

قاسمی- به مناسبت ایام ا... دهه فجر از عالقه مندان 
به عضویت در کتابخانه تخصصی انقالب و دفاع مقدس 
به صورت رایگان ثبت نام می شود. مدیر روابط عمومی 
دفاع  های  ارزش  آثارونشر  حفظ  کل  اداره  تبلیغات  و 
مقدس خراسان جنوبی با اعالم این مطلب گفت: از 1۲ 
تا ۲۲ بهمن ماه ثبت نام در کتابخانه تخصصی انقالب 
و دفاع مقدس رایگان است و متقاضیان می توانند از 
خدمات کتابخانه بهره مند شوند. رحیم آبادی اظهار کرد: 
هم اکنون 4414 عنوان کتاب با 7000 جلد کتاب در 
کتابخانه تخصصی انقالب و دفاع مقدس موجود است. 

 ثبت ۸۸ هزار تماس تلفني 
با مرکز فوریت هاي پلیس بیرجند

شبستان- فرمانده انتظامي بیرجند از ثبت ۸۸ هزار و 
پلیسي110  هاي  فوریت  مرکز  با  تلفني  تماس   ۸03
سرهنگ  داد.  خبر  امسال  ماهه   10 در  شهرستان 
این تعداد 44 درصد آن عملیاتي  از  شجاعی  گفت: 
و منجر به حضور مأموران در صحنه و ارائه خدمات 
توسط  ها  تماس  از  درصد   3۸ حدود  و  پلیسي 
کارشناسان پلیس منجر به راهنمایي و ارشاد شد و 11 
درصد این تماس ها غیر قابل رسیدگي و 7 درصد از 

آن به صورت مراجعه حضوری شهروندان بوده است.

استاندار، راه شهدا و ایثارگران را مسیري روشن و راهي مطمئن خواند و گفت: همه مسئوالن باید خود را با این مسیر تنظیم کرده و در جهت ادامه راه شهدا و ایثارگران 
مسئوالنه و دلسوزانه حرکت کنند. به گزارش شبستان، خدمتگزار در دیدار با تعدادي از خانواده هاي معظم شهدا، جانبازان و آزادگان انقالب اسالمي و دوران ۸ سال 
دفاع مقدس با تبریک دهه مبارک فجر اظهار کرد: ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده هاي معظم شهدا به معني واقعي کلمه جزو فجرآفرینان بوده و خواهند بود. 

وی افزود: تمام موفقیت ها و توفیقاتي که حاصل شده مرهون خون پاک شهداي عزیز و ایستادگي و مقاومت جانبازان، آزادگان و خانواده معظم آنان است.

مسئوالن مسیر خود را با راه شهدا تنظیم کنند

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی گفت: بیمه فناوری در 
این حوزه می تواند مشکل گشای ورود بخش خصوصی به بحث 
محصوالت دانش بنیان شود. به گزارش ایسنا، دوستی در خصوص 
ورود بخش خصوصی در حوزه محصوالت دانش بنیان اظهارکرد: 
مالیاتی،  معافیت های  جمله  از  حوزه  این  در  زیادی  مشوق های 
گمرکی وجود دارد که می تواند باعث ترغیب سرمایه گذاران برای 

ورود به این حوزه شود منتها کافی نیست. 

خالصه  مورد  چند  در  بخش  این  مشکل  عمده  داد:  ادامه  وی 
می شود، اولین مورد همان مبحث پروسه اخذ تأییدیه های فنی و 
استاندارد های الزم برای ورود به بازار و دومین مشکل عدم تطابق 
محصوالت با نیاز بازار و امکان استقبال کم از فروش محصول 
در جامعه است که این دو مورد به خود مخترع مرتبط است. وی 
تأکید کرد: مسأله بعد عدم وجود ساز و کار حمایتی از سرمایه گذار 
در این حوزه است، مثاًل ما در جامعه خیرین زیادی در حوزه های 

مختلف داریم مانند خیرین سالمت مدرسه سازی، مسجدسازی که 
هر یک با فعالیت در این حوزه جدای از اجر معنوی از مشوق های 
سرمایه  یا  خیرین  حوزه  در  امر  این  اما  برخوردارند  نیز  حمایتی 

گذاران فناوری بسیار کمرنگ است. 
وی تصریح کرد: بیمه فناوری در این حوزه می تواند مشکل گشای 
ورود بخش خصوصی به بحث محصوالت دانش بنیان شود تا با 
کاستن از ریسک سرمایه گذاری مشوق مؤثری در این حوزه باشد. 

افتتاح ۸7 طرح فردوس
با اعتبار 21 میلیارد تومان در دهه فجر

 ۲1 اعتبار  با  طرح   ۸7 افتتاح  از  فردوس  فرماندار 
به  داد.  خبر  امسال  فجر  دهه  در  تومان  میلیارد 
مسئوالن  جمع  در  رجبی مقدم  فارس،  گزارش 
اجرایی  عملیات  همچنین  کرد:  اظهار  شهرستان 
و  اعتبار یک  با  نیز  درمانی  و  بهداشتی  یک طرح 

امام جمعه  با  افزود: دیدار مسئوالن  نیم میلیارد تومان آغاز می شود. وی 
شهرستان، حضور در گلزار شهدا و تجدید میثاق با آرمان های واالی شهدا، 
گلباران تمثال مبارک حضرت امام)ره( در میدان 15 خرداد، نواختن زنگ 
انقالب در هنرستان دارالفنون نوبری و نیز افتتاح نمایشگاه توانمندی های 
دانش آموزان در کانون امیدهای انقالب از جمله برنامه های نخستین روز 

از دهه مبارک فجر در فردوس بود.

با حضور مسئول سازمان علمی و پژوهشی و فناوری کشور؛
جشنواره اختراعات اقشار بسیج استان برگزار می شود

فناوری  و  پژوهشی  علمی،  بسیج  سازمان  مسئول 
و  پژوهشی  علمی،  گفت: جشنواره  جنوبی  خراسان 
اختراعات اقشار بسیج استان با حضور حسین قدیانی 
 15 کشور  فناوری  و  علمی  بسیج  سازمان  مسئول 
بهمن ماه جاری در بیرجند کلید می خورد. به گزارش 

فارس، عقیلی پور اظهار کرد: این جشنواره به منظور شناسایی، شکوفایی و 
بروز خالقیت ها، عملیاتی شدن ایده ها و ابتکارات بالقوه اقشار بسیج برگزار 
می شود. وی تصریح کرد: در این جشنواره اقشار بسیج دانشجویی، کارگری، 
فرهنگیان، مساجد و محالت شرکت دارند که ۲0 نفر از اقشار بسیج استان 
تجلیل می شوند و سه نفر از برترین های جشنواره علمی اقشار هم معرفی و 

به جشنواره کشوری جهادگران علم و فناوری راه پیدا می کند.

اعزام ۳۳ مشاور مذهبی 
به مدارس دخترانه بیرجند 

گفت:  بیرجند  شهرستان  اسالمی  تبلیغات  رئیس 
قالب  در  ابتدای هفته جاری 33 مشاور مذهبی  از 
طرح »اعزام مشاور مذهبی« به مدارس راهنمایی و 
دبیرستان دخترانه اعزام شدند. حجت االسالم لطفی 
افزود: این مشاوران در راستای بیان احکام دین و 

چالش های اجتماعی به این تعداد مدرسه در سطح شهر اعزام شدند. وی 
ادامه داد: این افراد به مدت 50 ساعت تا پایان سال جاری نیز به تبیین 
احکام دین و بیان چالش های پیش روی دانش آموزان دخترانه در این 
مدارس می پردازند. به گفته وی همچنین در طول این دهه در 10مسجد 
از سطح شهر، سخنرانانی اعزام شده و پیرامون چگونه به پیروزی رسیدن 

انقالب به ایراد سخن می پردازند.

دومین  در  نهبندان  گازشهری  توزیع  شبکه  پروژه  کلنگ 
روز دهه فجر بر زمین خورد. روز گذشته با حضور استاندار، 
نهبندان و سربیشه در مجلس  نماینده مردم  امام جمعه، 
پروژه شبکه توزیع گاز داخل شهر نهبندان کلنگ زنی شد. 
عملیات   کرد:  اظهار  آیین  این  در  گاز  مدیرعامل شرکت 
توزیع  و  تغذیه  شبکه  130کیلومتر  با  طرح  این  اجرایی 
ایستگاه  چهار  احداث  داد:  ادامه  دشتی  می شود.  انجام 
نیز  ایستگاه حفاظت کاتدیک  تقلیل فشار شهری و یک 
نهبندان  شهر  گاز  توزیع  شبکه  پروژه  آماده سازی  برای 
انجام می شود، همچنین 4 هزار و 700 علمک گاز در این 
شهر نصب می شود. به گفته وی برای اجرای این پروژه 
1۲0 میلیاردریال اعتبار برآورد شده است و 5 هزار و 15۸ 

خانوار از  مزایای آن برخوردار می شوند.

افتتاح مجتمع آبرساني خسروآباد از توابع نهبندان
 

از  خسروآباد  آبرساني  مجتمع  استاندار  سفر  جریان  در 
بر یک  بالغ  اعتباري  با  نیز  نهبندان  توابع بخش مرکزي 
رسید.  برداري  بهره  به  تومان  میلیون  یکصد  و  میلیارد 
و  سالم  آب  از   خانوار   ۲۸ پروژه  این  از  برداري  بهره  با 
بهداشتي برخوردار می شوند. استاندار با حضور در روستاي 
خسروآباد و دیدارصمیمي با مردم این روستا قول داد مبلغ 
500 میلیون ریال برای آباداني این روستا اختصاص دهد.

استاندار از نمايشگاه صنايع دستي 
بانوان روستايي نهبندان بازديد کرد

خدمتگزار  در ادامه سفر به شهرستان نهبندان از نمایشگاه 
بازدید کرد.    این شهرستان  بانوان روستایي  صنایع دستي 
این نمایشگاه که براي معرفي صنایع دستي بانوان روستایي 
برگزار شده است، تا پایان دهه فجر براي بازدیدکنندگان در 

محل خانه تقوي نهبندان دایر خواهد بود.

افتتاح مرکز مراقبت هاي ويژه 
بيمارستان شهيد آتش دست نهبندان

دست  آتش  شهید  بیمارستان  ویژه  هاي  مراقبت  مرکز 
نهبندان هم روز گذشته در جریان بازدید سفر استاندار به 
نهبندان افتتاح شد. این مرکز با صرف اعتباري بالغ بر یک 
رسید که   برداري  بهره  به  تومان  و یکصدمیلیون  میلیارد 

13 هزار و 94۸ خانوار  از مزایاي آن برخوردار خواهند شد.

انقالب اسالمي متعلق به 
همه اقشار جامعه اسالمي ايران است

استاندار در ادامه این سفر در جمع مردم نهبندان حضور 
یافت و گفت: همه مردم در پیروزي انقالب نقش داشتند 
و  ایستادند  وجود  تمام  با  آن  دستاوردهاي  از  دفاع  در  و 
به  خدمتگزار  کردند.   انقالب  تقدیم  را  عزیزي  شهداي 
نامگذاري سال جاري از سوي رهبری به عنوان همدلي و 

همزباني دولت و ملت اشاره کرد و ادامه داد: همه باید به 
معني واقعي کلمه در کنار یکدیگر بوده و در راه رسیدن به 
اهداف عالیه انقالب تالش کنیم. وي تالش براي توسعه 
کرد:  تصریح  و  دانست  نهایي  هدف  را  ایران  عمران  و 
رسیدن به اهداف توسعه اي با شعار امکان پذیر نخواهد 
بود. وي انقالب را محصول خون شهدا  دانست و تصریح 
کرد: همه ما باید با تاسي از منویات رهبر فرزانه انقالب 

براي حفظ  ارزش هاي اسالم و انقالب از همه توان خود 
اشاره  یازدهم  دولت  توفیقات  به  استاندار  کنیم.  استفاده 
کرد و افزود: دولت وارد مذاکرات هسته اي شد و توانست 
با راهنمایي هاي رهبر معظم و حمایت مردم عزیز حرف 
مستدل خود را به گوش جهانیان برسانده و برای احقاق 

حقوق ملت بزرگ ایران گامي بلند و مهم بردارد.
از  اقتصادي  بزرگ  هاي  تیم  حضور  داد:  ادامه  خدمتگزار 
کشورهاي بزرگ دنیا در ایران فرصت بسیار خوبي است که 
باید از آن براي توسعه هرچه بیشتر کشور و استان استفاده 

کنیم. وي مردم را بزرگترین سرمایه نظام دانست و تصریح 
کرد: مسئوالن از طریق ارائه خدمات مطلوب و مناسب به 
مردم استان، مقاومت، ایستادگي و صبوري این مردم عزیز 
برغم محدودیت هاي  گفته وي  به  کنند.  قدر شناسي  را 
مالي و اعتباري سال جاري بالغ بر ۲44 میلیارد تومان پروژه 
در استان افتتاح و به بهره برداري رسید. مقام عالي دولت 
در استان، اعتبارات هزینه شده در دهه فجر سال 9۲ را 7۸ 
میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: این رقم در سال 93 
بالغ بر ۲1۲ میلیارد تومان بوده است. خدمتگزار، اعتبارات 
پیش بیني شده  استان در بودجه سال 95 را 3۲0 میلیارد 
تومان دانست و تصریح کرد: از این مبلغ 155 میلیارد تومان 
اعتبارات عمراني و 164 میلیارد تومان در بخش اعتبارات 

جاري پیش بیني شده است.

توسعه بازارچه هاي مرزي
 از اولويت هاي کاري دولت است

استاندار توسعه بازارچه هاي مرزي را از دیگر اولویت هاي 
کرد:  تصریح  و  دانست  نهبندان  و  استان  در  دولت  کاري 
با توجه به ظرفیت هاي بسیار خوب شهرستان در معادن 
توسعه معادن و ایجاد صنایع فراوري مي تواند تا حد زیادي 

موجب  اشتغال و رونق اقتصادي نهبندان شود.
خدمتگزار انتخابات را عرصه رقابت براي خدمت بیشتر به 
مردم  برشمرد و ابراز امیدواری کرد: شوراي نگهبان زمینه 
حضور همه سالیق و تفکرات پذیرفته شده نظام را براي 
فعالیت فراهم نماید. وي مردم خراسان جنوبي را والیتمدار، 
انقالبي، متدین و همیشه در صحنه دانست و خاطر نشان 
کرد: مردم خراسان جنوبي همواره نشان دادند که در تمامي 
عرصه ها از جمله انتخابات حضوري پر شور و شعور داشته 
و در انتخابات پیش رو نیز همین گونه خواهند بود و برگ 

زرین دیگري بر اوراق پرافتخار استان خواهند افزود.

تحقق آرزوی دیرینه مردم نهبندان
با حضور استاندار و در دومین روز دهه فجر؛ کلنگ شبکه توزیع گاز شهری نهبندان به زمین خورد

بیمه فناوری؛ مشکل گشای ورود بخش خصوصی به محصوالت دانش بنیان

برگزاری جشن گلریزان ویژه دانش آموزان الزم التوجه در 22 بهمن
کاظمی فرد- جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان 
بیرجند روز گذشته با حضور فرماندار و اعضا در آموزش 
و پرورش بیرجند برگزار و بر حضور مردم خیر در جشن 

گلریزان ویژه دانش آموزان الزم التوجه تأکید شد.
انتخابات   در  اینکه  بیان  با  شورا  این  در  بیرجند  فرماندار 
امسال 35 هزار نفر در  استان  برای اولین بار پای صندوق 
های رأی می روند، گفت: متولدین بیست و دوم خرداد 
74 تا هفتم اسفند ماه 76 برای اولین بار در انتخابات سال 
جاری رأی می دهند. ناصری در ادامه با بیان اینکه دانش 
بیرجند، هستند،  زیادی در  التوجه  نیازمند و الزم  آموزان 
اظهار کرد: کمک مؤسسات خیریه به این دانش آموزان، 
کاری خداپسندانه بوده و تاکنون تالش های شایسته ای 
انجام شده است. وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی 
نیازمند کمک  آموزان  دانش  به  خود،  توانایی  حد  در  نیز 
کنند، عنوان کرد: همچنین در آموزش و پرورش صندوقی 
تشکیل شود و همکارانی که تمایل به کمک دارند، مبلغی 
به حساب این دانش آموزان واریز شود. ناصری به افتتاح 

دبستان 1۲ کالسه مهرشهر در هفدهم بهمن ماه اشاره 
کرد و افزود: با توجه به کمبود فضای آموزشی در حاشیه 
به  این مکان ها  توانند در شناسایی  شهر، رسانه ها می 

 خیرین نقش بسزایی ایفا کنند.
خيرين به کمک آموزش و پرورش بشتابند

مدیر آموزش و پرورش بیرجند هم گفت: با همت و کمک 
بر  لبخند  تا در شب عید گل  خیران می  توان کاری کرد 
سجادی نژاد  شود.  شکوفا  نیازمند  آموزان  دانش  لب های 
افزایش  روستایی  مدارس  ساماندهی  در  اینکه   بیان  با 
نرم  و  ریزی  برنامه  در  افزود:  است،  اولویت  در  کیفیت 
تعداد 60  مدرسه  افتتاح یک  برای  آموزی حداقل  دانش 
با اختیارات کمیته  دانش آموز باید وجود داشته باشد که 
 30 به  تعداد  این  استان  پرورش  و  آموزش  برنامه ریزی 

دانش آموز در سه پایه تقلیل پیدا کرده است.

برگزاری يادواره شهدای فرهنگی و دانش آموز بيرجند

اشاره  فجر  دهه  های  برنامه  به  ادامه  در  نژاد  سجادی 
کرد و گفت: در همه مدارس در 1۲ بهمن زنگ انقالب 
نواخته شده است و یادواره شهدای دانش آموز و  شهدای 

فرهنگی برگزار می شود. 
اختیار  در  اراضی  سند  صدور  روند  تسریع  خواستار  وی 
آموزش و پرورش در روستاها شد و افزود: طوالنی شدن 
این روند و تغییر سال اعتبار الزم را افزایش می دهد. وی 
از افتتاح دبستان یک کالسه در روستای فریزمرغ، توسعه 
و  آن  به  اضافه شدن ۲ کالس  و  دبستان کالته بجدی 
افتتاح دبستان 6 کالسه در  چهکند در دهه فجر خبر داد. 
مدیر آموزش و پرورش بیرجند در ادامه به برگزاری جشن 
همه  افزود:   و  کرد  اشاره  آموزان  دانش  ویژه  گلریزان 
به شماره  را  ادارات می توانند کمک ها خود  مؤسسات و 
نام  به  ملی مرکزی  بانک  نزد  حساب 106975633001 

انجمن اولیا و مربیان  بیرجند واریز کنند.

برگزاری جشن گلريزان در بيرجند

قمری مدیر باشگاه ورزشی امیرعرب نیز از برگزاری جشن 
برای دانش  گلریزان امسال توسط  ورزشکاران و خیرین 
آموزان نیازمند خبر داد و گفت: این جشن در روز ۲۲ بهمن 
با حضور خیرین، مسئوالن، مؤسسات خیریه،  ساعت 19 

ورزشکاران و عموم مردم نوع دوست برگزار خواهد شد.

همکاری 700 فرهنگی در اجرای انتخابات

هم  پرورش  و  آموزش  بدنی  تربیت  و  پرورشی  معاون 
انتخابات در  در این جلسه از همکاری 700 فرهنگی در 
بیرجند خبر داد و گفت:یادواره شهدا در ایام دهه فجر در 

بیش از 50 مدرسه متوسطه و ابتدایی برگزار می شود. 
بستانی به برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی  و اعزام 
فجر  دهه  در  عالیات  عتبات  به  دختران  کاروان  اولین 
با حضور 450  انقالب  یاوران  مانور  افزود:  و  اشاره کرد 
دانش آموز متوسطه دوم برگزار و یک هزار و 357 دانش 
از 4 مدرسه متوسطه اول در روز ۲۲ بهمن سرود  آموز 

اجرا خواهند کرد.

در  درمیان  و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده 
مورد  در  تا  کرد  درخواست  دولت  از  مجلس 
حجت  کند.  اقدام  آهن  راه  پروژه  فاینانس 
گذشته  روز  علنی  نشست  در  عبادی  االسالم 
ا...دهه  ایام  فرارسیدن  گرامیداشت  با  مجلس، 
فجر اظهار کرد: مطمئنًا راهپیمایی عظیم مردم 
در ۲۲ بهمن ماه دشمن را مثل همیشه نا امید 
خطاب  خود  شفاهی  تذکر  در  وی  کرد.  خواهد 
پروژه  تکمیل  گفت:  و شهرسازی،  راه  وزیر  به 
بارها  که  قاین  به  بیرجند  محور  شدن  دوبانده 

حوادث  تاکنون  و  ایم  زده  فریاد  آن  به  نسبت 
است  درخواست  مورد  ایم  بوده  شاهد  را  ناگوار 

که دولت به آن توجه کند.
عبادی در ادامه خطاب به رئیس جمهور گفت: به 
عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
اعالم می کنم که مردم ساکن در مجتمع های 
و  هستند  زیادی  مشکالت  دارای  مهر  مسکن 

الزم است دولت تصمیمات سریع اتخاذ کند.
وی در تذکر به وزیر کار، گفت: بخشی از افراد 
آسیب پذیر از دریافت یارانه محروم هستند و به 

تازگی نیز یارانه برخی از محرومان قطع شده که 
می طلبد دستورات الزم در این زمینه برقراری 

مجدد یارانه این قشر صادر شود.
دولت می خواهم مشکالت  از  یادآور شد:  وی 
روستایی  بیمه  دفترچه  زمینه  در  را  روستاییان 
برای  باید  دفترچه  این  از  استفاده  کند  رفع 
بتوانند به  افراد  این  تا  روستاییان تسهیل گردد 

راحتی از خدمات آن بهره مند شوند. 
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس، 
به  بنیاد  این  بنیاد برکت، گفت:  از  ضمن تشکر 

منظور عملیاتی کردن برنامه های خود، سرمایه 
گذاری بزرگی در خراسان جنوبی انجام داده که 
امید است با ادامه سرمایه گذاری ها شاهد تحول 
در این استان باشیم.وی افزود: از دکتر نوربخش 
رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور نیز تشکر 
بیرجند  اجتماعی  تأمین  بیمارستان  می کنم که 
ساخته شد و از وزیر راه و شهرسازی برای ردیف 
وی  های  مساعدت  و  جنوبی  خراسان  آهن  راه 
به  نسبت  راه  وزیر  است  امید  کنم؛  می  تشکر 

فاینانس این مسیر مهم اقدام کند.

وزیر راه در زمینه فاینانس پروژه راه آهن اقدام کند
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بانک سپه ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به عموم فجر آفرینان، به همین مناسبت محصول جدید خود را تحت عنوان »اعتبار در حساب جاری« به منظور تامین و تجهیز منابع مالی
مورد نیاز مشتریان معتبر و خوش حساب فعال در بخش های تولیدی، بازرگانی و خدماتی معرفی می نماید. 

افتتـاح مدرسه 9 کالسه شهـدای بانک سپه در نهبنـدان

برزجی- در دومین روز از ایام ا... دهه مبارک فجر، مدرسه 9 کالسه شهدای 
بانک سپه که از محل جوایز سپرده های قرض الحسنه در شهرستان نهبندان 
به بهره برداری رسید، با حضور استاندار محترم جناب مهندس خدمتگزار، 
امام جمعه و فرماندار نهبندان ، مدیران استانی بانک سپه و اداره کل نوسازی 

مدارس و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستان نهبندان افتتاح گردید.

هک   سپه   بانک  از   ملل  سازمان  امنیت  شورای  ظالماهن  اهی  تحریم  رفع  با 
رد  اریانی  بانک  نخستین  مجدد  حضور  زمینه  شد  حاصل  دولتمردان  تالش  با 

رعهص اهی نیب المللی فراهم شد.

مدیریت  و روابط عمومی بانک سپه خراسان جنوبی
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