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لزوم توجه ویژه تر 
به بازارچه های مرزی
* هرم پور

 این روزها که همه چشم به راه رسیدن خبرهای 
خوبی از رفع تحریم ها هستیم، شاید کمتر به ساز 
و کارهایی می اندیشیم که هم می تواند بخشی از 
فرایند رسیدن به ثمرات توافق و برجام را سرعت 
اقتصاد  برای  قوی  محرکه  نیروی  هم  و  بخشد 
مهم،  های  فرصت  این  از  یکی  باشد.  مقاومتی 
بازارچه ها  و   گذرگاههای رسمی مرزی، گمرکات 
هستند. استان خراسان جنوبی نیز به دلیل برخورداری 
با  زمینی  مشترک  مرز  کیلومتر  چهارصد  از  بیش 
بدیلی  بی  و  استثنایی  فرصت  افغانستان   کشور 
برای ورود به بازارهای پر نیاز با مشتریانی پرعطش 
رکود  و  اقتصادی  مشکالت  همه  علیرغم  و  دارد 
نظر  به  اینچنین  اما  استان،  در  محسوس  صنعتی 
رو،  پیش  فرصت های  از  استفاده  با  که  رسد   می 
دو  نیازسنجی  همچنین  و  متقابل  اعتمادسازی 
صنایعی  از  بخش  آن  در  توان  می  حداقل  طرفه، 
که اولویت های نیاز بازار افغانستان است ورودهای 

بسیار مهم و مفید و پر سودی داشت.
سازی   تصمیم  و  راهبری  مدیریت،  میان،  این  از   
در  عامل  ترین  مهم  استراتژیک،  و  راهبردی 
پر  های  زمین  چنین  در  بازی  هنگام  به  موفقیت 
بازدهیست. طی سال های اخیر دو امید مهم، هم 
برای تجار خراسانی و هم  برای مرزنشینان و هم 
ها  بازارچه  در  ریزان  سرمایه  و  داران  غرفه  برای 
به رونق  اول توجه دولت  امید  وجود داشته است: 
انتصاب  دوم  امید  و  مرزی  های  بازارچه  دادن 

مدیرانی دلسوز، کارآمد و آشنا به محیط برای ...
)ادامه در صفحه 2(

یادداشت

جاده مرگ به طول100 کیلومتر
صفحه 7

دکتر رضایی : مسئوالن باید بایستند و داد بزنند؛ گفته ایم اگر نمی توانید ما را با خود ببرید تا ما داد بزنیم اما کسی سراغ ما نیامد

انتقاد امام جمعه بیرجند از وضعیت دوبانده شدن جاده های استان

قطع یارانه فاقدین کارت ملی از بهمن 
تسنیم: معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای  که  افرادی  ماه  بهمن  یارانه  نشدن  واریز  از 
دریافت کارت ملی ثبت نام نکردند، خبر داد. احمد 
میدری گفت: یارانه این افراد در صورتی اسفندماه 
پرداخت می شود که برای دریافت کارت ملی خود 

در سامانه ثبت احوال کشور ثبت نام کنند. 

 وام ۸۰ میلیونی به بازار مسکن رسید
وام های صندوق پس انداز یکم که قرار بود از خرداد 
ماه سال آینده به دست خریداران برسد، زودتر از 
موعد به بازار رسید. به گزارش ایسنا، اخیرا بانک 
اعالم کرد که نخستین تسهیالت حساب  مسکن 
مشتریان  به  را  یکم  مسکن  انداز  پس  صندوق 
که  است  حالی  در  این  است.  کرده  پرداخت  خود 
تسهیالت صندوق پس انداز مسکن در شهر تهران 
تا سقف ۸۰ میلیون، شهرهای باالی 2۰۰ هزار نفر 
جمعیت تا ۶۰ میلیون و در سایر مناطق شهری تا 

۴۰ میلیون تومان تعیین شده است. 

 طراحی و ساخت پر 
قدرت ترین موتورسیکلت 

برقی کشور توسط 
مهندس جوان بیرجندی

صفحه ۴

صفحه 7

صفحه 2

آیت ا... کاشانی: به کسانی رأی 
دهیم که به موسی زمان ایمان دارند

علی الریجانی: جدال های سیاسی برای 
مردم نان شب نمی شود

سیاسی بازی و هیاهوی رسانه ای در

 مجلس خبرگان راه ندارد 

برگزاری آیین غبار روبی و 
عطر افشانی گلزار شهدا 
               در استان خراسان جنوبی

باستانی کاران استان بر سکوی دوم ایستادند                                                     صفحه 6 

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مجید دهقان تنها
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامی تان را خدمت شما تسلیت عرض نموده

 برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه ایزد منان آرزومندیم. 

مدیر و کارکنان مجموعه هتل سپهر

جناب آقای رضا پایانی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ابوی گرامی تان 

شادروان حاج محمد حسن پایانی
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای جمیع بازماندگان محترم 

صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم. 

شرکت فراز دانه آوند- شرکت کشاورزی فالت شرق کویر

فیزیوتراپی ولیعصر )عج(
فیزیوتراپیست نرجس خیرآبادی )صبح ها(
فیزیوتراپیست عطیه احمدی زهان )عصرها(

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

قابل توجه شرکت های تعاونی مصرف و کسبه محترم استان:
فروش ویژه کولر پالر زیر قیمت درب کارخانه با شرایط استثنایی

شرکت تعاونی انصار الرضا )ع(
تلفن تماس: ۰915۸6۰4674 - 32235239 - 3223524۰

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

صنایع آلومینیوم خسروی و صنایع آلومینیوم احمدی

جناب آقای احمد علیزاده
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 رئیس اتحادیه آلومینیوم کاران و شیشه  فروشان

آگهی جذب نیرو
 همین صفحه

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

خصوصی واقع در شهر بیرجند به صورت قراردادی نیازمندیم.
عالقه مندان می توانند مدارک ذیل را تا تاریخ 94/11/3۰ به صندوق پستی شماره 

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

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

و صحت جسمی می باشند.
برای کسب اطالع بیشتر با شماره 3245۰6۰1 تماس حاصل فرمایید.

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    ۰9151641294- ۰93۰9۰35265

اطالعیه
 حوزه های علمیه سفیران هدایت سراسر کشور 

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

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

حوزه علمیه سفیران هدایت تلفن: 05632229729 - 05632225596

مسئول حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند

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

 خدمات بیل مکانیکی چرخ  زنجیری خّرم 

۰91576116۰5 - ۰91556116۰5

هنردوستان عزیز:

صنایع دستی فرهنگ
 انواع پارتیشن، لوازم دکوری هندی 

آدرس: ابتدای خیابان محالتی، پالک 17
 جنب شهر کتاب

تلفن: ۰9151642235 - ۰91566۸2114
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معرفیهیئتمدیرهجدید»پدیدهشاندیز«

دادستان عمومی و انقالب خراسان رضوی از معرفی هیئت مدیره جدید 
تسنیم،  به گزارش  داد.  پدیده شاندیز خبر  شرکت 
صادقی با اشاره به رصد دستگاه های امنیتی درباره 
از  »پدیده«،  سهام  غیرقانونی  فروش  و  خرید 
احتمال کارشکنی و تبانی برای جابه جایی سرمایه 
و یا فروش اموال این شرکت و همچنین دریافت 
گزارش هایی از سهام جعلی خبر داد و اظهار کرد: اعضای هیئت مدیره 
جدید پدیده معرفی شده اند و به زودی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.وی 
همچنین گفت: اطالعات دریافتی حاکی از آن است که اخیرا برخی از افراد 
به صورت عادی و وکالتی و یا ثبت در دفاتر اسناد رسمی کشور به نقل و 
انتقال اوراق موسوم به سهام پدیده اقدام می کنند در حالی که هرگونه خرید 

و فروش و یا نقل و انتقال این گونه سهام غیرقانونی و ممنوع است.

سیاستجدیددولتبرایمهاربیکاری


بیکاری،  نرخ  رقمی شدن  برای تک  دولت  برنامه  به  اشاره  با  کار  وزیر 
گفت: به سمت کاهش بیکاری حرکت می کنیم. به 
گزارش مهر، ربیعی با تاکید بر حمایت از طرح های 
کارآفرینان، بر ضرورت کاهش نرخ بیکاری تا پایان 
کار دولت تأکید کرد و گفت: در این راستا الزم است 
تا از طرح های کارآفرینی حمایت شود.  وی با تأکید 
بر رفع معضل بیکاری و کاهش نرخ بیکاری تا پایان کار دولت، تأکید کرد: 
در این راستا دولت برنامه ها و طرح هایی را برای حمایت از جوانان کارآفرین 
دارد که گامی مهم در جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری محسوب 
می شود. وی با اشاره به لزوم توسعه مهارت های فنی و حرفه ای در کشور، 
ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به  با فراگیری این مهارت ها و  گفت: 

جوانان می توانیم به سمت کاهش نرخ بیکاری پیش برویم.  

آمریکاپساز۱۵سالخریدارزعفرانایرانیشد

از  زعفرانی  اخیر  گفته صادر کنندگان، طی ۱۵ سال  به  که  در شرایطی 
ایران به آمریکا صادر نشده بود با صادرات حدود دو 
کیلوگرم زعفران به ارزش ۲۶۰۰ دالر به این کشور، 
به نظر می رسد راه طالی سرخ به آمریکا باز شده 
است. به گزارش ایسنا، ساالنه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ 
تن زعفران در کشور تولید می شود که حدود ۱۳۰ تا 
۱۵۰ تن آن طی یکسال به کشورهای مختلف صادر می شود. این در حالی 
است که ایران با تامین بالغ بر ۹۰ درصد زعفران جهان بازار انحصاری را در 
این محصول به وجود آورده و هیچ کشوری نمی تواند با ایران در زمینه تولید 
و صادرات زعفران رقابت کند. در این میان کشوری مانند آمریکا که طی 
۱۵ سال اخیر نیاز خود به این گیاه با ارزش را از طریق دیگر کشورها تامین 

می کرد حاال به جمع مشتریان زعفران پیوسته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: در راستای مصوبه 
دولت مبنی بر نوسازی بافت های فرسوده از 8 مدل برای 
اجرای سیاست های نوسازی و مقاوم سازی مناطق ناکارآمد 
استفاده می شود. ایزدی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از 
مدل ها انعقاد تفاهم نامه با سازمان ملی زمین و مسکن است. 
بر اساس این تفاهم نامه به اراضی محدوده سازمان ملی زمین 
و مسکن مشروط به رعایت ضوابط مقاوم سازی و بهسازی، 
تسهیالت نوسازی می دهیم و سند اعطا می کنیم. وی مدل 
دیگر را توافق با بنیاد مسکن برای نوسازی بافت های ناکارآمد 
تسهیالت  اعطای  برای  مسکن  بنیاد  با  گفت:  و  دانست 
همکاری  جمعیت  نفر  هزار   ۱۰۰ زیر  شهرهای  نوسازی 
خواهیم کرد. وی با بیان این که یکی دیگر از مدل ها توافق 
با انبوه سازان است، توضیح داد: به انبوه سازان، زمین و وام 
می دهیم و انبوه سازان از طریق مشارکت در ساخت اقدام 
به نوسازی مناطق فرسوده می کنند. وی افزود: مدل چهارم 
مشارکت با خیرین مسکن ساز است که در راستای مسکن 

اجتماعی در بافت های فرسوده اقدام به نوسازی می کنند. 
ایزدی، مشارکت با شهرداری و بانک شهر را مدل دیگر این 
طرح دانست و گفت: در این روند شهرداری ها بسته های 
تشویقی و حمایتی را می آورند. بانک شهر تضامین را به عهده 
می گیرد و ما هم تسهیالت می دهیم. وی ادامه داد: مدل 
ششم صندوق خیرین بازآفرینی شهری است. این صندوق 
در حال راه اندازی است که مجوز آن از بورس گرفته شده و 
تحت عنوان صندوق های نیکوکاری اقدام به بهسازی مسکن 
خواهد کرد. وی گفت: اولویت ساکنان، مدل دیگر نوسازی 
بافت های ناکارآمد است. در این مدل خود ساکنین در اولویت 
قرار می گیرند. پالک های مناطق پرخطر، زنان سرپرست 
خانوار و تعاونی ها در این چارچوب قرار دارند.  ایزدی مدل 
هشتم را تعاونی های خودیار محلی عنوان و تصریح کرد: 
ساکنین محله ها در این خصوص تعاونی هایی را تشکیل 
می دهند که متقاضی اصلی هستند. در قالب تعاونی پالک ها 
را تجمیع و تسهیالت را به صورت جمعی دریافت می کنند.  

بحران آبی و بحث های هر روزه ای که درباره 
این مسئله می شود وزارت نیرو را به اخذ تصمیم 
تا  وادار کرد  پر مصرف  دوباره قطع مشترکان 
بتواند موجب کاهش  این مسئله  شاید حداقل 
مصرف آب و حل این بحران ۱۵ ساله شود. بر 

همین اساس و به گفته وزیر نیرو پیشنهاد قطع 
آب مشترکان پر مصرف به تصویب رسیده و در 
صورتی که در تابستان سال آینده مشترکان پر 
مصرف شناسایی شوند، آب آنها قطع خواهد شد. 
به گزارش ایسنا، سرانجام بر اساس آخرین گفته 

های وزیر نیرو قطع آب مشترکان پر مصرف 
تابستان  که  است  قرار  و  رسیده  تصویب  به 
از  امسال اجرایی شود. از سوی دیگر بسیاری 
کارشناسان معتقدند که قطع آب مشترکان پر 
ایجاد  و  مدیریت مصرف  لحاظ  بدون  مصرف 

لذا  شود  واقع  موثر  تواند  نمی  سازی  فرهنگ 
با در نظرگرفتن تدابیر  امر  این  الزم است که 
فرهنگی اجرایی شود و اینگونه نباشد که پس 
از پرداخت جریمه و وصل مجدد آب شرایط به 

وضعیت سابق بازگردد.

هشتمدلدولتبراینوسازیبافتهایفرسوده

 سال ۹۵، سال تنبیه پرمصرف های آب؟

تسنیم: میدری معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برخی از هموطنانمان در روستاها و شهرهای کوچک به سامانه های اینترنتی 
دسترسی ندارد، گفت: هرچند یارانه این افراد در این مرحله قطع نمی شود اما باید هرچه سریعتر برای دریافت کارت ملی و ثبت نام در سامانه ثبت 
احوال اقدام کنند. پیش از این دولت آخرین مهلت ثبت نام در سامانه ثبت احوال را برای کسانی که فاقد کارت ملی هستند ۱۵ بهمن اعالم کرده بود.

یارانه روستاها و شهرهای کوچک قطع نمی شود

لزوم توجه ویژه تر 
به بازارچه های مرزی

 )ادامه از صفحه اول( طی سال های اخیر دو امید مهم، 
هم برای تجار خراسانی و هم برای مرزنشینان و 
 هم برای غرفه داران و سرمایه ریزان در بازارچه ها 
به رونق  اول توجه دولت  امید  وجود داشته است: 
انتصاب  دوم  امید  و  مرزی  های  بازارچه  دادن 
مدیرانی دلسوز، کارآمد و آشنا به محیط برای رونق 

گرفتن بازارچه های بی رونق بوده است.
 بدین لحاظ هم تصمیم ها و برنامه های دولت های 
مختلف و هم انتصاب مدیران و عملکرد آنان در این 
حوزه به شدت زیر ذره بین نگاه مردم قرار داشته 
است. مرز شرقی، مرز همه شهرهای شرقی ایران 
با کشور افغانستان است و همواره تأکید استانداران و 
شهروندان مرزنشین این استان ها بهره گیری بدون 
است.  بوده  طالیی  فرصت  این  از  برابر  و  تبعیض 
برای برخی غیرمحسوس به  توجه ویژه تر و گاهاً 
بازارچه ها و گذرگاههای مرزی بعضی از شهرهای 
کاسته  آن  دنبال  به  و  کشور  شرق  در  مشخص 
سایر شهرها  های  بازارچه  رونق  از  تدریجی  شدن 
شاید شائبه ای از احتمال ارتباط برخی انتصاب ها 
و سوق داده شدن عمدی برخی تصمیم ها به رویه 
و سمت و سوی خاصی را به ذهن متبادر نماید. هر 
استان  اجرایی  مدیران  که  داریم  آن  بر  تأکید  چند 
از هر  مرز  اقتصاد  با حوزه  مرتبط  مدیران  از جمله 
شهری باشند خدمتگزاران پاک و دلسوز همه ایرانند، 
اما شاید الزم باشد عملکردها به گونه ای انجام شوند 
که همین شائبه ها و زمزمه های کوچک و محدود 

هم وجود نداشته باشند. 
 برای رونق بازارچه های شهرهایی مثل نهبندان، 
 سربیشه، درمیان یا قاین که علیرغم همه تالش ها 
به رونق بایسته بازارچه های مرزی برخی از شهرها 
بلوچستان  و  مثل سیستان  استان همجواری  مثاًل 
نمی رسند، شاید الزم باشد ضمن اجتناب مدیران 
مفید  های  تجربه  از  اقدامات،  برخی  از  محترم 
رونق  برای  نیز  استان  این  در  همشهریانشان 
خراسان جنوبی استفاده نمایند. این سطور، خسته 
از  البته  و  برادرانه  تذکری  همراه  به  بود  نباشیدی 
زبان تعدادی از شهروندان؛ که قطعًا  مفید و پرثمر 

خواهد بود.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰4۹4۳8۳۱ ارسال فرمایید(

یادداشت

آیتا...کاشانی:بهکسانیرأیدهیمکه
بهموسیزمانایماندارند

امام جمعه موقت تهران، گفت: موسی زمان یعنی رهبر 
انقالب حرکتی را از دشمن می بیند که در مقابل آن 
انسجام ملت و حضور پای صندوق ها می تواند آن حرکت 
دشمن را عقیم کند. پس وظیفه همه است که هفتم 
اسفند بدون توجه به هرگونه اختالف پای صندوق ها 
حاضر شوند. امامی کاشانی افزود: در انتخابات خبرگان 
و مجلس باید به کسانی رأی دهیم که به موسی زمان 

ایمان دارند و به ولی فقیه عقیده دارند.

نفوذیهاآیندهانقالبرابربادمیدهند

آیت ا... مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه 
امروز عده ای همه هم و غمشان رابطه با آمریکاست 
و اصال به مسئله نفوذ دشمنان در کشور توجه ندارند، 

گفت: نفوذی ها آینده انقالب را بر باد می دهند.

علیالریجانی:جدالهایسیاسیبرای
مردمنانشبنمیشود

همگرایی  لزوم  بر  مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
و  کرد  تأکید  کشور  در  آبادانی  تحقق  برای  سیاسی 
مردم  برای  سیاسی  های  جدال  حتم  طور  به  گفت: 
نان شب نمی شود و باید در جهت وحدت تالش کرد.

ظریف:کریبهمناطمینانداد

پرسشی  به  پاسخ  در  کشورمان  خارجه  وزیر  ظریف 
درخصوص محدودیت تحریم های آمریکا به عنوان 
و  اروپا  بانکی  های  همکاری  گسترش  برای  مانعی 
وی  به  آمریکا  خارجه  وزیر  کری  جان  گفت:  ایران 
تعامالت  برای  محدودیتی  که  است  داده  اطمینان 

مشروع تجاری میان بانک ها وجود ندارد.

آمریکاییهابهدنبالاجرایپروژه
شورویسابقدرموردایرانهستند

سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  سعیدی  االسالم  حجت 
گفت: انقالب شوروی کمونیستی با فاصله گرفتن از 
شعارهای اصلی خود به فروپاشی رسید و آمریکایی ها 

امروز بدنبال اجرای آن برنامه در مورد ایران هستند. 

سیاسیبازیوهیاهویرسانهای
درمجلسخبرگانراهندارد

مقام  دفتر  رئیس  محمدی گلپایگانی  حجت االسالم 
معظم رهبری با بیان اینکه سیاسی بازی و هیاهوی 
ندارد، گفت: کسی  راه  رسانه ای در مجلس خبرگان 
خبرگان  مجلس  در  مردم  طرف  از  می خواهد  که 

رهبری امین شود، حتمًا باید مجتهد باشد.

احمدتوکلی:بهکسانیکهزندگیشان
بعدنمایندگیتغییرکرده،شککنید

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس گفت: مجلس 
جای بسیار حساسی است پس به کسانی که زندگی 
آنها قبل و بعد از نمایندگی مجلس تغییر فاحش کرده 
هزینه  تبلیغات  برای  که  به کسی  کنید.  است، شک 

زیادی می کند و از فقرا فاصله می گیرند رای ندهید.

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

324۱22۱۱-324۱2789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

www. iranwash. ir3244666632424320-2قالیشویيومبلشویيایـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

قالیشوییبهارستــان)خسرکی(
09155616256-32437388-32437399

 فروش مغازه در حال ساخت 30 متر دهنه، حافظ ، 120 میلیون  نقد و اقساط 
 آپارتمان 1۹0 متر طبقه 3، شیک ، ۵ 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، 1۹0 میلیون

 آپارتمان 7۵ متری سجاد شهر، فلکه دوم 7۵ میلیون ، 40 میلیون نقد، 30 میلیون وام  ، 10 میلیون رهن

امالکآسمانخریدوفروش-مشارکت،پیمانکاریونظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   0۹1۵۵61۵۵73 - 0۹1۵۵611127   32231772-73 ww
w.
am
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مجری ذیصالح  شرکت صلصال سازه جنوب شرق
به شماره ثبت 2835 دارای مجری ذیصالح پایه 2 )10 سقف( آماده همکاری با 
کلیه مالکان  و تعاونی های مسکن برای اخذ پروانه ساختمان و اجرای آن می باشد.

مدیریت: احراری     0۹1۵۵61607۹ - 0۹331316418

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 892/92  و 305/93  اجرایی اموال شامل یکدست مبل راحتی چرمی - دو دست مبل 6 نفره - 100 
متر موکت - یک عدد میز مدیریتی کنفرانس- 10 عدد صندلی گردان - یک عدد پنکه پایه بلند - یک عدد بخاری گازی - 5 عدد میز 

تحریر- یک عدد میز تحریر مدیریتی بزرگ- 4 عدد میز عسلی- یک عدد کمد شیشه - 4 عدد کمد چوبی- 2 عدد یخچال کار کرده )ارج و جنرال( 
یک دستگاه کپی توشیبا - 3 عدد کامپیوتر و کلیه متعلقات جمعاً به مبلغ 115/800/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای علیرضا مالیی 
به مبلغ 62/829/662 ریال در حق آقای آرش اسحاقی و مبلغ 41/349/728 ریال در حق شرکت چاپ و نشر گلرو و جمعاً مبلغ 2/300/000 ریال 
حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز یکشنبه مورخ 1394/12/2 از ساعت  9  الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا  واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 14 و 16 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه  و از مورد مزایده بازدید به عمل 
آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس: www. dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور - مدیر اجرای احکام مجتمع  شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 60/93 اجرایی 95 سهم مشاع از 37466 سهم ششدانگ پالک ثبتی 2 فرعی از 4324 اصلی 
بخش یک بیرجند با کاربری زراعی واقع در خیابان موسی بن جعفر)ع( کنار مدرسه کارشناسی شده به مبلغ 63/333/270 ریال 

متعلق به آقای محمد بهلولی در قبال بدهی آقای محمد نخعی به مبلغ 59/460/706 ریال در حق آقای علیشاه رضایی و مبلغ 2/000/000 
ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز شنبه مورخ 1394/12/1 از ساعت  9  الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای 
حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا  واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 14 و 16 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه  
 و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس:

حاجی پور - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند www. dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

دادگستر کل استان خراسان جنوبی

یک سازمان دولتی در نظر دارد: برای ایاب و ذهاب کارکنان به صورت روزانه و در 
مسیر 100 کیلومتری شهر بیرجند و بالعکس نسبت به اجاره 4 دستگاه اتوبوس 
بین شهری مجهز به سیستم گرمایشی- سرمایشی، صندلی استاندارد و مبله به 
مدت یک سال از تاریخ 1395/1/1و مطابق با قرارداد کارفرما از طریق مناقصه 

اقدام نماید. 
داوطلبان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر حداکثر 10 روز پس از چاپ 
آگهی با شماره 05632233408 از ساعت 8 صبح الی 12 )به جز ایام تعطیل( 

تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده
شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند در نظر دارد: برابر مصوبه 94/11/7 هیئت مدیره نسبت به واگذاری تعدادی از قطعات 
مسکونی خود و اعضای شرکت را به شرح جدول ذیل به صورت ملکی اقدام نماید. لذا از متقاضیان محترم واجد شرایط شرکت در 
مزایده دعوت می شود حداکثر تا پایان وقت اداری سه شنبه 94/11/27 برای دریافت فرم و اسناد شرکت در مزایده به دفتر شرکت 
واقع در حدفاصل مدرس 17 و 19 مراجعه فرمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده پنجشنبه 94/11/29 ساعت 9 صبح می باشد. 
 )ضمناً شرکت تعاونی شاهد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود( متقاضیان شرکت در مزایده می بایست مبلغ
 5 درصد کل قیمت پایه را به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بین بانکی در وجه شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند 
به همراه سایر مدارک و مستندات مربوطه تحویل نمایند. برنده مزایده باید 40 درصد قیمت پیشنهادی را به صورت نقد و مابقی را در 
سه قسط یک ماهه پرداخت نماید. »امالک ذیل قسمتی از پالک 1316 فرعی از 247 اصلی بخش 2 بیرجند تحت عنوان 

پروژه 247 واحدی مسکونی معصومیه می باشد«

شماره ردیف
قطعه

مساحت 
عرصه

موقعیت
 مکانی

عرض 
معبر

مبلغ ۵ %  قیمت پایه
سپرده 

وضعیت ملک

161
62
7۹

شمالی220 متر
 جنوبی

 8
متر

760/000/000
760/000/000
800/000/000

38/000/000
38/000/000
40/000/000

جدول گذاری وتسطیح  
معابر و گودبرداری و الیه 

کوبی کف زمین انجام 
شده و آماده اجرای 
فونداسیون می باشد

212
18
26

شمالی220 متر
 جنوبی

 8
متر

1/200/000/000
1/220/000/000
1/2۵0/000/000

60/000/000
61/000/000
62/۵00/000

فونداسیون اجرا شده 
آماده ساخت و ساز

 بنا می باشد
3۵

۹ 220
متر

شمالی 
جنوبی

 8
متر

1/400/000/000
1/620/000/000

70/000/000
81/000/000

عالوه بر فونداسیون 
 قسمتی از سازه 

به نسبت ارزش و قیمت 
آن انجام شده است

»تمامی قطعات مذکور دارای پروانه ساخت معتبر در چهار سقف و زیربنای هر طبقه 116 مترمربع می باشد و زیرساخت های پروژه از 
فروشگاهمروجقبیل : آب و برق و گاز و تلفن و فاضالب در کلیه معابر انجام شده است و آماده واگذاری انشعاب به متقاضیان واجد شرایط می باشد.«

بین معلم 44 
و چهارراه 1۵ خرداد

0۹1۵161۵32۹
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

خدماتبیلمکانیکیزنجیـریوپیکـور

معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و غیره    0۹1۵161338۹ - بنی اسدی
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3 ایرنا - رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قاینات گفت: سه نفر به اتهام حفاری غیرمجاز در 

مزار پیر ُهد روستای رجنگ بخش نیمبلوک این شهرستان دستگیر شدند. شاهرخ عباسی افزود: در این ارتباط با 
بر مستندسازی و تشکیل پرونده اقدام به طرح شکایت علیه متهمان شد و پرونده در حال سیر مراحل قانونی است. بخشدارای  نیست  بهتر  آیا  کن.  چاپ  لطفا  آوا 

شکراب  روستای  معابر  کشی  جدول  و  زیرساخت 
توسط دهیاری نظارت داشته باشد که بعد از پایان 
دوباره آن راتخریب ننمایند؟ آیا این هدر رفتن بیت 

المال نیست؟
938...617 
توابع  از  آسو  و  مزداب  روستاهای  مردم  آوا.  سالم 
هنوز  هستند.  رسانی  گاز  منتظر  بیرجند  شهرستان 

تأمین اعتبارات نشده تاکی باید انتظار کشید؟
915...290

که  هست  نکته  یک  محترم  شهردار  از  تشکر  با 
اینکه  جای  به  چرا  است.  برانگیز  تامل  برایم کمی 
شده  کاشته  بیرجند  شهر  در  کاج  درخت  همه  این 
درختان  باشد  می  میوه  فاقد  و  شود  می  کاشته  و 
نماد شهرمان  (که  و....  بادام  )عناب،  مانند  دیگری 
این  از  نگهداری  برای  شود؟  نمی  کاشته  هستند 
از آب،  اعم  این همه هزینه می شود  درختان کاج 
کود، نیروی انسانی. چرا این هزینه را برای درختان 
پر ثمر انجام نمی دهید؟ در ضمن با کاشت اینگونه 
و چهره  است  لمس  قابل  درختان فصول سال هم 

زیبایی به شهرمان می دهد.
939...828

ای کاش کاندیدها بخشی ازهزینه های تبلیغات خود 
را به نیازمندان اختصاص دهند...

935...519
با سالم. خانه صنایع دستی شهرستان خوسف برای 
احیا و حفظ هنرهای دستی کی راه اندازی می شود؟ 
915...031

بحال  فکري  دارم  تقاضا  محترم  مسئولین  از  سالم 
زمینهاي پشت پلیس راه بیرجند، مهرشهر بردارند.

990...547
جناب دکتر مدیح، فرهنگ سرا خیلي خوب است ولي 
در کنارش براي جوانان آن محل یک زمین فوتبال 

ساحلي درست شود عالی است. با تشکر
915...141

اداري را  از خبرنگاري که مشکالت سایت  خواستم 
به  مسئولین  شاا...  ان  کنم  تشکر  کردند  منعکس 
آسفالت  و  پارک  احداث  در خصوص  که  اي  وعده 
اتظامي  نیروي  شهداي  بلوار  تا  مهر  بلوار  انتهاي 

دادند عمل کنند.
915...436

خانوار  از200  بیش  با  بیرجند  آباد  حاجي  روستاي 
است  درحالي  محرومند  گاز  برق،  آب،  نعمت  از 
است.  کیلومتر   3 از  کمتر  استان  تامرکز  فاصله  که 

مسئوالن لطفا پیگیری کنید.
915...748 

پاسخ مسئوالن به پیام شما

خیابان  و  کوچه  در  اخیر  سال های  طی  زاده-  رحیم 
داشتن سگ،  آغوش  در  با  دیده می شوند که  رهگذرانی 
توجه  موش(  )نوعی  همستر  یا  سنجاب، خرگوش  گربه، 

دیگران را جلب می کنند.
قالده ای زیبا به گردن سگش آویزان کرده و حیوان 
آن  و  سو  این  به  خود  همراه  پشمالو  عروسکی  مانند  را 
قالده  گاه  و  گیرد  می  آغوش  در  را  او  گاه  برد  می  سو 
طالیی حیوان را به دست گرفته به اصطالح مانور تجدد 
شهرمان  برزن  و  کوی  از  گذر  در  امروزه    ... دهد!  می 
به چشم می خورند صحنه هایی که  مناظر عجیب  گاه 
عقاید  با  نه  و  بوده   منطقه  بومی  فرهنگ  مترادف  نه 
مردم مذهبی این دیار هم خوانی دارند. در سالهای اخیر 
استان،  مرکز  در  بومی  غیر  افراد  برخی  حضور  لطف  به 
تغییراتی  دستخوش  شهروندان  از  برخی  اصیل  فرهنگ 
تا آن حد که دیگر همراه داشتن  نامحسوس شده است 
انواع حیوانات از میمون و سگ و گربه گرفته تا سنجاب 
حتی  و  نبوده  آور  تعجب  مردم  برای   ... و  همستر  و 
رفتارها  نوع  این  ای  عده  که  آنجا  تا  است  شده  عادی 
تعریف  به دنبال  تعریف کرده و  را نوعی فرهنگ مدرن 
مهمان حتی  را  حیوانات  انواع  حیوانات  حقوق  از   دفاع 

سفره های غذای خود می کنند!... البته نگهداری از بعضی 
پرنده ها مانند قناری، طوطی، مرغ عشق و غیره به عنوان 
همدمی برای لحظات  تنهایی در محیط خانه از گذشته 
مردمی  عقاید  با  تضادی  و  بوده  مرسوم  نیز  دور  های 
نداشته است اما مسئله اینجاست که امروزه تصویر سگ 
خانگی،  حیوان  عنوان  به  گربه  و  گله  نگهبان  عنوان  به 
هایی  چهر  با  یافته  تغییر شکل  نژادی  اصالح  عنوان  با 
عجیب و دست و پایی کوتاه اصالت خود را از دست داده 

و درگیر زندگی فانتری مردم شده اند.

ماهی 500-400 هزار تومان هزینه غذا، درمان 
و پوشاک سگ مهاجر کانادایی

 
جوان 28 -27 ساله بیرجندی سگ سفید پشمالوی پا 
کوتاهی را همراه داشته و در یکی از خیابانهای پر تردد 
شهر قدم می زند، در گفتگو با آوا نگهداری حیوانات  در 
خانه را عاملی برای آرامش خود قلمداد کرده و می گوید: 
حیوانات جدا از دنیای دو رنگی انسانها و مونس بی ریای 
تنهایی اند!! آنچنان از هوش و معرفت و وفاداری سگش 
می گوید که  گویی در مورد یک انسان حرف می زند. 
مهران ادامه می دهد: حیوانات به همان اندازه انسانها حق 
زندگی دارند اما در گیر و دار زندگی و فراموشی طیبعت 

آنها نیز فراموش شده و کنار گذاشته شده اند.
او »سندی« را یادگار یکی از بهترین دوستانش دانسته 
و می گوید: این سگ به عنوان هدیه از کانادا به اینجا 
غذا،  نگهداری،  شناسنامه،  واکسن،  هزینه  و  است  آمده 
تومان  هزار   500 تا   400 ماهیانه  آن  درمان  و  پوشاک 
است. بادی به غبغب می اندازد و می گوید: البته این نژاد 
در بیرجند بسیار نادر است و اگر هم گیر بیاید باالی دو 

میلیون قیمت دارد !...

 هر روز سر حضور »تدی« درخانه بحث داریم،
نسل دیروز نمی خواهند تفاوتها را درک کنند 

پشمالوی  گربه  حالیکه  در  نیز  ساله   21 جوان  شهناز 
بازار بیرجند را طی می کند  سفیدی را در دست دارد و 

می گوید: »تدی« از نژاد گربه های  »پرشین کت« است 
و 500 هزار تومان برایش پول داده ام. او از وابستگی خود 
به این گربه گفته و اینکه بعضی اوقات برای تجدید روحیه 
گربه اش، او را به مالقات سایر گربه هایی که از این نوع 
در  پدرش  و  مادر  رفتار  از  که  وی  برد.  می  هستند  نژاد 
برخورد و نگهداری از حیوانات ناراضی است ادامه می دهد: 
حدود 3 ماهی است که این حیوان  وارد خانه ما شده اما 
 هر روز سر حضور او  درخانه بحث داریم، انگار نسل دیروز

نمی خواهند تفاوت ها درک کنند غافل از اینکه امروزه 
اکثر افراد مشهور! از حیوانات فانتری استفاده می کنند.

من نمی توانم در خانه ای که حیوان حرام 
گوشت و نجس زندگی می کند نماز بخوانم

از  ها  بیرجندی  دارد:  او  از  غیر  نظری  اما  شهناز  مادر 
قدیم االیام افراد معتقد و متعصب بوده اند و به حالل و 
حرام توجه داشته اند من نمی توانم در خانه ای که حیوان 

حرام گوشت و نجس زندگی می کند نماز بخوانم.
وی خاطر نشان می کند: مردم قدیم برای عوض کردن 
حال و هوای خانه قناری و مرغ عشق نگه می داشتند 
آرامش  مایه  و  خانگی  حیوان  بعنوان  هم  حاال سگ  اما 
گنجایش حتی   که  متری   50 های  آپارتمان  در   خاطر 

خانواده ها را ندارد نگهداری می شود.
مادر، مستاصل از رفتار دخترش ادامه می دهد: اولین 
بار یکی از دوستان دخترم که دانشجویی غیر بومی است 
گربه ای را همراه خود به خانه آورد و بعد از آن با تبلیغاتی 
که وی در مورد آرامش نگهداری از حیوانات کرد دخترم 
نیز علیرغم میل باطنی من و پدرش گربه خرید و در خانه 

نگهداری کرد. 
بی توجهی مسئوالن فرهنگی  از  با گالیه مندی  وی 
استان و شهرستان به این مشکل فرهنگی استان می گوید: 
را همراه خود گربه  این  وخیابان  در کوچه   هربار دخترم 

می آورد صد بار می میرم و زنده می شوم اما گوشش به 
این حرفها بدهکار نیست.

پسر خردسالم به دلیل ارتباط نزدیک با 
حیوان دچار ناراحتی پوستی شدید شد

در یکی از پارک های شهر نیز مردی جوان حدود 35 
بچه  این  محسن  گفته  به  دارد.  همراه  را  میمونی  ساله 
میمون 3 ساله است و از هندوستان خریداری شده است. 
بچه میمون، شلوار و جلیقه ای چرم مشکی به تن دارد. 
نامش »ارنست« است، البته حیوان با مزه ایست. هرچند 
و  بهداشتی  مراحل  تمام  حیوان  این  محسن  گفته  به 
نگهداری  اما  کرده  را طی  نظر  مورد  های  واکسیناسیون 
و دانسته  افراد  سالمتی  تهدید  نوعی  را  حیوانات   این 

ارتباط  دلیل  به  خردسالم  پسر  پیش  چندی  گوید:  می 
و  شد  شدید  پوستی  ناراحتی  دچار  حیوان  با  نزدیک 
از  بیماری  این  شدیم  متوجه  مداوا  برای  پیگیری  از  بعد 
 عوارض نگهداری میمون در محیط خانه است. وی ادامه

می دهد: به دنبال استقبال مردم برای نگهداری از حیوانات 
متاسفانه حیوانات نیز از زندگی طبیعی خود فاصله گرفته و 
با گذشت زمان تغییر ماهیت می دهند و روز به روز پر هزینه 
تر و مصنوعی تر می شوند. گاهی وقتها دلم برای نداشته 

هایی که حق طبیعی »ارنست« است می سوزد.

حضور افراد غیر بومی با فرهنگهای مختلف در 
استان منشا ظهور بعضی رفتارهای نابهنجار

به  اعتقاد یکی از شهروندان در گذشته دیدن این مناظر 
نگاه  آن  به  اکراه  با  و  نیامده  اکثر مردم خوش  به مذاق 
می شد ولی متاسفانه با گذشت زمان  قبح این کار ریخته 
و برخی جوانان به دنبال مطرح کردن خود انواع حیوانات 
را در خانه نگهداری کرده و با افتخار او را جزیی از خانواده 
می دانند. موهبتی می گوید:  متاسفانه حضور افراد غیر 
بومی با فرهنگها و عقاید مختلف در استان منشا ظهور 
همراه  و  نگهداری  که  شده  بسیاری  نابهنجار  رفتارهای 
داشتن گربه و سگ از مصادیق آن و تجدد و روشنفکری 

محسوب می شود.

نگهداري حیوانات خانگي، یک نیاز و ضرورت 
در زندگي امروزي یا یک معضل اجتماعي

امر  یک  حدي  تا  حیوانات  نگهداري  به  افراد  تمایل 
ذاتي است. باید بجاي جبهه گیري هاي غیر اصولي در 
اصولي  و  در مسیر صحیح  را  آن  ذاتي،  تمایل  این  برابر 
آموزش و هدایت نماییم. کارشناس اداره کل دامپزشکي 
استان خراسان جنوبي در گفتگو با آوا می گوید: حیوانات 
سگ ها،  انواع  نگهداري  از  دارند  وسیعي  گستره  خانگي 
مانند  جوندگان  انواع  تا  گرفته  پرندگان  انواع  و  گربه ها 
خرگوش، سنجاب، همستر، موش و ... و حتي سلیقه های 
نگهداري  به  اقدام  حیوانات  متنوع  دنیای  در  که  خاصی 

نمایند.  ... مي  و  رتیل  پیتون، عقرب،  آیگواناها، مارهای 
دکتر محمد سهرابي در خصوص علل تمایل برخي افراد 
به  گذرا  نگاهي  گوید:  خانگي می  حیوانات  نگهداري  به 
تاریخ زنگي بشر نشان مي دهد که انسان ها، به دالیل 
مختلف از جمله تغذیه، حمل و نقل، امنیت و ... اقدام به 
انسان  این  بر  اند و عالوه  نگهداري حیوانات مي نموده 
همواره از حیوانات و نگهداري آنها احساس لذت داشته 
است. به اعتقاد وی با گسترش جوامع شهري و ماشیني 
نگهداري  و  حیوانات  روزمره،  امورات  از  بسیاري  شدن 
آنها تا حدودي از زندگي بشر امروزي فاصله گرفته است 
تا  حیوانات  نگهداري  به  افراد  تمایل  حالیستکه  در  این 
 حدي ذاتي است پس شاید بهتر باشد به جاي مقاومت و

و  خواسته  این  برابر  در  اصولي  غیر  هاي  گیري  جبهه 
آموزش  اصولي  و  صحیح  مسیر  در  را  آن  ذاتي،  تمایل 

و هدایت نماییم.  

بسیاري از افرادي که حیوانات خانگي 
نگهداري مي کنند با آگاه شدن از مخاطرات 

آن، تمایلشان کمتر می شود

سهرابی ادامه می دهد: طبیعت انسان به گونه اي است 
به  بازداشته شود نسبت  نیاز  و  از یک خواسته  که وقتي 
آن حریص تر شده و هر چه ممانعت در برابر رسیدن به 

آن بیشتر شود شتاب زدگي و بي پروایي بیشتري براي 
نگهداري  مورد  در  کند  مي  پیدا  خواسته  آن  به  حصول 
رخداد  حال  در  اتفاق  همین  تقریبا  نیز  خانگي  حیوانات 
است با وجودیکه قانوني تحت عنوان ممنوعیت خرید و 
فروش حیوانات داریم ولي شاهد آن هستیم که این کار 
)خرید و فروش حیوانات خانگي( به صورت علني در حال 
انجام است بطوریکه با یک جستجوي ساده در اینترنت 
خانگي  حیوانات  انواع  فروشندگان  به  براحتي  توانید  مي 
دسترسي پیدا کنید. وی معتقد است: اگر آموزشهاي الزم 
این  در خصوص نگهداري حیوانات خانگي و مخاطرات 
افرادي که حیوانات  از  ارائه گردد بسیاري  کار به جامعه 
خانگي نگهداري مي کنند با آگاه شدن از مخاطرات این 
کار، تمایلشان براي ادامه روند کمتر شده و یا حداقل به 
با کمترین مخاطره این کار را  صورت اصولي و صحیح 

انجام خواهند داد.

مخاطرات نگهداري حیوانات خانگي 

گوید:  می  حیوانات  نگهداری  مخاطرات  درباره  وی 
مخاطرات نگهداري حیوانات خانگي در درجه اول به نوع 
حیوان نگهداري شده بستگي دارد ولي به طور کلي اولین 
بیماریهاي  انتقال  خانگي،  حیوانات  نگهداري  مخاطره 
مشترک از آنها به خود فرد و اطرافیان است که آن هم 

از  باشد. سهرابي  متفاوت  تواند  حیوان مي  نوع  به  بسته 
عوارض نگهداری پرندگانی مثل قناری، طوطی، کاسکو، 
مرغ عشق، فنچ و ... به حساسیت یا آلرژی اشاره کرده 
به  و  پرندگان  از  که  بیماریهایی  دیگر  از  گوید:  می  و 
صورت خاص از طوطی سانان به انسان منتقل می شود 
پسیتاکوز می باشد. عامل این بیماری نوعی باکتری به نام 
کالمیدیا پسیتاسی است این باکتری همراه با گاز گرفتن 
و نوک زدن وارد بدن انسان شده و می تواند برای انسان 
خطرساز شود و از جمله بیماریهای دیگر که بین پرندگان 
پرندگان حاد  فوق  آنفلوانزاي  است  مشترک  انسان   و 

می باشد. وی از ساده ترین عوارض نگهداری حیواناتی 
مانند میمیون، سگ، گربه، خرگوش، همستر، سنجاب به 
به  درشت  و  ریز  خراشهای  و  زخمها  فیزیکی،  صدمات 
وسیله دندانها و ناخنهای تیز این حیوانات را برشمرده و 
خاطرنشان می کند: یکی از مهمترین بیماریهای مشترک 
و قابل انتقال بین انسان و این حیوانات هاری است که 
وارد  هاری  عامل  ویروس  زخم،  و  گرفتن  گاز  طریق  از 

بدن می شود. 

آلودگی ها و بیماریهای انگلی حیوانات خانگی 
قابل انتقال به انسان می باشد 

وی ادامه می دهد: بسیاری از آلودگی ها و بیماریهای 

باشد.  انسان می  به  انتقال  قابل  انگلی حیوانات خانگی 
است  این  مستلزم  خانگی  حیوان  یک  داشتن  بنابراین 
را  حیوان  آن  از  نگهداری  برای  خاص  شرایط  که 
ساده  چندان  شرایط  این  نمودن  مهیا  و  نماییم  فراهم 
از این که شرایط نگهداری بهداشتی  نمی باشد. جدای 
اولین  دهد:  می  ادامه  وی  است.  مهم  بسیار  حیوانات 
نظر  در  خانگی  حیوانات  نگهداری  در  بهداشتی  اصل 
گرفتن یک النه مشخص و بهداشتی برای حیوان بوده 
باید  خانگی  حیوانات  النه  که  است  این  دیگر  نکته  و 
قابل شستشو و ضدعفونی بوده و به صورت دوره ای و 

منظم شستشو و ضدعفونی گردد.
و  خبره  کارشناس،  افراد  با  مشاوره  بر  تاکید  با  وی 
داراي پروانه یا مجوز قبل از اقدام به خرید و نگهداري 
شرایط  از  دیگر  یکی  شود:  می  یادآور  خانگي  حیوان 
خرید  خصوص  این  در  تاثیرگذار  و  مهم  بسیار  اولیه، 
شرایط  دارای  و  معتبر  مراکز  از  خانگی  حیوانات 
صورت به  باید  خانگی  حیوانات  و  بوده   مناسب 
وضعیت  و  شده  کنترل  دامپزشک  نظر  تحت  ای  دوره 

سالمتی شان در شناسنامه بهداشتي آنها درج گردد.

هیچ مجوزی برای تکثیر، پرورش و فروش 
حیوانات خانگی از طرف دامپزشکی صادر نشده 

وی با این توضیح که در استان تاکنون هیچ مجوز و 
پروانه ای برای تکثیر، پرورش و فروش حیوانات خانگی 
از طرف دامپزشکی صادر نشده است می گوید: اگر فرد 
یا افرادی بخواهند مرکزی برای این منظور راه اندازی 
از استعالم  از حوزه شهری و پس  باید در خارج  نمایند 
مسئول  ارگانهای  سایر  شرایط  رعایت  و  دامپزشکی  از 
صورت گیرد. به گفته وی در دنیا انجمن های حمایت 
موارد  به  و  هستند  فعالیت  حال  در  حیوانات  حقوق  از 
ما  در کشور  نمایند.  می  رسیدگی  حیوانات  با  بدرفتاری 
بیشتر  جمعیت  به  توجه  با  بزرگ  شهرهای  در  بویژه  و 
بیشتري  نمود  خانگی  حیوانات  نگهداری  شهرنشین، 
برود  پیش  منوال  همین  به  وضع  بخواهد  اگر  و  داشته 
این  برای  خاصی  شرایط  و  قوانین  به  آینده  در  قطعا 
آموزش  نیازها،  این  از  یکی  داشت.  خواهیم  نیاز  مورد 
های عمومی در خصوص موضوعات مرتبط با حیوانات 
براي  حاضر  حال  در  بیان  این  شاید  البته  است  خانگی 
عامه جامعه کمی عجیب باشد اما در آینده ای نه چندان 

دور وجوب این مسایل مشخص تر خواهد شد.

نگهداری حیوانات در خانه از نظر اسالم

مقاصد  برای  سگ  اسالم  عظام   مراجع  حکم  به  بنا 
و  شکار  برای  و  گله  و  خانه  پاسبانی  قبیل  از  مختلف 
قرار  استفاده  مورد  تواند  می  پلیسی  مقاصد  همچنین 
ممکن  و  است  ای  آلوده  موجود  که  آنجا  از  ولی  بگیرد. 
است بیماری های مختلفی را به انسان منتقل سازد باید 
از آنچه به صورت فرهنگ سگ بازی غربی دیده می شود 
جلوگیری کرده و  نگهداری از این حیوان چنانچه فایده 
اي از قبیل پاسباني خانه و گله و صید و مانند آن داشته 
نگهداری  به  ای  توصیه  اسالم  البته  ندارد.  مانعي  باشند 
سگ در خانه نکرده است، به ویژه که سگ نجس العین 
احکام   ... و  عبادت  برای  بایستی  مسلمان  یک  و  است 
نیز  گربه  نگهداری  نماید.  رعایت  را  نجاست  و  طهارت 
باشد  نمازگزار  لباس  همراه  او  موی  اگر  ولی  بوده  جایز 
نماز با اشکال مواجه می شود لذا بایستی این مسائل مورد 
توجه قرارگیرند. فراموش نشود که روش )همزیستی( را 
که غربی ها در مورد سگ و گربه و ... دارند، اسالم هرگز 
نمی پسندد. گفتنی است همچنین  بول و مدفوع حیوانات 
حرام گوشتی که خون جهنده دارند نجس است، لذا بول 
و مدفوع و عرق گربه و خرگوش نیز همین حکم را داشته 
و نجس است. از نظر اسالم همچنین نگهداری از همستر 
جایز بوده اما این حیوان حرام گوشت است و ادرار مدفوع 
و مردار  آن نجس است و باید مواظب بود که موی او 

همراه لباس نمازگزار نباشد.

»تدی« ، »ارنست« ، »سندی« حیوانات متجدد در خیابان های بیرجند

جوابیه های شهرداری بیرجند

پیام  به مطلب درج شده در ستون  احتراما در پاسخ 
شما مورخ 94/10/16 درباره » آسفالت بلوار شهدای 
نیروی انتظامی بین دیوار سپاه و درب ورودی یگان 
به استحضار می رساند: آسفالت معبر مذکور  ویژه« 

در برنامه کاری شهرداری قرار دارد.

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
نکردن  »استفاده  درباره   94/10/28 مورخ  شما  پیام 
استحضار به  تاکسیمتر  از  ها  تاکسی  از   برخی 

به  موظف  تاکسی  محترم  رانندگان  رساند:  می 
اساس  بر  کرایه  دریافت  و  تاکسیمتر  از  استفاده 
عملکرد  بر  نظارت  و  باشند  می  تاکسیمتر  محاسبه 
بازرسی  گشت  نیروی  نفر  دو  توسط  تاکسیرانان 
سازمان تاکسیرانی صورت می پذیرد که در صورت 
قانون می گردد.  اعمال  با متخلفین  مشاهده تخلف 
ضمنا از شهروندان گرامی تقاضا می شود در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف مراتب را با ذکر کد تاکسی 
پیگیری  تا  اعالم   32226005  -6 های  شماره  به 

جدی بعمل و نتیجه در اسرع وقت اعالم گردد.

پیام  به مطلب درج شده در ستون  احتراما در پاسخ 
شما مورخ 94/10/10 درباره »شستن خیابان مدرس 
در ساعت 7 صبح و یخ زدن خیابان« به استحضار 
می رساند: تذکر الزم در این خصوص داده شد الزم 
به ذکر است با توجه به گل آلود بودن معبر و رفت 
و آمد اندک وسایط نقلیه در ساعات اولیه صبح این 

اقدام صورت پذیرفته است.

نگهداری حیوانات خانگی نیاز زندگی امروزی یا معضلی اجتماعی؟

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

قــالیشویی خــاوران   09151647069-  32255257-32253199  نوگیدری

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

 آدرس: میدان شهدا
   شهدا 8 ، ساختمان آوا 
  32224113

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 

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

مرکز فروش پنجـره و شیشه شکرانی
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محل دفن: گلزار شهدای بیرجند

زندگینامه

در مشهد دیده به جهان گشود از آنجا که روز تولد 
تابناك  اختر  نهمین  پربرکت  میالد  با  مصادف  وي 
را  او  بود  )ع(  تقي  محمد  امام  والیت  و  امامت 
تا سال سوم  را  او تحصیالتش  نامیدند.  تقي  محمد 
دبیرستان در اصفهان گذراند و در سال 1357 براي 
ادامه تحصیل به بیرجند مراجعه نمود. آن هنگام که 
اوج خود رسیده و همه یکصدا خواهان  به  مبارزات 
بود  خونبار  مسیر  این  امتداد  در  شدند،  می  عدالت 
که مردم بیرجند شعار برادری برابری حکومت عدل 
علی را سر دادند که تیراندازی ماموران ارتش شروع 
شد و قلب جوان 18 ساله آماج گلوله قرار گرفت و 
با  همگام  که  جایي  در   1357 دیماه   10 تاریخ  در 
نموده  شرکت  راهپیمایي  در  بیرجند  انقالبي  مردم 
درجه  به  پهلوي  رژیم  مزدوران  گلوله  به ضرب  بود 
مقدم،  راستگو  از شهید  بعد  نایل شد.  رفیع شهادت 
محمد تقی خاکشور دومین شهید انقالب در بیرجند 
 شد و با خونش بر سنگفرش های خیابان نوشته شد

استقالل آزادی جمهوری اسالمی.

یاد یاران

وسایل برای  هیبرید  اصطالح  کاری-   نسرین 
مختلفی  تکنولوژی های  از  که  می شد  استفاده  ای   نقلیه 
تعلیق  با سیستم  امریکایی  موتور  مثاًل  استفاده می کردند، 
ژاپنی و یا خودروهایی که همزمان از سوخت های مختلف 

مثاًل بنزین و گاز یا بنزین و اتانول استفاده می کردند.
موتور هیبریدی به طور کلی موتوری است که همزمان از 
یك سیستم ذخیره انرژی قابل شارژ و یك نیروی محرکه 
سوخت فسیلی استفاده می کند. این نوع خودروها، مصرف 

سوخت بسیار کم و آلودگی پایینی دارند.
بیرجندی موتوری را  اکنون یك جوان نخبه  ایران  و در 
طراحی کرده که از تکنولوژی هیبریدی استفاده می کند. با 

این جوان گفتگویی داشتیم که در زیر می خوانید: 
در  کودك  جهانی  روز  و   1367 متولد  محمدی  مهران   
آمدم،  دنیا  به  بیرجند  استقالل  محله  در  جنوبی،  خراسان 
را  راهنمایی  دوران  توحید،  دبستان  در  را  ابتدایی  دوران 
در  را  متوسطه  دوران  و  نواب صفوی  راهنمایی شهید  در 
هنرستان فنی خیامی گذراندم. دوران دانشگاه را تا مقطع 
لیسانس در رشته مهندسی مکانیك خودرو از سال 85 در 
مشهد و از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد فارغ التحصیل 

شدم. بعد از این دوره به خدمت مقدس سربازی رفتم. 

االن در چه دوره ای تحصیل می کنید؟

های  همایش  در  را  علمی  مقاالت  سربازی  دوران  در 
تهران، شیراز،  دانشگاه  از جمله  رساندم.  به چاپ  مختلف 
همدان و دوره های تخصصی زیادی را گذراندم که دوران 
طالیی زندگیم بود. در این مدت برای کنکور کارشناسی 
ارشد مطالعه زیادی داشتم و توانستم دقیقا روز اتمام سربازی 

در این دوره در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران قبول شوم و 
در رشته مهندسی مکانیك تبدیل انرژی مشغول به تحصیل 
بشوم. البته االن در دو رشته دانشجو هستم و مترجمی زبان 

انگلیسی را هم در مقطع کارشناسی می خوانم. 

 چطور به رشته مهندسی مکانیک
عالقمند شدید؟

و  خودرو  صنعت  به  که  زیادی  بسیار  عالقه  به  توجه  با 
این رشته  به  آلودگی هوا داشتم  خصوصا موضوع کاهش 
به  بود که یك روز  این  تحصیلی عالقمند شدم و هدفم 
برای  بتوانم  و  باشم  کشورم  در  تاثیرگذار  فردی  عنوان 

هموطنانم خدمت و کاری هرچند کوچك انجام بدهم. 

 در مورد طراحی موتور سیکلت
 هیبریدی توضیح دهید؟

پروژه طراحی و ساخت موتور سیکلت هیبریدی ملی در 
پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیك من است که مرحله اول 
آن طراحی و ساخت موتور سیکلت برقی است تکمیل شده 
و مراحل تست خودش را با موفقیت به پایان رسانده است. 
این موتور سیکلت جایگزین موتورهای بنزینی دو زمانه و 
چهار زمانه خواهد شد. با توجه به اوضاع بحرانی و هشدار  
آلودگی هوا در شهر تهران و دیگر کالن شهرها این ایده 
به ذهنم رسید که بتوانیم موتور سیکلتی هم برای سیکل 
شهری و هم سیکل جاده طراحی کنم. این موتورسیکلت 
در سطح جهانی در طراحی هم ردیف موتور الیتنینگ از 
نظر زیبایی است. همچنین از طرف یك  شرکت آلمانی  
که طراحی خودروهای برقی و هیبریدی دارد هم دعوت به 

کار شدم که پروژه ام هنگام ارائه در دانشکده برق دانشگاه 
شریف مورد توجه مدیر عامل این شرکت قرار گرفت. 

کارایی این موتور چیست؟

نام این موتور شوهان است. که دارای دو باتری لیتیوم با 
110 ولت و بیش از هزار آمپر جریان کار می کند. شوهان 
نام یك ایل در استان ایالم است که در زمان 8 سال دفاع 
مقدس توسط ارتش بعث عراق بمباران شده و افراد این 
ایل به شهادت رسیدند و من به گرامیداشت یاد شهدای 
زنده  بر  عالوه  تا  گذاشتم  شوهان  را  موتور  نام  ایل  این 
کردن یاد شهدا از نامی کامال ایرانی و اصیل استفاده کرده 
باشم. برند این موتورسیکلت قوچ ایرانی است که باز هم 
حفظ یادآوری  و  زیست  محیط  اهمیت  دادن  نشان   برای 

سرمایه های ملی کشور انتخاب شد.  در حال حاضر مرحله 
طراحی مفهومی و طراحی صنعتی و مرحله ساخت موتور 
سیکلت برقی به پایان رسیده و تست آن تمام شده است. 
با توجه به َدوران 10000 دور بر دقیقه این موتور 80 اسب 
بخاری می توان به عنوان پر قدرت ترین موتور سیکلت 
برقی کشور از آن یاد کرد که مرحله اول تست در پیست 
بوستان والیت تهران انجام شد و مرحله دوم در مسابقات 
ملی طراحی ماشین دانشگاه صنعتی شریف در پارك ملل 
ساری انجام پذیرفت. طراحی موتور ما برای سرعت 310 
کیلومتر بر ساعت بود. که در تست ها به سرعت حدود 200 
کیلومتر رسیدیم. این موتور سیکلت 160 کیلوگرم وزن دارد.

 چه مشکالتی در طراحی این
موتورسیکلت داشتید؟

در  ما  قدرت  پر  بسیار  موتور  یك  طراحی  به  توجه  با 
مرحله ساخت و تهیه قطعاتی که نیاز داشتیم با مشکالت 
 بسیار زیادی مواجه شدیم. به طوری که به دلیل تحریم، 
کمپانی های اروپایی و ایاالت متحده حتی به ایمیل های 
من و استادم جناب آقای دکتر صادقی پاسخ نمی دادند و 
ما عمال هیچ گونه اطالعاتی خصوصا در زمینه نرم افزاری 
سیستم های موتور در اختیار نداشتیم. در این پروژه عضو 
اصلی به عنوان طراح مکانیك و انجام و هماهنگی تمام 
امور من هستم و استاد راهنمای پایان نامه ام آقای دکتر 
علی صادقی مدیر گروه دکتری دانشگاه آزاد دماوند در تمام 
مراحل من را حمایت و راهنمایی کردند. همچنین در این 
تیم آقای مهندس طاهری به عنوان مشاور سیستم برق و 
آقای مهندس صابری پور در زمینه اسمبل قطعات و خانم 

مهندس  آقای  و  گرافیك  طراحی  زمینه  در  زاده  شوهان 
صادقی  دکتر  آقای  و  من  کنترل  مشاوره  جهت  حسینی 
را همراهی کردند. این پروژه یك سال کامل زمان برد و 
تا ساعت 4 صبح در  بصورت شبانه روزی و حتی گاهی 

منزل به همراه استادم در حال کار بودیم. 

 االن طرح در چه مرحله ای قرار دارد
و چه موقع به بازار می آید؟

روی  بر  مطالعه  حال  در  و  شده  تمام  برقی  موتور  طرح 
هیبریدی کردن آن هستم که آقای دکتر صادقی، مشاورم 
نیز من را همراهی می کنند. هم اکنون از سوی بزرگ ترین 
شرکتی که در زمینه موتورهای برقی و ایستگاه های شارژ 
برق شهری مشغول فعالیت هستند و همچنین یك شرکت 
آلمانی پیشنهاد تجاری سازی داشتیم که در حال بررسی 
این پیشنهادها هستیم. ما آماده ایم که در صورت حمایت 
گذاشتن  اختیار  در  و  محترم  دولت  سوی  از  بیشتر  مالی 
امکانات الزم و وام های بدون سود در کوتاه ترین زمان 
ممکن و حتی تا آخر امسال اولین موتور سیکلت های ملی 
شوهان را که با جذابیت بسیار زیاد و استقبال فراوان بازدید 
کنندگان خارجی نمایشگاه تلکام تهران و پارك ملل ساری 

روبرو شد، به خیابان های کشور و حتی جهان بفرستیم.

 آیا برای بیرجند هم پروژه ای مد نظر دارید
و از این پروژه اینجا هم استفاده خواهد شد؟

در جلسه خصوصی که با جناب آقای خدمتگزار، استاندار 
محترم خراسان جنوبی داشتم خدمت ایشان عرض کردم 

خیامی  فنی  هنرستان  التحصیل  فارغ  اینکه  به  توجه  با 
کشور  سازی  خودرو  بنیانگذار  خیامی  آقای  و  هستم 
هستند و من هم در مدرسه ایشان درس خوانده ام و هم 
مدیریت  قسمت  تهران  خودرو  ایران  شرکت  در  اکنون 
مشاور  عنوان  به  ام  آماده  هستم  کار  مشغول  مهندسی 
های  کارگاه  و  کارخانه  تاسیس  جهت  ایشان  افتخاری 
موتور  تولید  خط  اندازی  راه  و  خودرو  قطعات  تولید 
بیشتر  هرچه  شکوفایی  برای  »شوهان«  برقی  سیکلت 
ایفای  استان  این  جوانان  زایی  اشتغال  و  استان  صنعت 

نقش و انجام وظیفه نمایم.
ایشان  خدمت  ارادت  و  ادب  عرض  ضمن  همینجا  از 
خدمت  که  بیرجند  محبوب  و  محترم  شهردار  و 
دارنده  تنها  عنوان  به  پیش  سال  دو  هم  ایشان 
ایشان  افتخاری  مشاور  برای  ترافیك  مربی  مدرك 
زیر  ایجاد  و  ترافیك  های  پارك  تاسیس  امور  در 
و  آینده  های  نسل  در  سازی  فرهنگ  و  ها  ساخت 
با متاسفانه  که  داشتم  درخواستی  عزیزمان   نوگالن 

و  داشته  قوت  خدا  مواجه شد، عرض  ایشان  مهری  بی 
آمادگی خودم را جهت خدمت به مردم شریف و جوانان 
خوش فکر زادگاهم اعالم کرده و در صورت دعوت در 

اولین فرصت خدمتگزار مردم خوب استان خواهم بود.
بزرگ ترین آرزویم این است که برای دکتری از طرف 
یك شرکت یا دانشگاه بورسیه شوم و به دانشگاه هانوفر 
آلمان بروم و در صنعت خودرو سازی آلمان کار کنم و 
بعد از گرفتن مدرك دکتری و کسب به روزترین دانش 
خودرو جهان به کشورم برگردم و به مردم سرزمینم که 

الیق بهترین ها هستند بهتر خدمت کنم.

طراحی و ساخت پر قدرت ترین موتورسیکلت برقی کشور توسط مهندس جوان بیرجندی

 معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: در نمایشگاه دوازدهمین دوساالنه
نگاره های چوبی در ارومیه اثر امان اهلل احراری در رشته ساخت ساز برگزیده شد. حسین عباس زاده افزود: صنایع چوبی از جمله 
صنایعی است که از گستردگی زیادی در کشور برخوردار است و یکی از زیباترین محصوالت صنعت چوب، هنرهای چوبی است.

یک اثر خراسان جنوبی برگزیده دوساالنه نگاره های چوبی شد

ایمن بودن در فضاي مجازي 

براي امنیت در فضاي مجازي چند راه کار ساده وجود 
دارد که با عمل به آن ها وب گردي امن و شیریني 
خواهید داشت. از ضد ویروس و دیوار آتشین استفاده 
برنامه ها به  این  از  کنید. وب گردي بدون استفاده 
چنین  است،داشتن  هکرها  براي  نامه  دعوت  معناي 
برنامه هایي بر روي رایانه،شما را در برابر تهدید هاي 
بسیاري محافظت مي کند. مودم خود را ایمن کنید. 
نام مودم خود را از نام پیش فرض تغییر دهید و یك 
اسم منحصر به فرد که نشان دهنده مدل مودم شما 
انتخاب کنید. براي مودم خود یك رمز عبور  نباشد 
شبکه  در  فایل  گذاري  اشتراك  کنید.  انتخاب  قوي 
به  را خاموش کنید. همیشه حواستان  هاي عمومي 
HTTPS باشد. پروتکل HTTPS یك کانال ایمن 
مي باشد که ارسال و دریافت اطالعات به صورت کد 
گذاري شده انجام مي شود،زماني که آدرس سایتي با 
HTTP شروع شود یعني تبادل اطالعات کد گذاري 
نشده ارسال و دریافت مي شود؛ فایل هاي خود را 
از منابع قابل اعتماد دانلود کنید. فایل هاي ضمیمه 

شده در ایمیل ها را باز نکنید.
 پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات
فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي

فناوری

بـرنـج ام-کــي 

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

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

نمایشگاه تخصصی پرده

           پارسـا
نقـد    اقسـاط

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

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

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

مدرسه  زبان بیرجند
انگلیسی- آلمانی  ایتالیایی-  اسپانیایی

www.lanschool.ir
خیابان مدرس ١٦- پالک ٨٥   تلفن: ٣22٣٧٥٤٩

مشاوره و ثبت نام عصرها

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

مسیر مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی

با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

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

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

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

بیم
ت و 

مان
 ض

ال
 س

10

نی
گو

یر
ق

ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

٠٩١٥١٦٣٠2٣ - ٨٣222٥٤٩٤
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد ٩٨

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

ساخـت نسـل جدیـد استخرهـای 
ذخیـره آب کشـاورزی 

و پـرورش مـاهی
با ورق )ژئوممبران و نانو(  با ماندگاری ١٠٠ ساله

حاشیه میدان آزادی- جنب موسسه مالی و اعتباری 

ثامن الحجج )ع( ساختمان تجاری کارگر-  طبقه سوم

شرکت سبزکوشان مشرق زمین  

٠٩١٥٧2٣-٠٥٦     ٣٥٨٠٠2٣١٦٣٥٨  

نقـاشي ساختمان پيشگامـان 
اجراي كليه رنگ هاي پالستيك 

روغن ، اكروليك ، مولتي كالر و ...

 " کاغذ دیواری و لکه گیری گچ پذيرفته مي شود "  
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خوش آمد فجر بهمن ماه

بهار آمد بهار آمد خوش آمد
صفا با لطف یار آمد خوش آمد

شکوفا شد وطن با مقدم او
ُدّر عالی عیار آمد خوش آمد

اال یعقوبیان شادی نمایید
خوش آن صبرو قرار آمد خوش آمد

گرفت هر دیده ای از نور ضیاء را
صفای گلعزار آمد خوش آمد

مزین شد سراسر ملک ایران 
گل و الله هزار آمد خوش آمد

صفای ویژه شد هر سو نمایان 
چون آن واال تبار آمد خوش آمد

و نخل دین و ایمان بارور شد
چو زیبا گل به بار آمد خوش آمد

ستون کاخ دون پاشید از هم
طبیبم با وقار آمد خوش آمد

صفا بگرفت کوه و دشت و برزن
غزاالن هم قطار آمد خوش آمد

گلی از آل طاها آل یاسین
ز لطف عشق یار آمد خوش آمد
عزیزا... کار کن

چند ثانيه مطالعه

باید یاد بگیرید نمی توانید محبوب همگان باشید.
رسیده،  باشید،  دنیا  آلوی  بهترین  توانید  می  شما   

آبدار، شیرین و خوشمزه. 

آلو که  آدمهایی  هستند  باشد،  یادتان   اما 
دوست ندارند.

اما  هستید،  آلو  مرغوبترین  اگر  که  بفهمید  باید   
توانید  می  حاال  ندارد،  دوست  آلو  شما  دوست 
باشید  متوجه  باید  اما  بشوید،  موز  کنید که  انتخاب 
که اگر تصمیم بگیرید موز بشوید، همیشه یک موز 
توانستید  می  حالیکه  در  بود،  خواهید  دوم  درجه 

برای همیشه بهترین آلوی دنیا باقی بمانید.
*زندگی عشق و دیگر هیچ  *لئو بوسکالیا

اگر در اولین قدم، موفقیت 
نصیب ما می شد، سعی و عمل

 دیگر معنی نداشت

به یاد داشته باشید که خوشبختي انسان 
به مقام یا دارایي او بستگي ندارد، 

خوشبختي، تنها به اندیشه ي او بستگي دارد.

آنکس که امید یاری غم داده است
هان تا نخوری که او ترا دم داده است

در روز خوشی همه جهان یار تواند
یار شب غم نشان کسی کم داده است

اگر می بینی کسی به روی تو
 لبخند نمی زند علت را در لبان 
فرو بسته ی خود جستجو کن

 آنچه نمی دانی مگو بلکه همه آنچه را که
 می دانی نیز مگو زیرا خداوند بزرگ بر اعضاء

 بدنت چیزهایی را واجب کرده که از آنها
 در روز قیامت بر تو حجت آورد

از آنجا که فعالیت اصلی بازاریابان و فروشندگان »برقراری 
ارتباط« است و همه رفتارهای خود را در این قالب بروز 
می دهیم، الزم است مهارت های ارتباط موثر را بیاموزیم.

بدون شک مهارت های زیادی وجود دارند که با استفاده از 
آنها امکان برقراری ارتباطی موثر فراهم خواهدشد. 

در این نوشتار برخی از آنها را با هم مرور خواهیم کرد.

1- مهارت خوب گوش دادن
در  که  اند  کرده  اشاره  مهم  این  به  همواره  فن،  اساتید 
که  نیست  مشتری  این  دیگر  نوین،  فروش  و  بازاریابی 
وقت خود را برای شنیدن ویژگی های محصول یا خدمت 
سازمان ما صرف می کند؛ بلکه این ما هستیم که باید سراپا 
گوش باشیم تا ببینیم مشتری از ما چه انتظاری دارد؟ نکته 
مهم در این میان، توجه به تفاوت »شنیدن« و »گوش 
که  است  غیرارادی  فرایند  است. »شنیدن« یک  دادن« 
قصد و هدفی پشت آن نیست و به عبارتی به خودی خود 
می تواند اتفاق بیفتد. مثل زمانی که ما در اتومبیل نشسته 
ایم و صداهای مختلف را می شنویم: صدای اتومبیل ها، 
رهگذران، رادیوی اتومبیل، مکالمه دیگر سرنشینان با تلفن 
و منظوری طراحی  در شنیدن، شنونده قصد  و...  همراه 
نکرده و به تبع آن »ماندگار« و »به ذهن سپردِن برنامه 

ریزی شده« هم اتفاق نمی افتد.
اما »گوش دادن« در نقطه مقابل، فرایندی ارادی است 
که با قصد و منظور قبلی انجام می شود زیرا فرد به دنبال 
»ماندگاری« و به »ذهن سپردِن برنامه ریزی شده« است. 
قطعا ما هم به دنبال ماندگاری کالم مشتری و به ذهن 
سپردن اولویت ها و خواسته های او هستیم تا بتوانیم در 
مقطع زمانی حاضر و نیز در مقاطع زمانی آتی از فرصت 

پاسخگویی به خواسته ها و عالیق او برخوردار شویم. 
پس »گوش دادن« انتخاب ما خواهد بود.

2- مهارت خوب سخن گفتن
در حوزه تسلط بر فن بیان مهارت های مختلفی هستند 
که ضرورت دارد بازاریابان و فروشندگان و همه آنها که 
را  آنها  تعریف می شود  ارتباطات  فعالیت شان در حوزه 
بیاموزند. از جمله مهم ترین این موارد می توان به نکات 
ذیل اشاره کرد:  چه در فروش و چه در بازاریابی، صداقت 
اولین شرط است. جای هیچ شکی نیست که بزرگ ترین 
نشانه احترام به شنونده، صداقت در بیان است.وقتی بدانیم 
که هنر بزرگ بازاری امروز، »نگه داشتن مشتری« است 
نه »فروش محصول به او«، متوجه اهمیت صداقت بیان 
می شویم.چه بسا مشتریانی که در مراجعات متعدد موفق 

به فروش محصول به آنها نشده ایم ولی همچنان با روی 
باز از ما استقبال می کنند و یا با خواست قلبی به فروشگاه 
ما مراجعه می کنند. صداقت در بیان انرژی مثبتی از خود 
متصاعدی می کند که همه ما انسان ها قادر به دریافت آن 

انرژی از پشت کالم گوینده هستیم.
عالوه بر موارد ذکر شده، اصل مهمی وجود دارد که نباید 
فراموش کنیم؛ اینکه یکی از فاکتورهای مهم یک ارتباط 
موفق، این است که در مشتری این تمایل را ایجاد کنیم که 
باز هم با ما در ارتباط باشد. ایجاد تمایل به برقراری ارتباط 

مجدد در مشتری بر عهده صداقت است و بس.

3- مهارت انتقاِل درسِت اطالعاِت درست
متاسفانه گاه دیده شده است که در پاسخ به اولین تماس 
از  او  سواالت  اولین  طرح  با  یا  فروش  واحد  با  مشتری 
بازاریاب، تنها بخشی از اطالعات و ویژگی های مثبت 
محصول به او منتقل می شود. در مراحل بعدی که مشتری 
سواالت تازه تری به ذهنش می رسد، بخش دیگری از 
اطالعات ارائه می شود. حتی گاهی تفاوت این دو بخش 
به حدی است که مشتری احساس می کند اگر همه این 
اطالعات را از ابتدا در اختیار داشت، تصمیم دیگری در مورد 

خرید می گرفت.

چنین رفتاری از سوی بازاریاب یا فروشنده تنها یک نتیجه 
قطعی به دنبال دارد: انتقال یک حس بد به مشتری در اثر 
ایجاد ذهنی منفی از ما و محصول و برند سازمان. شاید 
ضرورت داشته باشد و در جاهایی توضیح داده شده باشد 
که اطالعات را بخش بخش و دسته بندی شده به مشتری 
انتقال بدهیم ولی این کار نباید منجر به این سوءتفاهم 
او  اختیار  در  را  اشتباه  گاه  یا  ناقص  اطالعات  که  بشود 
از  بخشی  هر  در  چنانچه  که  کنیم  دقت  باید  بگذاریم. 
توضیحات که ارائه می دهیم نکته ای وجود دارد که اطالع 
از آن احتماال در تصمیم مشتری تاثیر می گذارد، حتما آن 

اطالعات را هم ارائه کنیم.

4- مهارت همراهی با مشتری
مشتری دوست دارد فروشنده با او همراهی کند و تا زمانی 
که از ابعاد مختلف محصول اطالعات کسب نکرده است 
و پاسخ تک تک سواالتش را از او نگرفته همراهش باقی 
بماند.یکی از موارد عجیب و اشتباه رفتاری که در برخی از 
فروشندگان فروشگاه های بزرگ به چشم می خورد، این 
است که فروشنده با ورود یک مشتری، با او همراه می شود 
و او را راهنمایی می کند ولی این همراهی تا زمانی است 

که مشتری دیگری او را صدا نزده است.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز 
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دورترگنارداموب1

ایشالایکنداهن2

نرتنیسکوتیشاک3

شاهراملیقنبد4

انههیشتناهاا5

مکنیااورمحور6

ومادنالبترتف7

زیممهرارشبروم8

کیلسورهاراره9

ناواماممهبمم10

انامرحاهنتبا11

مکدرتاخماکان12

اوسرعامتساارد13

ولباتدنرپشربا14

ریبکریمارابدور15

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

تجربه کنید.    09158668002

فروش منزل ویالیی جنوبی 
273 مترمربع   معلم 7، پالک 34
فی: 360     09155620967

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

می رسد.    09153221884

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

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

 به تعدادی بازاریاب آقا و خانم 
برای پخش مواد غذایی نیازمندیم.
32237392 -09151634786

به چند نفر خانم برای کار 
در سالن زیبایی نیازمندیم. 

09397690128 -05632450229

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

09153613243- شریفی

به مناسبت دهه فجر 
 فروش ویژه لوازم خانگی 

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

انصار- بین پاسداران 12-10 
32235240

فروشی - معاوضه 
فروش منزل ویالیی به متراژ 209 

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

09351192714
سمساری صـادق

خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری
با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

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

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

توجه          توجه 
تاالر عروسی با امکانات بسیار 

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

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

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

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

استودیو  تمـاشا
عکاسی ، فیلمبرداری با طرح تسهیل ازدواج

میدان آزادی ، خیابان شهید برگی

بین 8 و 10      09394221099

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

تخفیف ویژه 
نبش پاسداران 17 - جنب مخابرات

09394221099 -09306082008 

 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

  تعمیرات و تیز کردن تخصصی ماشین        
اصالح )موزر( و ... )آرایش پوریا(

  بیرجند ، مطهری 9  
  بهرامی کیا   32231060

داربست ایستا
اجرای نصب داربست و پیچ 

رولپالک نما     09151609715  
09151613901 - فرج زاده

نقاشـی ساختمـان 
انواع رنگ های روغنی و پالستیک 

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

09156633230 - برگی

نمایندگی ایزوگام دوست علی
انواع ایزوگام دلیجان شرق و تهران  

قیرگونی   نبش بهشتی 14
09156636045 -09156666675

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

09151604936 -09159634305

امالک پایتخت

خیابــان رســالت / رسالــت 2      09155612892/ 32423035   بیابانی

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

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

09155612892
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شهرخبر: آویشن مقوی معده و اعصاب است و به علت عطر و طعم مطبوعی که داشته یک داروی اشتها و هاضم غذا نیز محسوب می شود. 
آویشن میکروب روده ها را نابود کرده و در درمان نفخ معده و ورم روده ها بسیار مؤثر است. همچنین گردش خون را تحریک و جریان آن را
 منظم می کند. خوردن آویشن با انجیر در درمان آسم و سرفه مؤثر بوده و اگر با آب کرفس مصرف شود سنگ شکن و ادرارآور است.

برای تقویت اعصاب آویشن بخورید  اخبار ورزشی

باستانی کاران استان خراسان جنوبی 
 بر سکوی دوم ایستادند

زورخانه ای  ورزش  برتر  لیگ  مسابقات  در   : فارس 
سکوی  بر  نقره   گردن آویز  با  جنوبی  خراسان  کشور 
برتر ورزش  لیگ  ایستاد. در مسابقات  نایب قهرمانی 
زورخانه ای کشور، اصفهان بر سکوی قهرمانی ایستاد 
به  ملی  تیم  عنوان  به  کشورمان  از  نمایندگی  به  و 
جنوبی  خراسان  می شود.  اعزام  برون مرزی  مسابقات 
را  مسابقات  از  دوره  این  نهایی  مرحله  میزبانی  که 
پانزدهم  از  بیرجند  جعفر  موسی بن  زورخانه  گود  در 
و  نقره  گردن آویز  با  داشت  عهده  بر  جاری  بهمن ماه 
با اختالف دو امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی تکیه زد. 
احسان افالکی، مصطفی دالکه، رضا یوسفی شمیران، 
ناصر  حق جو،  جواد  قمری،  علی  ایوبی تبار،  ابوالفضل 
با مرشدی  نادعلی، سروش جواهری و حسین عجم 
و  سنگکی  علی  سرپرستی  به  حسن پور  محمدرضا 
مربیگری رضا آفتابی اعضای تیم خراسان جنوبی در 
این رقابت ها بودند. تیم البرز جایگاه سوم قرار گرفت، 

کرمانشاه و در رده های بعدی قرار گرفتند.

مسابقات ورزشی جام انقالب در 
درمیان برگزار شد

فارس: به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی، مسابقات 
درمیان  شهرستان  در  انقالب  جام  عنوان  با  ورزشی 
ورزشکار  و 36  تیم  این مسابقات 18  در  برگزار شد. 
از سطح ادارات شهرستان به مدت دو روز با یکدیگر 
این مسابقات به ترتیب  پایان  به رقابت پرداختند. در 
تیم های ورزش و جوانان، دامپزشکی الف، دامپزشکی 
تا  نخست  مقام های  روستایی،  فاضالب  و  آب  و  ب 
شد.  اهدا  آنان  به  هدایایی  و  کردند  کسب  را  چهارم 
در  الف  دامپزشکی  شکست  با  جوانان  و  ورزش  تیم 
فینال قهرمان مسابقات فوتبال دستی ادارات شهرستان 
مسابقات  دوره  نخستین  شد.  انقالب  جام  درمیان 
میزبانی  به  درمیان،  شهرستان  ادارات  فوتبال دستی 
شبکه دامپزشکی این شهرستان برگزار شد. همچنین 
تیم ورزش و جوانان با برد حریفان خود عنوان قهرمانی 

مسابقات را از آن خود کرد.

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ کارکنان 
شرکت کویر تایر برگزار شد

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ کارکنان شرکت کویر 
تایر به مناسبت دهه فجر به صورت دوره ای در سالن 
سعید  پایان  در  و  شد  برگزار  بیرجند  سرحدی  شهید 
رادنیا و سید جواد عباسی عناوین اول و دوم را کسب 
کردند، سید جعفر موسوی و امید فقانی مشترکاً سوم 
شدند.همچنین مسابقات قهرمانی پینگ پنگ استان 
انتخابی طرح هوبس به مناسبت دهه فجر به صورت 
برگزار شد  بیرجند  دوره ای در سالن شهید سرحدی 
و پویا احراری از مدرسه شاهد مقام اول را به دست 
آورد، حسین یعقوب نژاد از مدرسه مسلم بن عقیل دوم 
شد، حسین رضایی از مدرسه امام حسین و امیر حسین 

بشیری زاده از مدرسه رودکی مشترکاً سوم شدند.

 نسخه ای برای تقویت معده 
و درمان یبوست

 
هرگز  افراد  باشد  سالم  معده  اگر  نیوز:  سالمت 
بیمار نمی شوند، ضعف معده از علل اصلی بروز 

بیماری است. بهترین مسئله برای تقویت معده 
رعایت آداب صحیح غذا خوردن است یعنی از 
مصرف آب و مایعات در حالت ناشتا، نصف شب، 
یک ربع قبل غذا، بین غذا و تا یک ساعت بعد 
غذا جداً پرهیز شود. خوب جویدن غذا مهمترین 

اصل در حفظ سالمت معده است همچنین بهتر 
است افراد برای رفع تشنگی شب ها آب گرم و 
عسل و گالب بنوشند و بهتر است قبل از خواب 
این نوشیدنی را درست کنند و در صورت تشنگی 
در میانه شب مصرف کنند. نسخه دیگری برای 

رفع ضعف معده وجود دارد که می توان از مخلوط 
نمک طبیعی و پودر آویشن )به نسبت 1 به 3( 
قبل و بعد از غذا و چه بهتر که همزمان با غذا 
خورده شود. آویشن معده را دباغی می کند. برای 
تقویت روده ها و درمان یبوست بهتر است که 7 

عدد انجیر را هر شب در یک سوم لیوان گالب 
به اضافه دو سوم لیوان آب خیسانده شود و صبح 
ناشتا هر روز نیم ساعت قبل از صبحانه تا سه 

هفته خورده شود.

خوراکی هایی که خوردن همزمان 
آنها خطرناک است 

مواد  برخی  همزمان  مصرف  سرا:  جم  جام 
بدن  در  خام  اخالط  تولید  باعث  با هم  غذایی 
شده و تولید بیماری کرده، مثاًل مصرف ماست 
با هر نوع و هر مقدار گوشت باعث لکه های 
انواع شور و ترشی  یا  پوستی و مصرف سرکه 
برنج  با  همراه  شود  می  ساخته  سرکه  با  که 
گفته  به  شود.  می  شکم  درد  و  کولیت  باعث 
متخصصان طب سنتی مصرف سرکه و حلیم، 
انجماد شیر  باعث  لبنیات و ترشیجات  مصرف 
در معده می شود، مصرف پنیر و ماست چکیده، 
پنیر و بادام، سرکه و عدس یا سرکه و ماش و 
سرکه و ماست، باعث لکه و پیسی در پوست 
شیر  ترب،  و  ماست  مصرف  می شود.  صورت 
برنج و سویق)آردگندم( که باعث قولنج و بروز 
نفخ در بدن می شود. مصرف خربزه و عسل که 
می شود.  امراض  سایر  و  شدن  سنکوب  باعث 
مصرف خربزه و مویز یا خربزه و انبه نیز مناسب 

علت  به  انگور  و  گوسفند  کله  مصرف  نیست، 
تر(  و  سرد  )مزاج  بلغمیت  و  لزوجیت  تشدید 
ممنوع است. آشامیدن آب سرد بعد از خوردن 
میوه ها به خصوص میوه های سرد مانند خربزه 
و هندوانه نیز باعث تولید سم در بدن می شود.

دیابتی ها از پاهای خود 
مراقبت کنند

 
سالمت نیوز: مبتالیان به دیابت باید روزانه پاهای 
خود را با آب ولرم شست وشو داده و خشک کنند. 

مهم ترین و با ارزش ترین شیوه در جلوگیری از 
آموزش  و  بوده  پیشگیری  دیابتی،  پای  به  ابتال 
است.  درمان  و  پیشگیری  اساسی  رکن  بیماران 
در بیماران دیابتی بدلیل باال بودن قند خون در 
طوالنی مدت رگ های خونی آسیب دیده و جریان 

خون در پوست پاها مختل شده و به مرور زمان 
 اعصاب پاها نیز ممکن است آسیب دیده و فرد 
دچار بی حسی در پاها شود و اغلب زخم های پا، در 
بیماران دیابتی که دچار بی حسی در پاها شده اند، 
مشکالت  ایجاد  بدلیل  دیابت  می شود.  ایجاد 

چشمی باعث نداشتن دید خوب و مانع از کشف 
ایجاد  و در صورت  پاها شده  در  آسیب زودرس 
زخم در پا و عفونت آن، به سرعت پیشرفت کرده 
به سیاه شدن پا منجر می شود. مهم ترین نکته در 
جلوگیری از بروز زخم پای دیابتی، کنترل منظم 
قند خون، مصرف به موقع و صحیح داروها و قطع 
سیگار است.متخصصان با بیان اینکه معاینه منظم 
پاها به منظور کشف هر گونه تاول، بریدگی، ترک ، 
سوختگی، خراش، ناخن های عفونی و میخچه و 
پینه در پا توسط بیمار انجام شود، عنوان می کنند 
بویژه  پاها  روزانه  کردن  و خشک  و شو  شست 
البه الی انگشتان با استفاده از آب ولرم انجام شود، 
قبل از شست وشو و استحمام، حرارت آب با دست، 
آرنج یا دماسنج اندازه گیری شود. پس از استحمام 
در صورت خشکی پوست پا می توان از وازلین یا 
گلیسیرین استفاده کرد ولی نباید بین انگشتان را 
روغن یا کرم زد. از پیاده روی با پای برهنه و روی 
سطح داغ مانند سواحل شنی یا اطراف استخرها 
یا سطوح بسیار سرد اجتناب شود. حتی در منزل از 
دمپایی و جوراب مناسب استفاده شود. الزم است 
راحت  و  مناسب  کفش های  از  دیابتی،  بیماران 
استفاده کنند و از پوشیدن کفش های پنجه تنگ، 
پاشنه بلند، جلو یا پشت باز و دمپایی های لغزنده 
این  برای  بهترین جنس کفش  کنند.  خودداری 

بیماران نیز کفش های چرمی است.

دیابتی ها از پاهای خود مراقبت کنند

21 فقره سرقت شبانه در پرونده دو سارق

رئیس پلیس آگاهي استان از دستگیري دو سارق سابقه دار با کشف 21 فقره 
سرقت خبر داد. سرهنگ عرب زاده گفت: با وقوع سرقت هاي سریالي از اماکن 
مسکوني شهرستان بیرجند و ارجاع پرونده ها به پلیس آگاهي؛ موضوع توسط 
کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت شعبه سوم در دست بررسي قرار گرفت. سرهنگ 
عرب زاده افزود: با انجام اقدامات فني و اطالعاتي،بررسي شیوه هاي سرقت و 
تعقیب و مراقبت هاي شبانه روزي کارآگاهان به دو نفر از سارقان سابقه دار 
مشکوک شدند. وي خاطر نشان کرد:با هماهنگي هاي الزم دو متهم به پلیس 
آگاهي منتقل شدند که سارقان در اظهارات خود ابتدا منکر هر گونه سرقت شدند 
اما در ادامه تحقیقات و پس از مواجه شدن با دالیل و مدارک پلیسي لب به 
اعتراف باز کردند. سرهنگ عرب زاده افزود: متهمان سابقه دار به 20 فقره سرقت 
از انباري، پارکینگ و راه پله هاي ساختمان ها و یک فقره سرقت منزل اعتراف 
کردند. متهمان 40 و 28 ساله سابقه دار به همراه شش مالخر روانه زندان شدند.

تصادف 2 خودرو و واژگونی 
نیسان وانت در بیرجند 

دو دستگاه خودروی پراید و نیسان وانت 14بهمن 
ماه در بلوار پیامبر اعظم )ص( حوالی پل شاهرود با 
هم برخورد کردند. آتش نشانان ایستگاه 1 به محل 
حادثه اعزام شدند. فرمانده تیم اعزامی در این باره 
گفت: دو دستگاه خودروی پراید و نیسان وانت با 
برخورد کردند که منجر به واژگون شدن نیسان 
وانت شده بود. عربی افزود: آتش نشانان پس از 
ایمن سازی محل، سیستم برق دو خودرو را قطع 
و از خطرات احتمالی پیشگیری کردند. این حادثه 
3 نفر مصدوم داشت که توسط عوامل اورژانس 

حاضر در صحنه به بیمارستان انتقال یافتند.

کشف 59 کیلوگرم تریاک از 
خودروي کامیون

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبي از 
کشف 59 کیلوگرم تریاک در شهرستان بیرجند خبر 
داد. سرهنگ کاهني گفت : مأموران ایست و بازرسي 
علي آباد بیرجند هنگام کنترل و بازرسي خودرو هاي 
عبوري به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک 
شدند و خودرو را متوقف کردند . وي گفت : خودرو 
برای بازرسي به داخل ایستگاه هدایت شد که در 
بازرسي از خودرو پس از چند ساعت تالش مأموران 
59 کیلوگرم تریاک در قالب 120 بسته که به طرز 
ماهرانه اي در خودرو جاساز شده بود کشف شد . در 

این رابطه دو متهم دستگیر و روانه زندان شدند .

توقیف محموله برنج قاچاق 
100 میلیوني در سرایان

فرمانده انتظامی شهرستان سرایان از توقیف 
قاچاق  برنج  تویوتا حامل  وانت  یک دستگاه 
مأموران  گفت:  برادران  سرهنگ  داد.  خبر 
در  زنی  گشت  هنگام  قلعه«  »سه  انتظامی 
سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت 
تویوتا مشکوک و خودرو را متوقف کردند. وي 
افزود:مأموران در بازرسی از خودرو 181 کیسه 
10 کیلویی برنج قاچاق به ارزش 100میلیون 
ریال که فاقد هر گونه مجوز حمل بود کشف 
کردند که در این رابطه خودرو توقیف و متهم  
با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

کاهش شش درصدي تصادفات فوتي در 
جاده هاي خراسان جنوبي

رئیس پلیس راه استان از کاهش شش درصدي تصادفات فوتي 
داد.  خبر  گذشته  ماه  استان طي 10  مواصالتي  محورهاي  در 
سرهنگ رضایي اظهار کرد: از ابتداي سال جاري هزار و 436 
فقره تصادف در جاده هاي استان به وقوع پیوست که در 125 
فقره تصادف فوتي 161 نفر جان باختند. وي با اشاره به این که از 
مجموع تصادفات 895 فقره جرحي بوده و هزار و 688 نفر مجروح 
شدند،افزود: تجربه و تحلیل آمار تصادف هاي 10 ماه گذشته 
نشان مي دهد تعداد کشته شدگان نسبت به مدت مشابه سال قبل 
شش درصد کاهش داشته است. وي ادامه داد: بیشترین تصادف 
هاي10 ماه گذشته با رشد 14 درصدي در محور بیرجند- قاین 

رخ داده که در این مدت 32 نفر فوتي داشته است.

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

32212519  

ایزوگام سلیمانی 
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نصــب و تعمیــر 
لباسشویی در منزل        
   32315776 - 09151643778

شهر یاری

باز کجا میری؟

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

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

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهريور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بیشتر/  نقد و قس

سود کمتر ،  فرو

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

09159658659

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

09153623627 - 05632211244-32232039

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



شنبه * 17 بهمن 1394 * شماره  3436 
7

بهره برداری از شش طرح عمرانی درسربیشه

از دهه فجر، شش  با چهارمین روز  ایرنا- همزمان 
در  اعتبار  ریال  15میلیارد  صرف  با  عمرانی  طرح 
شهرستان مرزی سربیشه به بهره برداری رسید.این 
موبایل  پست  های  خروجی  احداث  شامل  ها  طرح 
تحت  آبیاری  سیستم  درح،  بخش  ولت  کیلو   132
مسجد  روستایی  راه  آسفالت  خاران،  دشت  فشار 
متری   50 سوئیت  واحد  دو  نرسنگ،  ابوالفضل)ع(، 
کمیته  شهرک  آسفالت  )ع(،  ابوالفضل  مسجد  در 
مود  شهر  معلم  بوستان  و  )ره(  خمینی  امام  امداد 
خانوار  این طرح ها شش  از  برداری  بهره  با  است. 
از مزایای آن بهره مند شدند. گفتنی است در آیین 
معاون  محسینی  ها،  طرح  این  از  برداری  بهره 
فرماندار،  استانداری،  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
حضور  شهرستان  مدیران  از  تعدادی  و  روحانیان 
روستای  در  حسینی  حضور  با  همچنین  داشتند. 
سلم آباد بخش مرکزی شهرستان سربیشه عملیات 

اجرایی گازرسانی به 22 روستا آغاز شد. 

دایره المعارف دفاع مقدس بشرویه 
گردآوری می شود

ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  مدیرکل  تسنیم- 
در  بشرویه  شهرستان  نقش  گفت:  مقدس  دفاع 
دوران دفاع مقدس در قالب دایره المعارف گردآوری 
تبیین  جلسه  در  قاسمی  سرهنگ  می شود.  تبیین  و 
نقش دولت در دوران دفاع مقدس در بشرویه اظهار 
در هشت  دولت  از طریق  انجام شده  اقدامات  کرد: 
سال دفاع مقدس در یک کتابچه جمع آوری می شود 
نقش  یکی  است  بخش  دو  دارای  کتابچه  این  که 
شهرستان که شامل حضور مردم است و بخش دوم 
این  تمام  گردآوری  و  دارد  دولت  به  اختصاص  هم 
دنبال  شهرستان  المعارف  دایره  عنوان  با  برنامه ها 
جوان  نسل  آگاهی  بر  نیز  بشرویه  فرماندار  می شود. 
شهدای  و  رزمندگان  دالورمردی های  و  خاطرات  از 
با  را  امر  این  تأکید کرد و  هشت سال دفاع مقدس 

برگزاری یادواره های شهدا امکان پذیر دانست.

رو نمایی از كتاب  »كالس فرشته«  
تجربه هاي خالق كارگاه هاي ادبي استان

گروه خبر- همزمان با چهاردهمین روز از بهمن ماه 
طي مراسمي با حضور محمدرضا سنگري پژوهشگر 
تجربه هاي  و  »طرح ها  کتاب  کشوري،  نویسنده  و 
خالق کارگاه هاي ادبي« در بیرجند رونمایي شد.  این 
کتاب شامل تعدادي از طرح هاي کارگاه هاي ادبي با 
محوریت پرورش حواس آمادگي براي نوشتن آشنایي 
با تجربیات برتر مربیان ادبي در راستاي مستندسازي 

تجربیات و بهره برداري در آینده منتشر شده است.

نخستین جشنواره حلقه های صالحین 
شهرستان درمیان برگزار شد

تسنیم- فرمانده سپاه درمیان گفت: در نخستین جشنواره 
حلقه های صالحین شهرستان، از برترین های صالحین ، 
برگزیدگان  و  مربیان  حلقه های  برتر،  سرگروه های 
مسابقات قرآنی در سطح استانی و شهرستانی تجلیل 
شد. سرگردحسین خدادادی اظهار کرد: هدف از تشکیل 
حلقه های شجره طیبه صالحین، ایجاد کادر مناسب و 
تربیت انسان های شایسته برای آینده ایران است که به 
لطف خداوند شاهد رشد این حلقه ها در تمامی اقشار 
جامعه هستیم. وی تعداد حلقه های متربیان شهرستان 
را 436 حلقه، حلقه های سرگروه ها را 33 و حلقه مربیان 
را 2 حلقه در تمامی رده های سنی عنوان کرد که از حلقه 

متربیان 276 نفر برادر و 160 نفرخواهر هستند.

شركت 79 نفر در مسابقه علمی 
 طالب حوزه علمیه خراسان جنوبی

علمی  رقابت  دوره  چهارمین  استانی  مرحله  ایرنا- 
طلبه های مرد خراسان جنوبی روز پنجشنبه با حضور 
80 نفر از برگزیدگان مرحله مدرسه های دینی استان 
برگزار شد. کارشناس آموزشی حوزه علمیه استان در 
حوزه  طالب  علمی  مسابقه  گفت:  خبرنگاران  جمع 
علمیه استان در دو مرحله مدرسه و استان برگزار می 
شود که مرحله مدرسه این رقابت ها دو هفته پیش 
تا ششم( سه  )پایه سوم  پایه  هر  در  که  برگزار شد 
نفر برتر انتخاب و راهی مرحله استانی شدند. حجت 
االسالم خسروی ادامه داد: از بین شرکت کنندگانی 
نفر   18 کردند،  رقابت  هم  با  استانی  مسابقه  در  که 
برگزیده و تشویق می شوند، زمان برگزاری مسابقه 

کشوری هنوز اعالم نشده است.

جای خالی اساتید و نیروهای 
متخصص حوزوی در خراسان جنوبی

مهر- مسئول نمایندگی حوزه علمیه خراسان جنوبی 
گفت: متأسفانه علیرغم همه تالش ها برای باالبردن 
و  متعهد  نیروهای  حوزوی،  تحصیالت  کیفی  سطح 
ماندگار در استان وجود ندارد. حجت االسالم مشرفی  
وجود  با  جنوبی  خراسان  علمیه  حوزه  اینکه  بیان  با 
امکانات کمی که دارد، طلبه می پذیرد، افزود: سهم 
جذب طلبه در سال جاری برای خواهران 1۹0 نفر و 

برای برادران نیز 530 نفر است.

بهره برداری از شش پروژه عمرانی در قاینات

بهره  فجر،  دهه  از  روز  چهارمین  با  همزمان  ایرنا- 
برداری از شش پروژه عمرانی و خدماتی با دو میلیارد 
و 570 میلیون ریال اعتبار در شهرستان قاینات آغاز 
روستاهای  معابر  آسفالت  شامل  ها  پروژه  این  شد. 
ورزشی،  زمین  غسالخانه،  احداث  آباد،  بزن  و  کلی 

سرویس بهداشتی و بند خاکی است. 

تکمیل محور اسدیه به بیرجند
نیازمند 10 میلیارد تومان اعتبار

محور  پروژه  اجرای  گفت:  درمیان  فرماندار  فارس- 
اختصاص  به  کیلومتر  به طول 14  بیرجند  به  اسدیه 
مبلغ 10 میلیارد تومان اعتبار دارد. بشیری زاده  در جمع 
نمازگزاران اهل سنت اسدیهبا اشاره به اختصاص مبلغ 
3.5 میلیارد تومان اعتبار به محور اسدیه به بیرجند، 
تومان  میلیارد   10 به  پروژه  این  تکمیل  کرد:  اظهار 
و  زیرسازی  به  مربوط  دارد که 50 درصد  نیاز  اعتبار 
ساخت پل و 50 درصد مربوط به آسفالت این طرح 
است. وی از اجرای 100 درصدی زیرسازی و ساخت 
پل این پروژه تا پایان سال خبر داد و تصریح کرد: این 
عملیات دو سال به طول انجامیده و پس از تکمیل 
آن مراحل آسفالت آغاز می شود و امیدواریم به زودی 

شاهد افتتاح فاز نخست این طرح باشیم.

حامیان درمیان یک واحد مسکونی 
به مددجوی یتیم این شهرستان هدیه دادند

فارس- حامیان درمیان یک واحد مسکونی به یتیم 
با  و  پنجشنبه  بعدازظهر  دادند.  این شهرستان هدیه 
و  درمیان  جمعه  امام  امداد،  کمیته  مدیرکل  حضور 
یک  احداث  کلنگ  شهرستانی،  مسئوالن  از  جمعی 
واحد مسکونی برای یتیم در روستای دستگرد از توابع 
شد.  زده  زمین  به  درمیان  شهرستان  گزیک  بخش 
مدیر کمیته امداد درمیان اظهار کرد: با پیگیری های 
انجام شده و پس از تماس تلفنی با حامی این یتیم، 
واحد  این  احداث  برای  ریال  میلیون  مبلغ 150  وی 
کرد.  اهدا  کمک  معنویش  فرزند  برای  مسکونی 
بصیری پور افزود: با همکاری بنیاد مسکن و دهیاری 
روستا زمین و هزینه های جانبی این واحد مسکونی 

نیز رایگان در اختیار این یتیم قرار گرفته است.

برخورد برخی از منتقدان با دولت 
از روی سطحی نگری و قشری نگری است

فارس- رئیس ستاد انتخابات استان در شورای اداری 
شهرستان خوسف گفت: در قران کریم دو واژه بشیراً 
بنابراین خداوند  است،  آمده  یکدیگر  کنار  در  نذیراً  و 
هرجا از مجازات سخن گفته به پاداش نیز بشارت داده 
روی  از  دولت  با  منتقدان  از  برخی  برخورد  لذا  است 
کج فهمی، سطحی نگری و قشری نگری است. حسینی 
اظهار کرد: بی تفاوتی نسبت به برخی مسائل خسارات 
جبران ناپذیری به کشور می زند. وی خطاب به مخالفان 
و منتقدان دولت، گفت: اختالف سلیقه نباید اجازه دهد 
که در کارکرد فرد نیز تأثیر سوء بگذارد چراکه همه 
داشت:  اذعان  وی  می کنیم.  خدمت  نظام  برای  ما 
مسئوالن باید در شرایط پسابرجام از ظرفیت به وجود 

آمده نهایت استفاده و بهره را ببرند.

مبتکران و مخترعان برتر استان تجلیل شدند

خراسان  مخترعان  و  مبتکران  از  نفر   30 تسنیم- 
و  پژوهشی  علمی،  جشنواره  نخستین  در  جنوبی 
بیرجند  در  جنوبی  خراسان  بسیج  اقشار  اختراعات 
تجلیل شدند. رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و 
فناوری خراسان جنوبی اظهار کرد: در این جشنواره 
طرح و اقدامات ابتکاری علمی، پژوهشی و فناوری 
بسیج اقشار استان در راستای توانمندسازی 18 قشر 
بسیج به صورت تخصصی و برنامه ریزی شده انجام 
بسیج  دیگر  رویکردهای  گفت:  پور  عقیلی  می شود. 
و  مخترعان  مبتکران،  از  حمایت  پژوهشی  علمی 
افرادی که دارای این ویژگی ها و طرح ها هستند در 
راستای تبدیل تفکر و طرح آن ها به محصول است

مجموعه رفاهی فرهنگیان مقصد بعدی 
نمایش و فروش محصوالت صنایع دستی 

اداره  دستی  صنایع  معاونت  اقدام  پیرو  خبر-  گروه 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل 
تجهیز  و  ساخت  طراحی،  خصوص  در  استان، 
استان  دستی  صنایع  محصوالت  نمایش  ویترین 
بیرجند  در محل مهمانسرای جهانگردی شهرستان 
)هتل  ذوالفقاری  برادران  تفریحی  مجموعه  و 
فروش  و  ارائه  )غرفه(  ویترین  سومین  کوهستان(، 
استان در مجموعه  بومی  محصوالت صنایع دستی 
این  شد.  اندازی  راه  نیز  بیرجند  فرهنگیان  خانه 
بخش  های  پتانسیل  معرفی  هدف  با  که  اقدامات 
به  تأثیر  پذیرد  می  صورت  استان  دستی  صنایع 
دستی  صنایع  از  استفاده  فرهنگ  رواج  در  سزایی 
در  محصوالت  این  ترویج  و  اشاعه  سبب  و  داشته 
زندگی عموم مردم و معرفی بیش از پیش کاالهای 
استان  های  شهرستان  تمامی  دستی  صنایع  بومی 
اشتغال  توسعه  نهایت  در  مهم،  این  که  شود،  می 
جوانان و کاهش آسیب های اجتمای را در پی دارد. 
الزم به ذکر است: این ویترین مزین به محصوالت 
های  شهرستان  ویژه  به  استان  دستی  صنایع 

سرایان، زیرکوه و بیرجند شد.

تسنیم- استاندار در دیدار معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: امنیت پایداری که در استان وجود دارد می تواند به 
عنوان یک عامل مهم و زیرساختی در توسعه گردشگری و پذیرایی از گردشگران مورد توجه برنامه ریزان و متولیان امر قرار گیرد. خدمتگزار اظهار کرد: این استان 
دارای ظرفیت های بسیار خوبی در بخش توسعه گردشگری است که می توان در صورت توجه ویژه مسئوالن کشور، از این فرصت برای توسعه کسب و کار در 

استان استفاده کرد. وی بیان کرد: در حال حاضر کویر به عنوان یک ظرفیت بسیار خوب می تواند مورد توجه گردشگران به ویژه گردشگران اروپایی قرار گیرد.

امنیت پایدار، بستر توسعه گردشگری در خراسان جنوبی است

برای الگو بودن در جهان باید در زمینه علم پیشرفت كنیم

برای  گفت:  کشور  آوری  فن  و  پژوهشی  علمی،  بسیج  سازمان  مسئول 
در  باید  باشیم  دنیا  برای  الگو  و  ساز  تمدن  اینکه 
زمینه علم پیشرفت کنیم. به گزارش ایسنا، قدیانی 
در اولین جشنواره علمی اقشار سپاه انصار الرضا)ع( 
تمدن  احیای  برای  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان 
شعار  تحقق  و  قدرتمند  داشتن کشوری  و  اسالمی 

استقالل، آزادی که 37 سال پیش در ایام دهه فجر می دادیم باید توفیقی 
وی  شویم.  خارج  استعمار  مشکالت  بار  زیر  از  تا  باشیم  داشته  علم  در 
افزود: امروز دنیای غرب به واسطه توانایی هایی که در فضای علمی دارد  
استعمار فرارویی را نسبت به کشورهای جهان سوم اعمال می کند. وی 
در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر جنبش نرم افزاری مغفول مانده است  

و تنها راه برون رفت از مشکالت توجه به مسایل علمی است.

وحدت، همدلی و والیت پذیری رمز امنیت در كشور

فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی گفت: امروز اگر چه کشور 
به  اما  گرفته  قرار  منطقه  بحران  کانون  در  ایران 
از  مردم  پذیری  والیت  و  همدلی  وحدت،  برکت 
گزارش  به  است.  برخوردار  کشور  در  امن  فضای 
یادواره الله های آسمانی  تسنیم، سردار غیاثی در 
را  فجر  دهه  برگزارشد  بیرجند  ایثار  مجتمع  در  که 

راحل  امام  و شجاعانه  خالصانه  های  بیان تالش  برای  مناسب  فرصتی 
)ره( و ملت ایران برشمرد و اظهار کرد: مردم برای انقالب اسالمی هزینه 
های زیادی پرداخت کرده اند و این نظام ساده به دست نیامده است. وی 
انتقال فرهنگ اصیل انقالب و حفظ یاد وخاطره  با  افزود: وظیفه داریم 
شهدا رسالت سنگین خود را به نسل های آینده منتقل کنیم. گفتنی است 

در این یادواره از 120 خانواده شهید خراسان جنوبی تجلیل شد.

امر به نماز، در بدنه جامعه فراگیر شود

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبي با تأکید بر اینکه امر به نماز باید در 
تمام بدنه جامعه و دستگاه هاي دولتي فراگیر باشد، 
که  است  این  برای  کنیم  می  تالش  هرچه  گفت: 

جامعه ما یک جامعه نمازي و معنوي شود. 
در  کمیلي  حجت االسالم  شبستان،  گزارش  به 
نوجوان  و  کودک  نماز  جشنواره  اختتامیه  مراسم 

بود که  معنوي  نماز یک جشنواره  روشناي  اظهار کرد: جشنواره  استان، 
براي سن کودکان و نوجوانان برگزار شد.

قدرداني  بنده خاصي  و  از شخص  که  نیست  موضوعي  نماز  افزود:  وي 
کرد چراکه هرکه براي آن قدم بردارد صاحب نماز از وي قدرداني خواهد 
کرد. وي بیان کرد:  جشنواره روشناي نماز براي تعمیق فرهنگ نماز بین 

فرزندان این مرز و بوم انجام شده است.

و  راه  وزیر  معاون  استاندار،  با حضور  در نشستي کاري که  روز گذشته  صبح 
اجرایي مرتبط در محل دفتر  از مدیران دستگاه هاي  شهرسازي و تني چند 
استاندار برگزار شد، موضوع راه اندازي بیمارستان 147 تختخوابي شهرستان 

فردوس به صورت تخصصي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
در  آن  تأمین  و  اهمیت موضوع سالمت  بیان  این نشست ضمن  در  استاندار 
زمینه  در  یازدهم  دولت  سوي  از  خوبي  بسیار  اقدامات  تاکنون  گفت:  استان 
تأمین سالمت مردم در بخش هاي مختلف انجام شده است. خدمتگزار خاطر 
نشان کرد: مسئوالن دستگاه هاي اجرایي مرتبط مسایل، مشکالت و نیازهاي 
باقیمانده براي بهره برداري کامل از این پروژه را با نگاه مثبت و وسع دید مورد 
توجه قرار دهند تا هرچه سریعتر شاهد اجرایي شدن این پروژه در شهرستان 
و  خواند  شهرستان  در  مهم  اقدامي  را  پروژه  این  افتتاح  وي  باشیم.  فردوس 
افزود: قطعًا بهره برداري از این پروژه کمک شایان توجهي به ارتقاي سطح 
بهداشت و درمان در این شهرستان و کل استان خواهد بود. وي افزود: شرکت 
تأمین  به  نسبت  سریعر  چه  هر  برق،  شرکت  و  گاز  شرکت  فاضالب،  و  آب 

نیازهاي این پروژه اقدامات الزم را صورت دهند. وي ادامه داد: این پروژه در 
زمیني به مساحت 32 هزار و 500 مترمربع، در 6 طبقه و با زیربناي 12 هزار 

و 200 مترمربع در 2 بلوک ساخته شده است که با بهره برداري از آن مردم 
شهرهاي فردوس، بشرویه، سرایان و 85 روستا با جمعیتي حدود 110 هزارنفر 
از مزایاي آن برخوردار خواهند شد. وي اعتبار هزینه شده تا این مرحله در این 
پروژه را 185 میلیارد ریال دانست وتصریح کرد: این پروژه داراي بخش هاي 

جراحي، داخلي، زنان و زایمان،کودکان و نوزادان،4 اتاق عمل، 2 اتاق زایمان 
و بخش هاي NICU-CCU-ICU، ساختمان درمانگاه، اورژانس، رادیولوژي، 

فیزیولوژي،آزمایشگاه، داروخانه و ساختمان هاي اداري و خدماتي مي باشد.

بيمارستان فردوس در صورت تأمين اعتبار
 در سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد

معاون وزیر راه و شهرسازي و مدیرعامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسیسات 
از  تشکر  نشست ضمن  این  در  نیز  شهرسازي  و  راه  وزارت  عمومي  و  دولتي 
اقدامات و نگاه مثبت استاندار نسبت به مرتفع شدن مشکالت این پروژه گفت: 
قطعاً افتتاح این پروژه از بسیاري از هزینه هاي عمومي مردم شهرستان فردوس 
در زمینه بهداشت و درمان خواهد کاست. علیزاده، با بیان اینکه این پروژه با 
استانداردهاي روز دنیا طراحي و ساخته شده است گفت: در حال حاضر این پروژه 
از پیشرفت فیزیکي بیش از 85 درصدي برخوردار است که در صورت تأمین 

اعتبارات مورد نیاز در سال آینده به بهره برداري خواهد رسید.

مسئوالن با نگاه مثبت مشكالت مربوط به بیمارستان فردوس را مرتفع كنند

توسعه  و  جهانی  باغ های  ساماندهی  برای  خبر-  گروه 
گرفته  نظر  در  بودجه ای  جنوبی  خراسان  در  بوم گردی 
خواهد شد.  با توجه به اینکه سبد امکانات دولت محدود 
سیاست  اما  شود  تقسیم  استان   31 بین  در  باید  و  بوده 
سازمان، کمک به استان هایی دور از مرکز و کم برخوردار 
میراث  سازمان  گردشگری  معاون  را  مطلب  این  است. 
کشور  سفر  خدمات  هماهنگی  ستاد  رئیس  و  فرهنگی 
گفت.  خبرنگاران  جمع  در  و  جنوبی  خراسان  به  سفر  در 
تأسیسات  ها،  جاذبه  از  بازید  جهت  که  موحد  رحمانی 
شهرستان  به  گردی  بوم  های  اقامتگاه  و  گردشگری 
گردشگری  نمونه  منطقه  از  بازدید  در  کرد  سفر  فردوس 
باغستان، آبگرم فردوس، قنات بلده و تأسیسات وابسته به 
آن، با تأیید بر ظرفیت های گردشگری منطقه باغستان 
با توجه به اثر تاریخی بلده و چشم انداز قرارگیری آن در 
فهرست میراث جهانی و موقعیت منطقه، بر لزوم تصویب 
سایر  و  این طرح  از  و حمایت  گردی  بوم  اقامتگاه های 

ظرفیت های منطقه تأکید کرد. 
با  همراه  هیئت  و  کشور  گردشگری  معاون  ادامه  در 
حضور در مجتمع آب درمانی هالل،  از نزدیک امکانات 
توسعه  راستای  در  و  مشاهده  را  مجموعه  پتانسیل  و 

گردشگری سالمت بر برنامه ریزی و ساماندهی هر چه 
هتل  در  حضور  با  موحد  رحمانی  کرد.  تأکید  آن  بیشتر 
عماد نظام فردوس و بازدید از امکانات اقامتی و تأسیساتی 
آن در جلسه ای که با حضور فرماندار و شهردار، رؤسای 
و  مساعد  قول  شد،  برگزار  شهرستان  و  شهر  شوراهای 
همکاری های معمول با هیئت امناء امامزادگان در جهت 
کردن  منظور  با  و  مسافران  و  زائران  به  خدمات  توسعه 
فصل های اعتباری از سال آینده جهت این امر در ردیف 

بودجه ای سازمان را داد.

نگاه ها به کوير بايد در راستای توسعه پايدار باشد

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور در ادامه 
سفر خود به استان در جمع خبرنگاران حضور یافت و اظهار 
کرد: درکویر باید کارها در راستای توسعه پایدار باشد که 
آن  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  برکات  از  نگاه  این  با 
می توان استفاده کرد. به گزارش ایسنا، رحمانی موحد ادامه 
استان های کمتر شناخته شده و کمتر  به  ویژه  توجه  داد: 
جمله  از  نرم افزاری  و   سخت افزاری  بحث  در  برخوردار 
برنامه های سازمان است چراکه وظیفه خود می دانیم که با 
استفاده از ظرفیت ها و مدیریت درست، منابع در اختیار آنها 

قرار داده تا در رقابت ملی و جهانی قرار گیرند. وی بیان کرد: 
خراسان جنوبی در جذب گردشگر از رشد خوبی برخوردار 
بوده که با برنامه ریزی و بازاریابی مدون می تواند شاهد رشد 
بیشتری باشد. به گفته رحمانی موحد اگر کویر سودآور باشد 
نگاه مهاجرت گونه از این مناطق برداشته خواهد شد. وی 
تصریح کرد: در کمیسیون مرکزی گردشگری  دستورالعمل 
کویرنوردی برای استفاده بهینه از جاذبه های کویر، تسهیل 
و برای تورگردانان در راستای جذب گردشگران خارجی و 

داخلی تصویب و ابالغ خواهد شد.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گفت: سال آینده نوبت طرح ثبت جهانی کویر 
لوت است که در حال حاضر پرونده آن در حال تکمیل و 

در صورت ثبت جهانی این کویر، موجبات رونق بیشتر کویر 
فراهم خواهد شد. رحمانی موحد در خصوص بحث  بازبینی 
و اصالح مناطق نمونه گردشگری تصریح کرد: تعداد مناطق 
تصویب شده در سال های اخیر بیش از حد کارشناسی بوده و 
در حال حاضر نه سرمایه گذاری و نه شرایط تحقق طرح های 
توسعه آن فراهم است. وی با اشاره به اینکه در خراسان 
جنوبی 26 طرح بوم گردی تسهیالتی تا سقف 100 میلیون 
تومان دریافت کرده اند، افزود: همچنین اعتبار 600 میلیون 
تومان برای کمپ کویرنوردی دهسلم نهبندان، این کمپ 
داد:  ادامه  وی  می شود.  نزدیک  کار  پایان  به  سرعت  به 
منطقه نمونه بند دره بیرجند نیز در استان تصویب شده و به 

سازمان های مربوطه معرفی شده است.

امام جمعه بیرجند در خطبه های نماز جمعه این 
بیرجند-  جاده  کردن  دوبانده  موضوع  به  هفته 
قاین اشاره کرد و گفت: این راه این همه کشتار 
می دهد، مسئوالن چرا مشکل را حل نمي کنند؟
رضایی  االسالم  حجت  شبستان،  گزارش  به 
بانده  دو  برای  جمهور  رئیس  وعده  یادآوری  با 
در  را  جاده  این  استان  راه  100کیلومتر  کردن 

شأن استان ندانست و افزود: مسئوالن برای این 
موضوعات باید داد بزنند و بایستند. وی ادامه داد: 
به مسئوالن گفتیم که اگر نمی توانید جایی داد 
بزنید و بایستند، ما را با خود ببرید تا ما داد بزنیم 

اما کسی تاکنون سراغ ما نیامده است.
امام جمعه بیرجند افزود: این مشکالت داد مردم 
را در می آورد و این درحالی است که پول های 

آنچنانی جاهای دیگر می رود اما اینجا برای 100 
کشید.  انتظار  سال  سال های  باید  راه  کیلومتر 
همدلی  و  وحدت  با  باید  اینکه  بیان  با  رضایی 
دشمن  برابر  در  و  کنیم  عمل  خود  وظیفه  به 
بایستیم، افزود:  مردم در مراسم 22 بهمن حضور 
باشکوهی خواهند داشت. وی در خطبه های دوم 
نیز گفت: 22 بهمن روزی است که  نماز جمعه 

ملت ایران با حضور حماسی خود می خواهند راه 
نورانی شهدا را ادامه دهند و زمینه را برای تحقق 
خدا  ولی  حاکیمت  و  جهان  در  اسالمی  تمدن 
فراهم کنند. وی با اشاره به این سخن امام راحل 
انقالب در گرو حضور مردم است«،  که »دوام  
را  مشکالتی  مسئوالن  برخی  شاید  کرد:  اظهار 

داشته باشند اما مردم باید در صحنه باشند. 

انتقاد امام جمعه بیرجند از وضعیت دوبانده شدن جاده های استان؛

جاده مرگ به طول100 كیلومتر

 عصر پنجشنبه درچهارمین روز دهه فجر با حضور خانواده شهدا، مدیران سازمان ها،
دانش آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و استادان دانشگاه ها، اصناف و گروه های 
مختلف مردم آیین غبارروبی و عطر افشانی در گلزار شهدای خراسان جنوبی 
برگزار شد. به گزارش ایرنا، استاندار در این مراسم در بیرجند با گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدا و قدردانی از ایثار و فداکاری رزمندگان، آزادگان و بسیجیان  در 
دفاع مقدس گفت: همه مردم ایران در پیروزی انقالب و حفظ دستاوردهای 
نظام در 37 سال گذشته نقش داشتند. خدمتگزار، با بیان اینکه انقالب ایران 
متعلق به همه مردم ایران است، افزود: حضور گسترده مردم در گلزار شهدا با 
هدف تجدید میثاق با آنان و تأکید بر ادامه راه این عزیزان است. وی دهه فجر 
انقالب را دوره از خود گذشتگی و فداکاری مردم قهرمان ایران عنوان کرد و 
گفت: بسیاری از افرادی که در گلزار شهدای بیرجند گردهم آمده اند، خاطره 

در دفاع از انقالب و حفظ نظام و ارزش های آن قدم برداشتند ارزشمندترین های فراموش نشدنی از رزمندگان اسالم دارند. وی تصریح کرد: کسانی که 
سرمایه خود را که جان است، تقدیم انقالب کردند. 

خدمتگزار ادامه داد: خانواده های بزرگواری که فرزندان خود را تقدیم انقالب 
کردند در مسیر الهی گام های بسیار بزرگی بر داشته اند. وی یادآور شد: ایران 
تالش  با  رهبری  معظم  مقام  هوشمندانه  رهبری  و  درایت  نتیجه  در  اسالمی 
کشوری  به  امروز  بزگوار  شهدای  راه  تداوم  نیز  و  مردم  حمایت  و  دولتمردان 
قدرتمند و توانمند در منطقه تبدیل شد. وی با دعوت قشرهای مختلف مردم به 
حضور گسترده در راهپیمایی 22بهمن اظهار کرد که با گذشت 37سال از پیروزی 
انقالب، صفوف مردم ایران روز به روز فشرده تر و مستحکم تر از گذشته است.

گفتنی است خراسان جنوبی در دوران دفاع مقدس حدود 2 هزار و 100 شهید 
تقدیم اسالم کرد که 13نفر آنها از شهدای دوران انقالب هستند.

 همزمان با چهارمین روز دهه فجر؛

آیین غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدا در خراسان جنوبی برگزار شد

آغاز فروش اقساطی 10 ماهه لپ تاپ و رایانه خانگی
 بدون پیش پرداخت        حد فاصل معلم 22-24     رایانه  ثـامن     تلفن: 32446431 )5 خط(

داربست مهـدی  
نصب ، رولپالک ، سایبان
 خرید و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی     
32319263-09151642377 - وسیله كار

مناقصه حمل شیر
به یک دستگاه خودرو برای حمل شیر با ظرفیت 5 تن نیازمندیم 

جهت شرکت در مناقصه و اطالعات بیشتر با شماره 09155612598 
)لطفی( تماس حاصل فرمایید.

در سفر معاون گردشگری كشور به استان مطرح شد:

برای ساماندهی توسعه بوم گردی در خراسان جنوبی 
بودجه ای در نظر گرفته خواهد شد
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شرکت مهندسین مشاور هوشمند سازی TIS نماینده رسمی Smart home Group  در خراسان جنوبی از تعدادی بازاریاب 
در زمینه برق دعوت به همکاری می نماید.   09157557133   بلوار معلم، بین معلم 48 و 50 ، ساختمان نوژان، طبقه دوم

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

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی
 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزون شما را از درگاه حضرت حق آرزومندم. 

مدیر شرکت یکتا پخش شرق

به یک کامیون ایسوزو 6 تن برای خرید 
یا اجاره نیازمندیم. ترجیحا یخچالدار 

تلفن تماس: 09155612955

تدریس خصوصی ریاضی نهم 
32344297  -09156705464

ساعت تماس:17-23
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مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری و مدیریت بحران بیرجند
وابسته به موسسه آموزش عالی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور 
در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور دانشجو می پذیرد

پذیرش در دوره کاردانی بدون محدودیت نوع مدرک دیپلم
ثبت نام کاردانی از 94/11/14 لغایت 94/11/20 

کد اشتغالجنسیت پذیرشظرفیت پذیرشعنوان رشتهکد رشته
شاغلآزاد

120مرد3030کاردانی اطفای حریق شهری5762
120 زن، مرد3030کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراها5025
120زن، مرد3030کاردانی فنی عمران - امور پیمانها2340
120زن، مرد3030کاردانی حرفه ای مدیریت- امور دفتری5179
120زن، مرد3030کاردانی فنی عمران - حمل و نقل شهری2394
120زن، مرد3030کاردانی فنی معماری- معماری شهری2498

تعریف شاغل: شاغل به فردی اطالق می گردد که در استانداری، فرمانداری، بخشداری، شهرداری، دهیاری و شورای اسالمی شهر و روستا به صورت رسمی، 
پیمانی یا قراردادی در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول به کار باشد. شرایط اختصاصی: برای پذیرفته شدگان کاردانی حرفه ای اطفای حریق شهری 

داشتن سالمت جسمانی برابر تایید پزشک معتمد سازمان و واحد تربیت بدنی الزامی است. 
 www.sanjesh.org : ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی

 زمان ثبت نام دوره های کارشناسی متعاقباً اعالم خواهد شد.
بیرجند، خیابان مدرس، انتهای بیست متری اول شرقی، پالک 14 ، مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری و مدیریت بحران بیرجند 

تلفن: 32212724- 32231444 )056(     فارغ التحصیالن این مرکز در اولویت استخدام برای شهرداری ها خواهند بود

دعوت به همکاری
 و شرکت در مناقصـه

از مجریان تاسیسات؛ لوله کشی آب گرم و 
سرد، برق و سیم کشی، لوله کشی گاز روکار 
و زیرکار، کانال کولر، رابیتس بندی، اجرای 
.... دعوت به همکاری  نمای آجر سفال و 
برای  توانند  می  مندان  عالقه  گردد.  می 
دفتر  به  مناقصه  در  شرکت  فرم  دریافت 
شرکت از ساعت 8 الی 12 روزهای یکشنبه 
94/11/18 لغایت چهارشنبه 94/11/21  به 
آدرس خیابان شهید تیمورپور، جنب آژانس 

تلفنی پارک، پالک 81 مراجعه نمایند.

تعاونی مسکن کانون بازنشستگان 
آموزش و پرورش خراسان جنوبی

پیامبر اکرم )ص( :اگر شیاطین، گرد دلهای آدمیان نمی چرخیدند، هر آينه آنان 
ملكوت آسمان ها را مى  ديدند.

المحّجة البیضاء : ج2، ص125
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  امام صادق )ع( : دنیا مانند آب دریاست که هر چه شخص تشنه
 از آن بیشتر آشامد، تشنگیش بیشتر شود تا او را بکشد .
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