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انتخابات در اندیشه 
امام و رهبری
* قاسم زاده نداف

 
یکپارچگی  اسالمی،  انقالب  دوام  اصلی  رموز  از   
و  سیاسی  مختلف  های  در صحنه  مردم  و حضور 
اجتماعی بوده و هست. بارزترین نماد این حضور، در 
 موسم انتخابات و شرکت مردم در پای صندوق های 
و  )ره(  امام خمینی  اندیشه  در  باشد.  رأی می  اخذ 
مقام معظم رهبری، یک انتخاب ایده ال بر دو اصل 
مبتنی است : 1- مشارکت و حضور حداکثری مردم 
2- انتخاب اصلح از ناحیه مردم. مشارکت و حضور 
حداکثری مردم در نگاه امام و رهبری، قطع نظر از 
اینکه یک تکلیف شرعی و وظیفه ملی شمرده شده، 
از عوامل تثبیت، پیشرفت و اقتدار نظام اسالمی به 
حساب آمده و قطع امید دشمنان از تسلط مجدد بر 

این سرزمین را سبب می شود. 
رهبر  که  است  حد  آن  تا  موضوع  این  اهمیت   
ایرانیان،  تمامی  از  متواضعانه  انقالب،  فرزانه 
ندارند  قبول  را  رهبری  و  نظام  که  کسانی  حتی 
ایران  سربلندی  هدف  به  تا  کنند  می  درخواست 
ماندن  مصون  و  آن  پیشرفت  و  توسعه  و  عزیز 
های  پای صندوق  در  خارجی،  تهدیدات  از  کشور 
و  یکپارچه  حضور  که  چرا  شوند  حاضر  رأی  اخذ 
سرنوشت،  تعیین  های  عرصه  در  مردم  منسجم 
همچون انتخابات، قدرت و اراده ملی جامعه را در 
کشور  آبادانی  و  توسعه  و  ارضی  تمامیت  از  دفاع 
ایرانیان  تمام  که  ای  نکته  گذارد.  می  نمایش  به 
اتفاق  آن  بر  جناحی  و  گروه  و  نژاد  و  قوم  هر  از 
مطلوب،  انتخابات  یک  در  دوم  اصل  دارند.   نظر 
سپردن  برای  صالح  افراد  یا  و  اصلح  فرد  انتخاب 
نظارتی  و  تقنینی  اجرایی،  کلیدی  های  مسئولیت 

جامعه به آنان است. ) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت
  افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان 

تسنیم: وزیر تعاون، با اشاره به اینکه جلسات بررسی 
دستمزد کارگران در حال برگزاری است، گفت: در 
یابد.  افزایش  پلکانی  بازنشستگان  حقوق  تالشیم 
کارگران  دستمزد  افزایش  اینکه  به  اشاره  با  ربیعی 
گفته  بود،  خواهد  تورم  نرخ  از  بیش   95 سال  در 
و  کارگران  زنی  چانه  در  افزایش  این  میزان  بود: 

کارفرمایان تعیین می شود.

 بنزین نوروزی مردم تامین شده است
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه داران سوخت 
بولتن  بنزین نوروزی خبر داد. به گزارش  تامین  از 
بنزین،  ذخیره  میزان  خصوص  در  رئیسی فر  نیوز، 
بنزین  ذخایر  دقیق  آمار  نمی توانم  کرد:  عنوان 
بنزین  که  گفت  به صراحت  می توان  اما  بگویم  را 
نوروزی مردم تامین است و جای هیچ نگرانی نیست.

امروز دفترچه ثبت نام آزمون سراسری 
سال ۹۵ منتشر می شود

فارس: مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش 
آزمون  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  گفت:  کشور 
سراسری سال 95 امروز 1۸ بهمن منتشر می شود. 
توکلی گفت: ثبت نام از دوشنبه 19 بهمن ماه آغاز 
می شود و تا 2۸ بهمن ماه ادامه داد. آزمون سال 
95 پنجشنبه 2۴ و جمعه 25 تیرماه برگزار می شود.

  برقراری فوق  العاده ویژه فرهنگیان
وزارت  تشکیالت  و  اداری  امور  مدیرکل  ایسنا: 
آموزش و پرورش از تالش برای برقراری فوق العاده 
پایانی سال  ویژه پرسنل آموزش و پرورش در ماه 
خبر داد. حسینی اظهار کرد: برای پرسنل آموزش و 
پرورش فوق العاده ویژه اجرا می شود و میزان افزایش 

حقوق بستگی به حقوق ثابت آنها دارد.  

بهره برداری همزمان از 974 واحد 
مسکن مهر در سطح استان

در ششمین روز از دهه مبارک فجر با اعتبار بالغ بر 440 میلیارد ریال محقق شد

فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( استان :

برگزاری دوره های آموزشی 
امر به معروف و نهی از منکر 
متناسب با هر رده و سازمان 

ضروری است
کمبود بیش از 400 کالس درس جدید در سایت های مسکن مهر استان                                                صفحه 7صفحه 7

 صفحه ۴

هر کس برای خود پناهی گزیده است 
نیک اندیش بزرگوار 

جناب آقای حاج مصیب هاشمی
 اهدای دو باب منزل مسکونی مجاور درمانگاه خیریه ولیعصر)عج( برای گسترش این 
مرکز راه گشا بوده، امید است مورد تایید باریتعالی قرار گیرد و امام موعود در هر دو جهان

 شفیع جناب عالی و خانواده محترم شما باشد. 
 هیئت امنا و هیئت مدیره دارالشفاء فاطمه زهرا )س( - درمانگاه خیریه ولیعصر )عج( 

داراالیتام حضرت زهرا )س(

کودکی بودم که رفتی، قاب عکس جوان و خاطراتت برایم ماند. از دیدن قاب 
عکست روز به روز پیرتر می شوم ولی خوشحالم که همانا جوان می مانی 

همراه با خاطراتت، پدرم 
ششمین سالروز درگذشت پدر عزیزم

 روانشاد مهدی فلکی 
گرامی باد

پسرت: فرزاد

یازدهمین  سالگرد 
درگذشت فرزندی عزیز و برادری دلسوز

 شادروان حامد هامونی
 را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. 

روحش شاد

خانواده هامونی

»هوالباقی«
به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحومه فاطمه غریب حسینی
 )همسر مرحوم محمد حسین دهقان تنها( 

جلسه بزرگداشتی امروز یکشنبه ۹4/11/18 از ساعت 1۵/10 الی 16/10 در محل هیئت ابوالفضلی 
)مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه و ذکر فاتحه موجب شادی 

روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان داغدیده خواهد بود. 

خانواده های: دهقان تنها ، غریب حسینی و سایر فامیل وابسته

 

 پریسد :داًشگاهی بدٍى کٌکَز داًشجَ هیدز زشته های ذیل اش بیي دازًدگاى هدازک دیپلن ٍ پیش 94 بهويبسای تسم تحصیلی 

 

 1722 هکاًیک خَدزٍ
 2441 عوساى

 1102 بسق صٌعتی
 

 

تماس ي یا بٍ  09153621404ي یا  056-32328710_12جهت کسب اطالعات بیطتر با ضمارٌ تلفه:

 مراجعٍ ومایید.  www.sanjesh.org سایت سازمان سىجص آمًزش کطًر بٍ وطاوی

 هحترم شاغل اىیدانشجو و کارهنذاى رفاه جهت( 20 تیلغا 14) عصر نوبت در کالس لیتشکهسایا :   
 پرداخت وام تحصیلی   -هعافیت تحصیلی  -بذوى هحذودیت نوع دیپلن 

 تخفیف شهریه برای دانشجویاى برتر هر ترم  -تقسیط شهریه   
 برخورداری از وام ازدواج دانشجویی و عوره دانشجویی در طول زهاى تحصیل

 ها و هراکس آهوزش عالی اهکاى اداهه تحصیل در سطوح باالتر در سایر دانشگاه
 با هوکاری اساتیذ و هربیاى هجرب و تخصصی فنی کاهالً هحیطی در تحصیل

 های صنعتی دانشجویاى در طول تحصیلحوایت از پروشه -ای حرفهوهای هجهس هراکس فنیاستفاده از کارگاه

 ضًد.وام ایىتروتی در محل داوطگاٌ ویس اوجام میضمىاً ثبت

 056-32328710_12تلفه: -ريبريی مسجد حضرت ابًالفضل)ع( –بلًار مهر  -وطاوی: بلًار صىعت ي معدن

 کد زشته

جناب آقای مهندس شهرکی
 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده و یقین داریم با عنایت به شایستگی و تجارب شما و استعانت

 از ذات اقدس الهی شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر معادن استان خواهیم بود. 

شرکت تولیدی معدنی نیزار کانسار
 مرمر عشق آباد طبس

به یک نفر حسابدار با سابقه کاری و آشنا به نرم افزارهای حسابداری 
برای کار در یک شرکت نیازمندیم.  0۹1۵1607۹12- 3222۵128

جناب آقای رضا پایانی
 درگذشت پدر گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم 

تسلیت عرض نموده 
برای شما و بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل 

و برای آن مرحوم علو درجات را از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

محمدرضا لطف اللهی و پرسنل شرکت معدنی الماس گرانیت
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 عیدی کارگران باید امسال به موقع پرداخت شود 
 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از کارفرمایان خواست تا 
برای سهولت در تامین مایحتاج خانوارهای کارگری، 
از پایان سال  عیدی و پاداش کارگران را تا پیش 
به حساب های آنها واریز کنند. بیات در گفتگو با 
ایسنا، اظهار کرد: کارگرانی که یکسال کاری را پشت 
سر می گذارند تمدید قراردادهای کار به لحاظ حفظ 
امنیت شغلی و عیدی و پاداشی که طبق قانون به آنها تعلق می گیرد، 
برایشان اهمیت دارد. وی گفت: در این بین بیشترین دغدغه متعلق به 
کارگران قراردادی و پیمانی است که قراردادهای موقت یکساله دارند.  وی 
با بیان اینکه کارگران به سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده اند مستحق 
دریافت عیدی هستند، افزود: عیدی و پاداش پایان سال را کسانی کامل 

می گیرند که در یکسال ارتباط خود را با محل کارشان قطع نکرده باشند.

وام مسکن روستایی پشت در بانک ها 
  

درصد   5 سود  نرخ  با  تومان  میلیون   15 روستایی  مسکن  تسهیالت 
است، اما بانک ها به دلیل مشکالت تضمینی از 
پرداخت این وام ها خودداری می کنند.به گزارش 
ایسنا، از 200 هزار واحد مسکونی روستایی، 71 
 130 و  کرده اند  دریافت  تسهیالت  واحد  هزار 
مشکالت  دلیل  به  روستایی  مسکن  واحد  هزار 
تضمینی از سوی بانک ها هنوز موفق به دریافت تسهیالت نشده اند. 
مهدیان معاون امور بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن با اشاره به 
اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی قول همکاری با بانک مرکزی 
بانک  قبول  مورد  آینده تضمین نامه  روز  تا چند  است، گفت:  داده  را 
مرکزی را سازمان مدیریت اعطا و روال پرداخت تسهیالت همچون 

گذشته آسان می شود.

چینی ها باعث افزایش قیمت طال شدند! 
  

را  سکه  قیمت  ناگهانی  افزایش  دالیل  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
چین  کشور  در  جدید  سال  گفت:  و  کرد  تشریح 
و  شده  طال  بازار  در  شدید  تقاضای  به  منجر 
طال  جهانی  بازار  در  را  تاثیراتی  موضوع  همین 
و کشور ما داشته است. کشتی آرای در گفتگو با 
ایسنا، اظهار کرد: ایجاد تقاضا از مهمترین عوامل 
افزایش قیمت سکه است. از طرفی با توجه به نزدیک شدن به روزهای 
یابد.  افزایش  تقاضا  نیز  داخلی  بازار  در  که  است  طبیعی  سال  پایانی 
رئیس اتحادیه طال و جواهر در عین حال بیان کرد: در مقایسه با ماه 
از رکود خارج شده  گذشته قیمت سکه نوسان دارد و در حال حاضر 
است. وی ادامه داد: یکی از دالیل افزایش قیمت سکه نیز منفی بودن 

شاخص های اقتصادی آمریکا و کاهش ارزش دالر است.  

مدیرعامل بانک مسکن از ارائه یک طرح استفاده آسان 
از تسهیالت مسکن و ساختمان برای زوجین به بانک 
مرکزی و شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: سیاست 
درصد   50 پوشش  تا  تسهیالت  پرداخت  بانک مسکن 
فارس،  گزارش  به  است.  مسکونی  واحد  یک  قیمت 
محمد هاشم بت شکن از ارائه طرحی به بانک مرکزی 
و شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: شرایط استفاده 
آسان از تسهیالت مسکن و ساختمان برای زوجین به 
است  ارائه شده  اعتبار  و  پول  و شورای  مرکزی  بانک 
از سوی شورای  که به محض نهایی شدن و تصویب 
 95 سال  در  زوجین  به  پرداخت  جزئیات  اعتبار  و  پول 
با  اطالع رسانی خواهد شد. وی همچنین از هماهنگی 
لیزینگ  اعطای  پیش نویس  تهیه  برای  مرکزی  بانک 

هماهنگی  با  گفت:  و  داد  خبر  بار  اولین  برای  مسکن 
به  مسکن  لیزینگ  اعطای  پیش نویس  مرکزی  بانک 
ارائه شده که به محض تصویب  اعتبار  شورای پول و 
نیز اطالع رسانی خواهد شد. وی در پاسخ  جزئیات آن 
درخواست  مسکن  بانک  آیا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به 
به  از 80 میلیون تومان کنونی  افزایش اخذ تسهیالت 
باالتر را به بانک مرکزی را ارائه داده است یا خیر،گفت: 
تسهیالت  اعطای  برای  کلی  ایده  یک  مسکن  بانک 
باید  تسهیالت  که  است  این  آن  و  دارد  مسکن  خرید 
50 درصد ارزش یک واحد مسکونی را برای اقشار میان 
درآمد تامین کند، بنابراین تاکید بانک مسکن برای سال 
آینده در مرحله اول برای زوجین است که اگر در شورای 

پول و اعتبار تصویب شود اطالع رسانی خواهد شد.

با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 
شاهد  تحریم ها  شدن  برداشته  با  اینکه  بیان 
کاهش تدریجی قیمت ها خواهیم بود، گفت که 
اکنون وضعیت کشور به سال 91 برگشته که 
تحریم نداشته ایم، از این رو به میزان تالش و 

اصالح ساختارها می توان شاهد بهبود وضعیت 
اقتصادی بود. محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو 
بعد  قیمت  تغییر  اولین  اینکه  بیان  با  الف،  با 
مربوط  حوزه  در  تحریم ها  شدن  برداشته  از 
داخل  از  انتقال  و  نقل  هزینه  با  کاالهایی  به 

هزینه  طبیعتاً  گفت:  است،  کشور  خارج  به 
کاالهایی با برداشته شدن تحریم ها کاهش پیدا 
می کند که هزینه نقل و انتقال کلیه فعالیت های 
مرتبط با آن کاالها نیز کاهش پیدا کرده باشد. 
وی در مورد تأثیر برداشته شدن تحریم ها در 

بهبود وضعیت اقتصادی مردم، گفت:  با توجه به 
اینکه برداشته شدن تحریم ها بر روی هرگونه 
مبادالت داخل با خارج از کشور تأثیرگذار است، 
این کاهش هزینه مبادالت در انتها به کاهش 

هزینه مصرف کننده منجر می شود. 

 طرح استفاده آسان زوجین از تسهیالت خرید مسکن ارائه شد

انتظارکاهشقیمتبالغوتحریمها

مهر : فرمانده پلیس راهور ناجا گفت: پلیس از نظر فنی و زیرساختی در حال آماده کردن بستر است تا بتواند از نیمه دوم اسفندماه مصوبه هیئت وزیران 
در خصوص افزایش جرایم رانندگی را عملیاتی کند. سردار مهری با اشاره به ابالغیه هیئت وزیران برای افزایش مبلغ ۴0 کد تخلف راهنمایی و رانندگی 
گفت: از تعداد 172 تخلف موجود، تعداد 12 درصد از تخلفات شاهد 100 درصد افزایش نرخ بوده و حدود 28 مورد نیز افزایش 50 درصدی داشته اند. 

اعمالجرایمجدیدراهنماییورانندگیازنیمهدوماسفند

انتخاباتدراندیشه
امامورهبری

 )ادامه از صفحه اول( این اصل اگر چه در رتبه دوم از 
اهمیت نسبت به اصل نخست قرار دارد لیکن دقت 
)ره( و خلف  امام راحل  بیانات  به آن در  و سفارش 
صالحش رهبر حکیم و دوراندیش انقالب اسالمی ، به 
وفور به چشم می خورد . در همین رابطه امام راحل)ره( 
پیروزی  سالگرد  پنجمین  مناسبت  به  خود  پیام  در 
انقالب اسالمی می فرمایند: »یکی از وظایف مهم 
شرعی و عقلی ما برای حفظ اسالم و مصالح کشور، 
حضور در حوزه های انتخابیه و رأی دادن به نمایندگان 
صالح ، کاردان و مطلع از اوضاع سیاسی جهان و سایر 
باشد،  می  دارد  احتیاج  آنها  به  کشور  که  چیزهایی 
چه از روحانیون باشند، چه نباشند و مجلس چنانچه 
محتاج به علما و روحانیون مطلع از احکام شرعی و 
سیاسی اسالم است، محتاج به متخصصین رشته های 
مختلفی است که کشور احتیاج به آنها دارد.« در همین 
رابطه و در جایی دیگر آن پیر سفر کرده می فرماید: 
»انتخاب اصلح برای مسلمین یعنی انتخاب فردی که 
تعهد به اسالم و حیثیت آن داشته باشد و همه چیز 
 را بفهمد. چون در مجلس، اسالم تنها کافی نیست، 
را  مملکت  احتیاجات  که  باشد  مسلمانی  باید  بلکه 
بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد 
کشور باشد و ممکن است به شما و گروه شما مربوط 
نباشد، که اگر اصلح را انتخاب کردید، کاری اسالمی 
می کنید و این یک محکی است برای خودتان که 
یا برای  انتخاب برای اسالم است  تشخیص بدهید 

صالح خودتان.«  )صحیفه نور،جلد 18 ص152(
 در باب اهمیت انتخاب اصلح، به عنوان یکی از دو اصل 
اساسی در انتخاب مطلوب، حضرت آیت ا...العظمی 
 خامنه ای)مدظله العالی( خطاب به مردم می فرمایند : 
»به نظر من مهمترین شرایط نماینده عبارت است از 
این که متدین، کارآمد، دلسوز و شجاع باشد. اگر این 
چهار شرط در نماینده ای جمع شد، همان کاری که 
شما آرزو و توقع دارید، انجام خواهد داد. نماینده باید 
متدین باشد، بی دینی و بی تقوایی چیز بدی است 
هرجا باشد، انسان را آسیب پذیر می کند. اگر در جای 
تمام  گران  بسیار  آن  پذیری  آسیب  باشد،  حساسی 
 خواهد شد . نماینده باید کارآمد هم باشد. بعضی ها 
متدین هستند اما از آنها کاری ساخته نیست. باید به 
 گونه ای باشند که بتوانند وظایفی را که بر عهده شان 
 قرار دارد انجام دهند.« )بیانات رهبری در خطبه های 

نماز جمعه تهران 1383/11/2۴(. 
 امید است با تأسی به فرمایشات معمار بزرگ انقالب 
حضرت امام خمینی)ره( و روشنگری های حکیمانه 
رهبر انقالبی و فرزانه مان، توفیق گزینش فرد اصلح 
و یا افراد صالحی که انتخابشان موجبات تقویت نظام 

اسالمی را فراهم می آورد، بیابیم .

یادداشت

 اعزام یک میلیون زائر در سال ۹۵ 
به عتبات عالیات

گفت:  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس  اوحدی  مهر: 
بیش  به   95 سال  در  عتبات  اعزام های  امیدواریم 
سفرهای  در  و  یابد  افزایش  نفر  میلیون  یک  از 
نوروزی عتبات نیز برای اعزام 105 گروه به عراق 

برنامه ریزی صورت گرفته است.

بیمه رایگان برای اقشار آسیب پذیر 
در سال ۹۵ تداوم دارد

یافتن  ادامه  از  سالمت  بیمه  سازمان  عامل  مدیر 
و  مستمندان  برای  رایگان  همگانی  بیمه  طرح 
داد.  خبر   95 سال  در  فقر  زیرخط  های  خانواده 
تا   85 افزود:  کبیر،  جواد  محمد  ایرنا،  گزارش  به 
90 درصد افرادی که تحت پوشش بیمه همگانی 
رایگان هستند درآمدی کمتر از یک میلیون تومان 
دارند و از اقشار آسیب پذیر به شمار می آیند. وی 
تاکید کرد : دولت در نظر دارد طرح تداوم این بیمه 
را همچنان برای کسانی که درآمد کمتری دارند به 

صورت رایگان ادامه دهد .

  صرفه جویی روزانه ۸میلیون لیتر گازوئیل

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از 
صرفه جویی روزانه 8 میلیون لیتر گازوئیل با اجرای 
طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش خبر داد. 
آدم نژاد در گفتگو با مهر، اظهار کرد: البته صرفه 
دلیل  که  است  داشته  دلیل  چند  سوخت  جویی 
دوم  دلیل  گازوئیل،  کردن  نرخی  تک  بخش  اول 
رکود بخش حمل و نقل و دلیل سوم اجرای طرح 

تخصیص سوخت براساس پیمایش بوده است. 

امکان تقسیط جریمه های رانندگی 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، 
پرداخت  عدم  جریمه  را  افزایش  مبلغ  کمترین 
عوارض اعالم کرد و گفت: مبلغ این تخلف از 20 
هزار تومان به 30 هزار تومان افزایش یافته است. 
قرمز  از چراغ  عبور  انتظامی، جریمه  گفته وی  به 
نیز از 100 هزار تومان به 200 هزار تومان افزایش 
مهری،  تقی  سردار  ایسنا،  گزارش  به  است.  یافته 
فراهم شده که شهروندان  اینکه شرایطی  بیان  با 
بتوانند جرایم را قسطی پرداخت کنند، گفت: پلیس 
پیشنهادی برای بخشش جرایم نداده و اگر بنا باشد 
جرایم رانندگی بخشیده شوند، این موضوع باید به 

تصویب مجلس شورای اسالمی برسد. 

اطالعیه
در راستای آیین نامه نحوه انتخاب روسای هیئت های ورزشی استان ها، اداره کل 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد: مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت 
ورزش کارگری استان را برگزار نماید. لذا از تمامی عالقه مندان دعوت می شود 
حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی به نشانی بیرجند - مفتح 27- استادیوم 

آزادی - حوزه ورزش اداره کل شخصا مراجعه و ثبت نام نمایند. 
مدارکموردنیاز:1- اصل شناسنامه و روگرفت آن 2- آخرین مدرک تحصیلی و 
روگرفت آن 3- ارائه خالصه سوابق ورزشی و مدیریتی 4- اصل کارت پایان خدمت 

و روگرفت آن 5- سه قطعه عکس 4*3
شرایطاحراز:1- اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و یکی از ادیان 
رسمی کشور 2- تابعیت جمهوری اسالمی ایران و اقامت در استان 3- دارا بودن 
حداقل 30 سال سن 4- دارا بودن حداقل فوق دیپلم 4- نداشتن سوء سابقه کیفری

دبیرمجمععمومیانتخابرئیسهیئتهایورزشیخراسانجنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
به استناد مواد 121 و 122- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ  یک باب منزل مسکونی به مساحت 285/70 
مترمربع به شماره پالک باقیمانده یک فرعی از 666- اصلی واقع در بخش یک بیرجند به آدرس بیرجند نبش خیابان 17 

شهریور 28 ملکی آقای میثم شکری نیا فرزند غالمعلی به شناسنامه شماره 91 صادره بیرجند و دارنده شماره ملی 0651893747 که 
سند مالکیت آن ذیل صفحه 94 در دفتر جلد 29- امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است محدود به حدود چهارگانه زیر به 
شرح پرونده ثبتی شماالً به طول 14/10 متر درب و دیواریست به خیابان شرقاً به طول 14/80 متر دیواریست اشتراکی با پالک 2 فرعی 
جنوباً به طول 16 متر به دیوار پالک 665- اصلی غرباً به طول 23/10 متر درب و دیواریست به کوچه )فاقد حقوق ارتفاقی( که اصل پالک 
فوق برابر سند شماره 123716- 1391/10/30 دفتر 16 بیرجند در قبال مبلغ 3/850/000/000 ریال و مازاد آن نیز برابر سند رهنی 
125892- 1392/4/18 دفتر 16 بیرجند در قبال مبلغ 3/640/000/000 ریال بدهی شرکت ساختمانی انبوه سازان باقران )سهامی خاص( 
به شناسه ملی 10360038167 ثبت شده به شماره 2102 بیرجند با مدیریت و امضای آقای میثم شکری نیا در رهن بانک ملت شعبه 
میدان امام خمینی )ره( با نمایندگی مدیریت شعب بانک ملت قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات 
خویش عمل ننموده اند، لذا بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به سند 123716 درخواست 
صدور اجرائیه به مبلغ 3/533/869/068 ریال بدین شرح: )مبلغ 2/900/000/000 ریال بابت باقی مانده اصل طلب و مبلغ 633/869/068 
ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 1394/6/19 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( بر علیه نامبردگان فوق نموده که 
پرونده ای تحت کالسه 9400310 و راجع به سند 125892 درخواست صدور اجرائیه به مبلغ 3/776/760/000 ریال بدین شرح : )مبلغ 
3/285/000/000 ریال اصل طلب و مبلغ 491/760/000 ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز خواست 94/6/19 به انضمام جریمه  دیرکرد تا 
روز وصول( بر علیه نامبردگان فوق نموده که پرونده ای تحت کالسه 9400307 در این خصوص نزد اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل 
شده است و به استناد تبصره ذیل ماده 4- آیین نامه اجرا محاسبه خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرای 
اسناد رسمی انجام خواهد شد. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد 
صندوق ثبت تودیع ننموده اند، با توجه به تقاضای بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و برطبق نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری وارده به شماره 1830 940- 1394/9/3 ششدانگ مورد وثیقه به صورت یک مجتمع تجاری با مساحت 285/70 مترمربع که 
از ضلع شمال و غرب در طرح تعریض معابر قرار داشته و مساحت عرصه باقیمانده پس از رعایت تعریض برابر 178/40 مترمربع می باشد و 
ملک فوق دارای 4 طبقه به طوری که در همکف دارای 92/8 مترمربع بنای تجاری و 85/60 مترمربع پیلوت و پارکینگ و نیم طبقه برابر 
86/62 مترمربع، در هر یک از طبقات دوم و سوم دارای 198/26 مترمربع و در طبقه چهارم خرپشته با مساحت 13/80 مترمربع و جمعاً 
دارای 873/6 مترمربع زیربنای تجاری و مسکونی بوده و دارای یک امتیاز آب و یک امتیاز برق می باشد، سازه ساختمان اسکلت فلزی و 
سقف بتنی از نوع عرشه فوالدی و بدون نما تا مرحله سفتکاری انجام شده است. ارزش کل بنا با شرایط فوق جمعاً به مبلغ هشت میلیارد 
و هفتصد و پنجاه میلیون ریال )8/750/000/000( ارزیابی و قطعیت یافته است و در روز یکشنبه مورخ 1394/12/16 از ساعت 9 الی 12 
ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده در قبال طلب بانک بستانکار به فروش خواهد رسید.  
مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 
40- آیین نامه اجرا نقداً وصول می گردد و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملت جایز خواهد بود. چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد،  مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هر گاه متعهدین تا قبل از تنظیم 

صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.
تاریخانتشار:94/11/18
مسئولواحداجرایاسنادرسمیبیرجند

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکبیرجند

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139460308001003782 هیئت اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمد ضیائی فرزند محمد علی  به شماره 
شناسنامه 6 صادره از بیرجند  کد ملی 0652507700 در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 126/71 مترمربع پالک قسمتی از 169 
فرعی از 781- اصلی  بخش 1 حوزه ثبتی  بیرجند از محل مالکیت ورثه محمد حسین آرگینی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:94/11/3تاریخانتشارنوبتدوم:94/11/18
رئیسثبتاسنادوامالکبیرجند

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون 
برگزاری مناقصات به شرکت های ساختمانی دارای صالحیت )حداقل رتبه 5 ابنیه( واگذار نماید. لذا از 
کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر این آگهی  برای دریافت اسناد مناقصه 
به پایگاه ملی مناقصات به آدرس: http:iets.mporg.ir یا به وب سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی به آدرس: khj.farhang.gov.ir و یا به دبیرخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خراسان جنوبی واقع در خیابان شهید محالتی حدفاصل مدرس و توحید مراجعه فرمایند.

احداثوتکمیلفضاهایفرهنگیعنوانپروژه
شهرستانقاینات

تکمیلسفتکاریواجرایسقفقسمتموضوعقرارداد
اداریوآموزشیمجتمعفرهنگیوهنریقاین

بهمساحت782مترمربع

شهرستانقاینمحلاجرا
60روزمدتپیمان

1/805/948/614مبلغبرآورد)ریال(
نوعومبلغتضمینشرکتدرمناقصه

)ریال(
ضمانتنامهبانکیبهمبلغ

11/918/000
1394/11/21آخرینمهلتدریافتاسنادمناقصه
راسساعت14مورخ1394/12/1آخرینمهلتتسلیمپیشنهادها

راسساعت12مورخ1394/12/2بازگشاییپاکتها
بخشنامهسرجمع)مترمربعزیربنا(نوعقرارداد

ادارهکلفرهنگوارشاداسالمیخراسانجنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تمامی یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 
9300 فرعی از 1554- اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت 796 مترمربع به نشانی بیرجند بلوار امام رضا )ع(، نبش امام 

رضا )ع(22 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 34324 صفحه 551 دفتر 216 امالک بیرجند به نام آقای علیرضا زمانی دارنده شناسنامه 
شماره 171 بیرجند و شماره ملی 0650696239 صادر و تسلیم گردیده است با حدود مندرج در پرونده ثبتی که به موجب پرونده 
اجرایی کالسه 9400161 مستند به چک بال محل در قبال مبلغ 1/550/000/000 ریال طلب آقای ضرغام اسکوکی فرزند قربان توقیف 
شده است و حسب درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی پالک مذکور اقدام که به موجب صورتجلسه مورخ 9400978- 1394/6/5 
ممیز اجرای ثبت و گزارش وارده به شماره 9402790-1394/10/29 کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان ششدانگ 
پالک فوق به مساحت 796 مترمربع طبق سند ارائه شده، مقدار 17/28 مترمربع در مسیر تعریض قرار دارد و اعیان به مساحت 100 
مترمربع به صورت نیمه اسکلت ساخته شده با کاربری کارگاهی، دارای یک امتیاز آب 1/2 اینچ جمعاً به مبلغ شش میلیارد و هشتصد و 
سی و یک میلیون و نهصد و بیست هزار ریال )6/831/920/000( ارزیابی گردیده و تمامی یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ مالکیت 
بدهکار به ارزش یک میلیارد و هفتصد و هفت میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار و نهصد و نود و نه ریال )1/707/979/999( در قبال 
طلب بستانکار و یک تا دو عشر اضافی ارزیابی و بازداشت گردیده است و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته که  چهارشنبه  
مورخ 1394/12/19 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل واحد اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش 
خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود.  نسیه فقط 
راجع به طلب بستانکار و با موافقت آقای ضرغام اسکوکی جایز است.  هزینه های دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا نقداً وصول و 
سایر هزینه احتمالی مربوط به نقل و انتقال و شهرداری و دارایی و غیره که مبلغ آن فعال مشخص نمی باشد بر عهده برنده مزایده است 
با توجه به مشاع بودن مورد مزایده اجرای اسناد رسمی وظیفه ای جز تحویل ملک نخواهد داشت. چناچنه مدیون تا قبل از روز مزایده 
اقدام به پرداخت یا تودیع بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد و هرگاه روز مزایده   مصادف با تعطیل 

رسمی باشد جلسه مزایده روز بعد از تعطیل در همان مکان و ساعت برگزار می گردد. 

تاریخانتشار:94/11/18مسئولواحداجرایاسنادرسمیبیرجند

اتاقبرایسایرخدماتآرایشی)اپیالسیون
ناخنو...(اجارهدادهمیشود.)زیباییپازل(

32212613-09155629266

سالـن زیبـایی پـازل
آدرس:مدرس13-اولینفرعیسمتچپ
32212613-09155629266خالصی
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  منایشگاه بزرگ مبلامن 

و رسویس خواب 

برای شما آخرین مدل های روز 

تهران را گلچین نمودیم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و کیفیت 

با  شرایط استثنایی 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پیش پرداخت ویژه فرهنگیان عزیز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودی



پیام شما۱۱ کاندیدای دیگر مجلس در خراسان جنوبی تایید صالحیت شدند
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

یکشنبه * 18 بهمن 1394 * شماره 3437
3 تسنیم- سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی از تائید صالحیت ۱۱ کاندیدای دیگر انتخابات مجلس شورای اسالمی در استان 

خبر داد و گفت: آمار تائید صالحیت شدگان در خراسان جنوبی به 5۳ نفر رسید. حجت االسالم محمدی با بیان اینکه در مرحله قبل 55 نفر از داوطلبان 
شهرسازی صالحیت آنها احراز نشده بود، اظهار کرد: از این تعداد 49 نفر برای بررسی مجدد صالحیت اعتراض کردند که صالحیت ۱۱ نفر مورد تائید قرار گرفت. و  راه  اداره  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن 

 - رکات  جاده  کردن  آماده  و  آسفالت  برای  استان 
خلیالن تقاضامندیم قبل از افتتاح این جاده، چند پیچ 
تند و بدون دید آن را برطرف نمایید تا شاهد اتفاق 

ناگواری در این جاده نباشیم.
09۱5...947
که  هستند  مدیرانی  دانشگاهها  و  ادارات  بعضی  در 
پولهایی  مختلف  انواع  به  حقوقشان  جز  به  ماهیانه 
باالی50 میلیون از بیت المال می گیرند مثل کارانه 
و  کارکنان  حقوق  درحالیکه  و...  نخبگی  حق  و 
بازنشستگان خودشان را نمی دهند. سازمان بازرسی 

به این حیف و میل بیت المال ورود کند.
9۳۳...4۱9
سالم از شهرداری خواهشمندیم نسبت به زیباسازی 
بلوار و بخصوص میدان توحید اقدام نمایند. حداقل 

چند آبنمای ساده لطفا
9۱5...۱4۱
شاخن  روستای  داد  پیام  که  کسی  به  خدا  سالم. 
عصرها و شبها پزشک و پرستار ندارد خیر بدهد.چند 
شب پیش بچه ۳ ساله من تب و لرز گرفت به حدی 
که مجبور شدیم 60 کیلومتر با موتور ببرمش سده. 
آیا این ظلم نیست که ما با چنین شرایط وحشتناکی 
زندگی کنیم؟ ما توان مالی نداریم که بتوانیم برای 
بگذارید  ما  جای  را  خودتان  بیاییم  شهر  به  زندگی 

واقعا انصاف داشته باشید.
9۱5...۳88 

مجلس  انتخابات  آستانه  در  جنوبی  خراسان  مردم 
شورای اسالمی دغدغه ها و مطالباتی داشته و انتظار دارند 
اقدامات جدی برای رفع این دغدغه ها  نمایندگان آن ها 

انجام دهند.
هزار   ۱50 با  جنوبی  خراسان  مهر،  گزارش  به 
است  کشور  پهناور  استان  سومین  وسعت،  کیلومترمربع 
که حدود 750 هزار نفر جمیعت در خود جای داده است.
قسمت های  از  یکی  به عنوان  گذشته  در  استان  این 
سال   ۱0 حدود  از  اما  می شد  محسوب  بزرگ  خراسان 
قبل خراسان جنوبی به عنوان استان مستقل از خراسان 
جدا شد. وجود بناهای تاریخی و فرهنگی متعدد از جمله 
مدرسه شوکتیه به عنوان سومین مدرسه کشور، باغ های 
تاریخی و پرورش بزرگانی از جمله پروفسور معتمد نژاد 
شکوهی  پروفسور  ایران،  ارتباطات  علم  پدر  به عنوان 
پدر علم تعلیم و تربیت ایران و... همگی گویای سابقه 
است.  ایران  سرزمین  از  خطه  این  تاریخی  و  فرهنگی 
با دارا بودن پنج مرکز دانشگاهی  این استان  نیز  امروز 
از جمله دانشگاه بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 
و  نور  پیام  دانشگاه  بیرجند،  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
عالی  آموزش  مرکز  چهار  و  معادن  و  صنایع  دانشگاه 
علوم  مهندسی،  و  فنی  پزشکی  مختلف  رشته های  در 
انسانی و هنر و در نتیجه تحصیل 50 هزار دانشجو در 
رشته های مختلف به عنوان یکی از استان های فرهنگی 

کشور شناخته می شود.

خراسان جنوبی همواره در طول ۱0 سال 
گذشته واژه محرومیت را با خود یدک کشیده

یک  بیرجندی  شهروند  پنج  هر  از  حاضر  حال  در 
داشتن  که  شده  سبب  امر  همین  و  بوده  دانشجو  نفر 
نیروی انسانی جوان، متخصص و تحصیل کرده یکی از 
مهم ترین شاخصه های اقتصادی و اجتماعی این استان 
استفاده  بالقوه  این ظرفیت  از  تاکنون  این وجود  با  باشد 
و  جوان  جمعیت  این  از  عظیمی  خیل  و  نشده  چندانی 
تحصیل کرده به صف بیکاران پیوسته و چشم به عملکرد 
و تصمیم مسئوالن برای بهبود این وضعیت دوخته اند.

 ۱0 طول  در  همواره  جنوبی  خراسان  دیگر  طرف  از 
و  کشیده  یدک  خود  با  را  محرومیت  واژه  گذشته  سال 
سال   ۱7 طول  در  طبیعت  قهر  و  مرکز  از  بودن  دور 
گذشته سبب شده که این محرومیت بیش از پیش چهره 
خود را به مردم این استان نشان دهد. این محرومیت ها 
پایین ترین  دارای  جنوبی  خراسان  مردم  که  شده  سبب 
باشند  کشور  استان های  سایر  به  نسبت  درآمد  سطح 
همواره  استان  این  مردم  مسائل  این  همه  وجود  با  اما 
ایران  پشتیبان و حامی نظام مقدس جمهوری اسالمی 

بوده اند و مشارکت 90 درصدی در انتخابات گذشته خود 
گویای این مدعا است. اکنون نیز که کشور در یک برهه 
از جمله  انتخابات مهم  زمانی حساس قرار داشته و دو 
انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسالمی را در پیش 
دارد مردم این دیار همانند سنوات گذشته در انتخابات 
حضور پرشوری خواهند داشت اما در مقابل انتظاراتی از 
نمایندگان خود در مجلس دارند و امیدوارند که مجلس 
بهبود  و  اقتصادی  رونق  بیکاری،  اشتغال،  برای  آینده 

شرایط معیشتی در این استان قدم جدی بردارند.

نمایندگان از حقوق مردم دفاع کنند

محمد دقتی یکی از شهروندان بیرجند با تاکید بر اینکه 
واقعًا  که  شوند  انتخاب  کسانی  از  باید  مردم  نمایندگان 
انجام  کاری  آن ها  برای مشکالت  و  بوده  مردم  نماینده 
دهند، گفت: نماینده باید برای مردم احترام قائل بوده و 
برای آن ها کار کند نه اینکه جزء باند و باندبازی باشد و 

برای اشخاص محدودی کار کنند.

باید کسانی برای این جایگاه انتخاب شوند 
که به حرف خود عمل کنند

وی، خدمتگزاری به مردم و دفاع از حقوق مردم را از 
جمله خواسته های مهم خود از نمایندگان عنوان کرد و 
افزود: باید کسانی برای این جایگاه انتخاب شوند که به 
حرف خود عمل کنند. این شهروند بیرجندی بابیان اینکه 
بیکاری جوانان سرمنشأ تمام اعتیادها است، بیان داشت: 
نمایندگان مردم باید برای اشتغال جوانان کار جدی انجام 
دهند و با دنبال کردن معافیت های مالیاتی و تسهیالت 

کم بهره زمینه ایجاد صنایع بزرگ را در استان تسهیل 
کنند. خدمتگزاری به مردم و دفاع از حقوق مردم از جمله 
این  برای  کسانی  باید  و  است  نمایندگان  از  خواسته ها 
انتخاب شوند که به حرف هایی که امروز برای  جایگاه 

رای کسب کردن می زنند در آینده نیز عمل کنند.
داشته  گذاری  سرمایه  خواهیم  نمی  کرد:  عنوان  وی 
طرف  از  و  شود  اندازی  راه  هایی  کارخانه  که  باشیم 
استان  این  در  قانونی  های  حمایت  نبود  دلیل  به  دیگر 
همچنین  دقتی  شوند.  تعطیل  بعد  ماه  چند  محروم 

برای  مانع  یک  را  اقتصادی  نامناسب  شرایط  و  بیکاری 
ازدواج جوانان دانست و گفت: االن جوانان ما ازدواج را 
قرار  اگر  هستم  مجرد  من  خود  می دانند،  بدبختی  یک 
بدبخت  را  خودم  باید  چرا  می گویم  کنم  ازدواج  باشد 
زندگی  برای  زیادی  هزینه های  ماهیانه  باید  چون  کنم 
بدهند اما می بینم مجردها از این نظر راحت هستند. وی 
تاکید کرد: از این رو نیاز است تا مسئوالن زمینه ازدواج 
از  دیگر  یکی  نیز  علی محمدی  کنند.   مهیا  را  جوانان 
مهندسی  مدرک  داشتن  با  که  است  بیرجندی  جوانان 
معماری به صف بیکاران اضافه شد است، وی می گوید: 
بسیار  بیرجند  در  ساخت وساز  اوضاع  حاضر  حال  در 
استان  در  چیز  همه  فعاًل  کار  نظر  از  و  است  نابسامان 
اشتغال  نابسامان  شرایط  از  انتقاد  با  وی  است.  تعطیل 
ادامه می دهد: حتی مهندس هایی که  جوانان در استان 
شهروند  این  هستند.  بیکار  همه  می کردند  کار  قبل  از 
اقتصاد  اوضاع  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  بیرجندی 
واقعًا نامناسب است، اضافه کرد: مسکن مهر درست شده 
پول  هم  مردم  از  بسیاری  طرفی  از  باقی مانده  خالی  و 

ندارد خانه بسازند.

 لزوم رسیدگی به شرایط اقتصادی
و باال بردن درآمد مردم

مرکز  بیرجند  اینکه  به  توجه  با  کرد:  بیان  محمدی 
استان است به همین دلیل انتظار داریم از نظر اقتصادی 
مردم  عمومی  درآمد  که  شود  انجام  کاری  بازرگانی  و 
شهر باال رود. حمید آب شری نیز یکی دیگر از جوانان 
بیرجندی است که رسیدگی به اشتغال جوانان را یکی از 
نمایندگان عنوان می کند  از  مهم ترین خواسته های خود 
بیکاری  به  که  داریم  انتظار  نمایندگان  از  می گوید:  و 
واقعًا  بیرجند  در  جوانان  اشتغال  چراکه  برسند  جوانان 
بودن  باال  از  همچنین  وی  است.  جدی  مشکل  یک 
تا  است  نیاز  گفت:  و  کرد  انتقاد  دانشگاه ها  هزینه های 
از  باری  هم  تحصیلی  هزینه های  کاهش  با  مسئوالن 
برای  را  زمینه تحصیل  و هم  برداشته  خانواده ها  دوش 
که  نیز  بیرجندی  جوان  این  مادر  کنند.  فراهم  همه 
از  یکی  را  اقتصادی  به شرایط  رسیدگی  است،  خانه دار 
می گوید:  و  می کند  عنوان  خود  خواسته های  مهم ترین 
وضعیت زندگی در شرایط امروز سخت شده از بیکاری 
اینکه  بابیان  وی  اقتصادی.  وضعیت  تا  گرفته  جوانان 
بیکارند  چون  نمی کنند  ازدواج  جوانان  حاضر  حال  در 
و از پس مشکالت اقتصادی برنمی آیند، ادامه می دهد: 
اشتغالی  که  نیست  جوانان  فکر  به  کسی  دوره  این  در 
و  رنج می برند  بیکاری  از  ایجاد کنند، همه  آن ها  برای 
دیگر  شهروند  میری،  زهرا  مانده اند.  زندگی  مخارج  در 
بیرجندی نیز اظهار کرد: هم اکنون درآمدهای پایین در 
مردم  برای  شرایط سختی  باال  زندگی  هزینه های  کنار 
برای  اساسی  فکر  تا  است  نیاز  و  است  آورده  وجود  به 
آن برداشته شود. وی بابیان اینکه باال بودن اجاره ها در 
جوابگو  آزاد  شغل  برای  زندگی  باالی  هزینه های  کنار 
مگر  است  نابسامان  اشتغال  وضیعت  کرد:  بیان  نیست، 
برای  تضمینی  که  باشد  داشته  دولتی  کار  کسی  اینکه 
در  تضمینی  هیچ  آزاد  وگرنه شغل های  باشد  او  زندگی 
بیکاری  کرد:  اضافه  شهروند  این  ندارند.  امروز  شرایط 
اعتیاد و آسیب های  سبب می شود که جوانان به سمت 
مجلس  نمایندگان  تا  است  نیاز  و  شوند  کشیده  دیگر 
به عنوان نماینده مردم کاری در این زمینه انجام دهند.

بیرجندی  شهروندان  سایر  با  مهر  گوی  و  گفت 
بهبود  برای  جدی  تصمیمات  گرفتن  که  می دهد  نشان 
از  اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی استان های محروم 
از  مردم  خواسته های  مهم ترین  جنوبی  خراسان  جمله 
دارند کسانی  انتظار  و  است  در مجلس  نمایندگان خود 
برای  مردم  نمایندگان  به عنوان  آینده  در  است  قرار  که 
این  در  اساسی  چاره ای  کنند  تصمیم گیری  کشور  امور 

بیندیشند. زمینه 

گرد محرومیت ها زدوده شود

انتظارات مردم خراسان جنوبی از نمایندگان

پاسخ مسئوالن به پیام شما

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
پیام شما مورخ 94/۱۱/۱7 درباره »زمان راه اندازی 
بازارچه صنایع دستی« به استحضار می رساند: خانه 
با  صنایع دستی به خانه هایی اطالق می شود که 
صنایع  کنندگان  تولید  و  تولیدات  از  حمایت  هدف 
دستی و به منظور ارائه خدمات تخصصی در جهت 
تولید و ارتقای وضعیت صنایع دستی ایجاد می شود. 
این واحد ها شامل واحد کارگاهی، آموزشی، فروش 
نمایشگاهی  و  ای  مشاوره  دستی،  صنایع  تولیدات 
دستورالعمل  طبق  هستند.  دستی  صنایع  حوزه  در 
ها  خانه  این  دستی،  صنایع  های  خانه  اندازی  راه 
دانشکده  دارای  که  گردد  افتتاح  شهرهایی  در  باید 
هنر و رشته صنایع دستی باشند لذا در مناطقی که 
فاقد زیرساخت های الزم جهت ایجاد خانه صنایع 
آموزشی  مراکز  همچون  مراکزی  باشند  می  دستی 
ایجاد  ... و  روستایی  دستی  صنایع  توسعه  مراکز   و 
واقع  خوسف  شهرستان  آموزش  مرکز  گردد.  می 
افتتاح  گذشته  سال  سه  از  تاجور  تاریخی  بنای  در 
دوره  برگزاری  حال  در  فعال  صورت  به  و  گردیده 
سال  در  باشد.  می  دستی  صنایع  آموزشی  های 
مرکز  نیز  فجر  دهه  ا...  ایام  با  همزمان  و  جاری 
کوشه  روستای  در  روستایی  دستی  صنایع  ترویج 
نمایندگی  دفتر  و  دهداری  مردم،  همت  به  سفلی 
گردیده  افتتاح  خوسف  شهرستان  فرهنگی  میراث 
سایر  در  روستایی  توسعه  مراکز  افتتاح  است. 
روستاهای دارای پتانسیل شهرستان خوسف نیز در 

دست پیگیری است.

استاندار محترم که خود را نماینده دولت در استان 
درصد  هفتاد  چرا  که  باشید  جوابگو  لطفا  دانید  می 
دفع  کارمزد  آب  اداره  را  منازل  مصرفی  بهای  آب 
چه  پس  فاضالب  آبونمان  گیرد؟  می  فاضالب 
نقشی دارد؟ این همه ظلم به قشر ضعیف تا کجا؟ 

رسیدگی کنید.
9۱5...5۳4 
هم  محمدی  مهران  آینده،  سال  چند  که  متاسفم 
یکی از چندین هزار نخبه ای خواهد بود که بدلیل 
را در مصاحبه  بی مهری هایی که یک نمونه اش 

اش گفته، جالی وطن خواهد کرد، مگر اینکه ....
9۱5...۳47
روستایی فاضالب  و  آب  مسئولین  از   باسالم. 
روستای  آبرسانی  پرژه  برای  فکری  خواهیم  می 

سیدان از توابع بخش ماژان بکنند باتشکر.
9۱5...۱46
اسدیه  تا  هندواالن  آسفالت  به  باسالم.چرانسبت 
اقدام نمی کنید ما دو بانده نمی خواهیم، اگر جان 
کنید،  درست  را  باند  یک  همان  دارد  اهمیت  مردم 

باتشکر
9۳8...542 
آوا سالم. می خواستم بپرسم آیا واقعا شهرداری به 
فضای سبز اهمیت میدهد یا فقط شعار است؟ چرا 
باید حتما درختها خشک شود و بعد فکری بردارند. 
سمت  به  چهارم  متری  بیست  حاشیه  درختهای 

پاسداران هر 2 ماه آبیاری می شود. 
9۱5...2۳۳
سالم آوا مي خواستم یه خسته نباشید به آن مدیر 
حقوق  است  ماه  ده  که  بدم  اي  مدیره  هیئت  و 
کارگرانشان را نداده اند آن هم با اینهمه مشکالت 

موجود در زندگی
9۱5...587
نماز  موقع  مساجد  تمام  بیرون  بلندگوي  سالم.  با 
ایجاد  باعث  تا  شود  مي  قطع  اذان(  پخش  از  )بعد 
فرمایش  )طبق  و...نشود  مریضان  براي  مزاحمت 
)ع(  اباالفضل  مسجد  متاسفانه  اما  قرائتي(  آقاي 
سایت اداري معصومیه نه تنها قطع نمي کند بلکه 
حتي تمام تعقیبات نماز و دعاي توسل و کمیل و... 
توجه  با  لطفا  کند  مي  پخش  بلند  با صداي  هم  را 
به آپارتماني بودن منطقه و به تبع آن سکنه بیشتر، 

تذکرداده شود، تشکر.
9۳0...49۳ 
همین  بودیم  منتظرش  مدتها  که  اي  تصفیه  آب 
بود؟ اگر امکانش هست وضعش را بهتر کنید داخل 

کتري و سماورمان مثل قدیمهاست.
9۱5..742
شهر  تمام  ایران؟  یا  است  افغانستان  اینجا  سالم. 
آنوقت من جوان شهر خودمان  افغان ها گرفتند  را 
باشد. بهتر  شاید  هستم  افغان  بگویم   بیکارم. 

عدالت کجاست؟
9۳5...869

پاسخ مسئوالن به پیام شما

 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  
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ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 
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فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام
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 19بهمن ، سالروز میثاق نیروی هوایی
با انقالب اسالمی

از اقدامات مهمی که در جریان 
موجب  ایران  اسالمی  انقالب 
و  پهلوی  حکومت  فروپاشی 
بیعت  شد،  انقالب  پیروزی 
در  )ره(  امام  با  هوایی  نیروی 

19 بهمن 57 بود. این اقدام فداکارانه و رویگردانی از 
طاغوت توسط پرسنل شجاع نیروی هوایی وقتی انجام 
گرفت که هنوز بقایای رژیم طاغوت به این امید بودند 
که کشور به سود آنان آرام شود حتی شایعه کودتا و در 
دست گرفتن قدرت توسط نظامیان وجود داشت زیرا در 
شرایط آشوب و هرج ومرج داخلی، قدرتمند ترین نهادی 
که به صورت بالقوه می توانست از خالء قدرت ایجاد 
شده سوء استفاده کند ارتش بود. ولی  در این شرایط 
بهترین و عظیم ترین  کاری که می توانست روحیه 
انقالب را تقویت کند، مقاومت بختیار را در هم شکند 
و در نهایت ماموریت »ژنرال هایزر« را در طراحی کودتا 
با شکست مواجه سازد اعالم همبستگی نیروی هوایی 
با ملت بود. در این وضع، نظامیان فداکار نیروی هوایی 
به این نتیجه رسیدند که باید دست به کار بزرگی زده و 
وظیفه ملی و مذهبی خود را انجام دهند. لذا با حرکتی 
شجاعانه به سیل خروشان ملت پیوستند و با حضور در 
اقامتگاه رهبر انقالب، سندی از افتخار، حماسه، رشادت و 
ایمان را در برگهای زرین تاریخ انقالب ثبت کردند. امام 
خمینی)ره( این حرکت شجاعانه را مورد تقدیر قرار داده 
و در بیاناتی خطاب به پرسنل نیروی هوایی بیان داشتند: 
»درود بر شما که قدر نعمت خدا را دانستید و به دامن 
قرآن پیوستید. درود بر شما که ترک کردید طاغوت را 
و به حکومت اهلل پیوستید... باید این نهضت را حفظ 
کنید. کاری که شما عزیزان در این روزها انجام دادید از 
حیث معنویت بزرگترین کارها و با ارزشهای دنیایی، هم 
بزرگترین ارزشها بود.« واقعه بیعت پرسنل نیروی هوایی 
از سوی تحلیل گران وناظران سیاسی بین المللی، اقدامی 
تاریخی و نقطه عطفی در تاریخ انقالب و نیز حیات ارتش 
ایران تلقی شده و می توان بیعت پرسنل نیروی هوایی 
در شرایطی که هنوز انقالب اسالمی به پیروزی نهایی 
نرسیده بود را در دالیل زیر دید: خطاهای استراتژیک و 
فرار شاه و نشان داده شدن ضعف رژیم، گسست بین 
نیروها و نظام شاهنشاهی ودر برابر یکدیگر قرار دادن 
با  رودررویی  از  نظامیان  روحیه  تضعیف  وملت،  ارتش 
ملت وروحیه شهادت طلبی مردم وتاثیر آن در متحول 
شدن ارتشیان وهمافران، تاثیر نقش رهبری انقالب و 
مراجع در پرسنل که از وجه مشترک نیروهای انقالبی 
ونظامیان که همان مسلمان بودن آنها بود استفاده نموده 
انقالبی نیروهای  به  وپیوستن  رژیم  ضد  بر  را   وآنان 

تشویق می نمودند.
 فرمانده پایگاه هوایی شهید حسینی
سرهنگ خلبان حمید مصطفوی

مناسبت ها

حسین زاده- 974 واحد مسکن مهر در ششمین روز از دهه  
مبارک فجر با اعتبار بالغ بر 440 میلیارد ريال در سطح استان 

به بهره برداری رسید.
اين  افتتاح  مراسم  در  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدير 
قائم  مهرآباد  اصغری  مهندس  حضور  با  که  ها  پروژه 
کشور، مهر  مسکن  طرح  در  شهرسازی  و  راه  وزير   مقام 

حجت االسالم عبادی نماينده مردم شهرستان های بیرجند، 
مهندس  اسالمی،  شورای  مجلس  در  خوسف  و  درمیان 
نژاد  نخعی  مهندس  جنوبی،  خراسان  استاندار  خدمتگزار 
استانی  از مديران  استانداری و جمعی  امور عمرانی  معاون 
با  و شهرستانی برگزار شد، گفت: اين واحدهای مسکونی 
زيربنای کلی 107140 هزار متر مربع در 22 هکتار زمین 
در  واحد  تعداد 828  واحدها  اين  از مجموع  و  احداث شده 
بیرجند و 148 واحد در شهرهای زير 25 هزار نفر جمعیت 
استان احداث گرديده است. مهندس جعفری در خصوص 
پروژه 168 واحدی  مسکن مهر کارکنان دادگستری در شمال 
شهر بیرجند نیز اظهار کرد: اين واحدها در زمینی به مساحت 
18756 مترمربع در 21 بلوک 5 طبقه ای با متوسط آورده 35 
میلیون تومانی متقاضی و تسهیالت 25 میلیون تومانی احداث 
گرديده است. اين پروژه با زيربنای مفید 16800 متر مربع و 
زيربنای غیر مفید 8904 مترمربع با مجموع هزينه 10 میلیارد 
و 920 میلیون تومان شامل 5 میلیارد و 40 میلیون تومان از 
محل تسهیالت مسکن مهر و 5 میلیارد و 880 میلیون تومان 

آورده متقاضیان اجرا  شده است.

 200 واحد مسکن مهر تا پایان امسال
 و 2200 واحد دیگر تا نیمه اول سال 95 

در استان به بهره برداری می رسد

 168 پروژه  در  واحد  هر  مفید  زيربنای  وی  گفته  به 
مترمربع   100 دادگستری  کارکنان  مهر  مسکن  واحدی 
پارکینگ  شامل  مترمربع   53 آن  مفید  غیر  زيربنای  و 
باشد. می  آسانسور  و  پله  راه  بالکن،  انباری،  مسقف، 

از  قدردانی  ضمن  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدير 
امور  در  تسريع  دلیل  به  گاز  و  برق  و  آب  شرکتهای 
واحدهای  فاضالب  سیستم  افزود:  پروژه  اين  به  مربوط 
بیرجند شهر  فاضالب  اصلی  شبکه  به  پروژه   اين 

متصل می شود.
طرح  اجرای  ابتدای  از  اينکه  بیان  با  جعفری  مهندس 
مسکن مهر عملیات اجرايی احداث 31 هزار و 301 واحد 
مسکونی در سطح استان آغاز شده است، گفت: تابه امروز 
به استان  در  مهر  مسکن  واحد   219 و  هزار   28  تعداد 

بهره برداری رسیده و 200 واحد ديگر نیز تا پايان سال 
جاری به بهره برداری می رسد.

وی همچنین گفت: 2900 واحد مسکن مهر ديگر نیز تا 
نیمه اول سال 95 در استان به بهره برداری خواهد رسید 
که از اين تعداد، 2200 واحد در شهرهای باالی 25 هزار 
نفر جمعیت  زير 25 هزار  واحد در شهرهای  نفر و 700 

استان احداث می شود.

بهره برداری همزمان از 974 واحد مسکن مهر در سطح استان

خواندنی ها

نام: محمد علی راستگو مقدم
فرزند: محمدرضا

متولد: 1312، بیرجند
شغل: فروشنده لوازم التحرير

محل شهادت: بیرجند

زندگینامه

در   1312 سال  مقدم  راستگو  علی  محمد  شهید 
دوران  طی  از  پس  و  شد  متولد  بیرجند  شهرستان 
طفولیت، همراه پدر در مغازه کفاشی به کار مشغول 
ساله   17 نوجوانی  که   1329 سال  در  وی  گرديد. 
از  پس  لذا  پرداخت،  مصدق  از  طرفداری  به  بود، 
جريانات دکتر مصدق دستگیر و مدت يک سال به 
خواف تبعید گرديد و يک ماه را نیز در سیاهچالهای 
مدتی  زندان،  از  رهايی  از  پس  گذراند.  شاه  رژيم 
التحرير  لوازم  فروش  به  و  داد  تغییر  را  خود  شغل 

مشغول شد.
فامیل  بزرگ  و  بود  بازار  از سرشناسان  او که يکی 
انقالب  آغاز حرکت  با  آمد،  نیز به حساب می  خود 
انقالب  و  امام  به  نسبت  را  خود  وفاداری  اسالمی، 
شرکت تظاهرات  و  اعتصابات  در  و  نمود   اعالم 
عید  روز  با  همزمان   57/8/28 تاريخ  در  کرد.  می 
راهپیمايی  بیرجند  شهرستان  در  که  خم  غدير 
توسط  راهپیمايان  در جمع  گرفت،  عظیمی صورت 
ماموران شناسايی شده و به محض ورود به منزل، 
مورد  آنجا  در  گرديد.  شهربانی  روانه  و  دستگیر 
وحشیانه  اعمال  اين  و  قرارگرفت  ماموران  شکنجه 
پیوست.  ا...  لقاء  به  و  شد  او  قلبی  سکته  باعث 

روحش شاد و يادش گرامی باد.

در ششمین روز از دهه مبارک فجر انجام شد:

اپراتور اول ارتباطی کشور  تا پایان شهریورماه سال جاری در خصوص سیم کارت های دائمی خود به ارائه ی خدمات رومینگ با 
114 کشور دنیا پرداخته است، با این وجود رومینگ سیم کارت های اعتباری این اپراتور با 30 کشور دنیا برقرار است.از نظر تعداد 
اپراتور های خارجی همراه اول در سیم کارت های دائمی و اعتباری خود به ترتیب با 272 و 51 اپراتور خارجی رومینگ دارد.

سیم کارت هر اپراتور با چند کشور رومینگ دارد؟

دختری با دستهای عجیب در درمیان

ايران ناز- دختری 18 ساله در بیرجند مدتی است 
و  از شست  بعد  از دستهايش  تولید کف  متوجه  که 
شو با آب بدون استفاده از مواد شوينده شده است.

در  و  باشد  می  درمیان  اهالی  از  که  دختر  اين 
شهرستان  اين  های  بیمارستان  از  يکی  آزمايشگاه 
شوينده  مواد  از  اينکه  بدون  است،  کار  به  مشغول 
شو،  و  شست  هنگام  کند،  استفاده  کننده  کف  و 

دستهای او کف تولید می کند.
يک پزشک متخصص علت اين مسأله را باال بودن 

چربی خون اعالم کرده است.

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی
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09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

بـرنـج ام-كــي 

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

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بيرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

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

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

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

قيمه و قورمه  

همراه با در خدمت شما همشهريان عزيز

ک رايگان 
پي

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

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

 0 9 1 5 5 6 2 5 8 2  معلم 24 - اول کوچه   8

هر هفته روز جمعه 20 درصد تخفیف
شنبه الی پنجشنبه هر 10 سیخ ، یک سیخ رایگان

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

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

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

شركت ها و ... پذيرفته می شود 

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  كامیونت های  مسقف چادر دار و پتودار  

و كارگرهای ماهر

 09157213571
صالحی منش

ايزوگام  شفیعی
آسفالت و قيرگونی 
)محوطه و پشت بام(

٠٩١٥١٦٣٠2٣ - ٨٣222٥٤٩٤
صيادشيرازی ،  مجتمع ميرداماد ،  واحد ٩٨

سینما بهمن  

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

اکران
فیلم

پدر آن 
دیگری

پدر آن ارغوان
دیگری

ساعت شروع 
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636 - 056تلفن

در مدت معلوم

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و 

موزاییک ساده      09156706538

مجری طرح های سقف كاذب، ديوار پوش، كف پوش، كناف، 
پاركت، آيدا، ايرانيت، پرچين )درب آلومينيوم( تخفيفات ويژه

٠٩١٥٧٧١٤١٩٧ - ٠٩١٥٨٦٥2٨٨٩ - صحرا نورد

لوازم خانگی  نقد و اقساط
سرویس چوب، لوازم برقی
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خدمت به افرادی 
که حق ناشناس هستند...

گرگی که استخوانی در گلویش گیر کرده بود بدنبال 
کسی می گشت که آن را  در اورد. در این  هنگام به 

لک لکی رسید  و از او خواست تا دربرابر مزد او را از 
دهان  در  را  سرش  لک  لک  دهد  نجات  عذاب  این 

گرگ کرد...
استخوان را در اورد و طلب پاداش کرد . گرگ به او 
گفت :ای دوست نادان همین  اینکه  سرت را سالم 

ازدهان من بیرون  اوردی برایت کافینیست!! ...
تنها  کند  می  خدمت  نادرستی  فرد  به  کسی  وقتی 
انتظاری که می تواند داشته باشد این است که گزندی 

از او نبیند

نتیجه زندگی، چیزهایی نیست
 که جمع می کنیم بلکه قلبهایی

 است که جذب می کنیم

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم
 و در آب مثل ماهیها،اما هنوز یاد نگرفتیم 

روی زمین چگونه زندگی کنیم

بصحرا بنگرم صحرا تو بینم    
 به دریا بنگرم دریا تو بینم

به هر جا بنگرم کوه ودر و دشت   
 نشان روی زیبای تو بینم

بهترین سبب، قلب انسان است. 
بهترین آموزگار، زمان است. بهترین کتاب،
 جهان است، بهترین دوست، خداوند است

سكوت ژرف را به مثابه لحظاتي مقدس
 و گران بها پاس بدار؛ لحظاتي براي 

پناه  جستن در سكوت زنده خانه آفریدگار

آیا می خواهید از پول خود با هوش بیشتری استفاده کنید و 
امسال نسبت به سال قبل ثروتمندتر شوید؟ بهترین کسی 
که می توانید برای توصیه گرفتن در این زمینه نزد او بروید، 
وارن بافت است. او توانسته است ثروت شخصی خود را به 
۷۲ میلیارد دالر برساند، و به عنوان سومین فرد ثروتمند دنیا 
شناخته می شود. عالوه بر این، وی به ارائه ی توصیه های 
معقولی در زمینه ی ثروتمند شدن پرداخته است که قطعا 
هر فردی می تواند از آن ها پیروی کند، حتی اگر تجربه ای 
در زمینه ی سرمایه گذاری نداشته باشد. در این جا به چند 
توصیه ای که وارن بافت به منظور استفاده ی بهینه از پول 

و سرمایه مطرح کرده است، اشاره می کنیم:

۱- هیچ وقت سرمایه ی خود را از دست ندهید
قانون شماره ی ۱: هیچ گاه پول و سرمایه ی خود از دست 
ندهید. قانون شماره ی ۲ : هیچ وقت قانون شماره ی ۱ را 
فراموش نکنید. بافت همچنین به این نکته اشاره می کند 
که »کسی را نمی شناسم که فکر کند از دست دادن پول 
ایده ی خوبی باشد زیرا این کار یک حماقت بزرگ است.”

برویم، یک  آشکار  مورد  این  از  فراتر  که  است  بهتر  اما 
توصیه ی کاربردی بیان می کند که: هر زمانی که می توانید، 
از ریسک کردن اجتناب کنید. وی همچنین اشاره می کند 

که اگر می خواهید فردی خوشبخت و موفق باشید، هیچگاه 
برای آن چه که می خواهید، آن چه که نیاز دارید را به 
خطر نیاندازید. حتی اگر احتمال به خطر افتادن سرمایه ی 
شما، یک در هزار باشد.با در نظر داشتن این نکته، بافت 
به شخصه از انجام هر نوع سرمایه گذاری پرخطر در طول 
سال های بسیار، اجتناب کرد و از بسیاری از مواردی که 
می توانست به وسیله ی آن ها به سودهای کالنی دست پیدا 
کند )به عنوان مثال در زمینه ی تکنولوژی( چشم پوشی 
کرد. پس از مدتی، استفاده از راهبرد ریسک گریزی، به 

طرز چشمگیری برای او نتیجه بخش بوده است.

۲- با پرداخت بهای پایین، 
ارزش باالیی بدست آورید

»قیمت و بها آن چیزی است که پرداخت می کنید و ارزش 
آن چیزی است که دریافت می کنید” بنابراین می توانید 
پول خود را از دست بدهید )و قانون شماره ی ۱ را زیر پا 
بگذارید( در صورتی که تصمیم بگیرید برای چیزی بیش 
از ارزش آن پول پرداخت کنید. بافت به این نکته اشاره 
می کند که: »من ترجیح می دهم کاالهایی با کیفیت باال 
در زمانی که قیمت آن ها موقتا پایین آمده است، خریداری 

کنم.” این روش کامال هوشمندانه است.

۳- سعی کنید عادت های 
اقتصادی سالم کسب کنید

بافت در یکی از سخنرانی های خود در میان دانشجویان 
دانشگاه به این نکته اشاره کرد که »بیشتر رفتارها بر اساس 
عادت های فردی شکل می گیرند،” و »زنجیره ی به وجود 
آمده بین عادت ها، نامحسوس تر از آن است که تشخیص 
داده شوند تا زمانی که این زنجیره آن قدر سنگین شود که 

از هم گسسته شود.”
همه ی ما عادت هایی داریم که دوست داریم آن ها را کنار 
بگذاریم، و عادت های بسیاری وجود دارند که تمایل داریم 
به آن ها روی بیاوریم. بافت به این نکته اشاره می کند که 
در مورد دوم، مهمترین عادت، پس انداز کردن پول است. 
همچنین او معتقد است، »بزرگترین اشتباه، یاد نگرفتن 

عادت پس انداز کردن پول است.”

۴- بر روی خود سرمایه گذاری کنید
بافت معتقد است که شما باید تا جایی که می توانید و از 
هر طریقی که می توانید بر روی خود سرمایه گذاری کنید، 
چه از طریق مراقبت از جسم خود، تا پیدا کردن شغلی که 
دوست دارید و یا تحصیالت. بافت در یکی از مصاحبه های 
خود عنوان کرد، »هر کاری که به توسعه ی مهارت های 

شما و ایجاد ارزش بیشتر برای شما منجر شود، می تواند 
برای شما نتیجه ی چشم گیری داشته باشد.”

او معتقد است، هر آن چه که از شما گرفته شود می تواند 
چندین برابر بیشتر به شما بازگردانده شود، اما برخالف 
سایر دارایی ها، توانایی ها و مهارت های شما نمی توانند از 
شما گرفته شوند. این مسئله می تواند تحصیالت،  آغاز 
تجارت شخصی و یا حتی دریافت یک پست داوطلبانه 
باشد که می تواند به شما مهارت هایی که پیش از این در 
اختیار نداشتید را بیاموزد. هر آن چه به هوش شما بیافزاید، 

به ثروت شما نیز اضافه می کند.

۵- برای خود اهداف بلند مدت مشخص کنید
بافت معتقد است، اشتباهی که بیشتر افراد مرتکب می شوند 
این است که سعی می کنند مسائل مالی را بصورت کوتاه 
مدت در نظر بگیرند. این نوع طرز فکر اغلب، افراد را به 
دردسر می اندازد. در عوض بافت توصیه می کند »بر اساس 
افق دید مربوط به چندین دهه  سرمایه گذاری کنید.” به 
جای این که سعی کنید مقدار کمی پول، در کوتاه ترین 
زمان به دست آورید، باید بر روی افزایش قدرت خرید خود 
در کل طول عمر خود کار کنید. به نظر بافت، این یک 

روش سالم برای کسب درآمد محسوب می شود.
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حدیث روز

خداوند در روز قیامت دعای مومنان را  جزء کارهای نیک آنان شمرده و به همین 
بهانه در بهشت جای بهتری به آنان خواه داد. امام صادق)ع(
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یرتمویداسکونیل1

وواربورباریخا2

زیوافراعتمادن3

بایمسومابتاو4

الاعفیلهاکنل5

شکدیرفانروسی6

یسنشیاجنگریظن7

یفاترنجدکار8

الیوناگیارفیس9

بسرزابنمیافا10

باهیریخرغالل11

اتمرسانزاسمخ12

زارباومکشسورا13

الولتیوهینتسر14

ناجیباشتاراوید15

زوجها چقدر باید با هم وقت بگذرانند؟

چه میزان وقت برای سپری کردن با کسی که با او وارد 
رابطه شده اید سالم است؟ همه ما کسانی را دیده ایم که 
وقتی وارد یک رابطه جدید می شوند همه زندگی خود 
را کنار گذاشته و بیست و چهار ساعت شبانه روز خود را 

با آن فرد می گذرانند.
با  که  زمانی  بین  بتوانند  باید  جوان  زوج های 
طرف مقابلشان سپری می کنند و زمانی که به دوستان 
و خانواده اختصاص دارد هم تعادل ایجاد کنند. وقتی 
وارد رابطه می شوید، قابل دسترس بودن شما برای روابط 

قبلی تان کمی تغییر می کند.
 تفاوت های فردی تان را درک کنید. آدمهای مختلف 
به میزان زمان متفاوتی زمان برای با هم گذراندن نیاز 
داده  نشان  وابستگی  تئوری کالسیک  تحقیق  دارند. 
است که آنهایی که به اضطراب در رابطه گرایش دارند 
دوست دارند زمان زیادی را با طرفشان سپری کنند و 
آنهایی که سعی می کنند کمتر همدیگر را ببینند برایشان 
استقالل فردی اولویت دارد.  با طرفتان هماهنگ کنید. 
بهترین راه برای اینکه بفهمید وقت کافی به فردمقابلتان 
اختصاص داده اید یا خیر این است که از خود او سوال 
کنید. باید بفهمید او به چه نیاز دارد و وابستگی  بین تان 
را تا حدی افزایش دهید که هر دو احساس راحتی کنید.

تنها  نه  دوستان  دهید.  گوش  دوستانتان  نظرات  به 
بخشی از شبکه حمایتی شما هستند بلکه نظرات آنها 
درمورد رابطه جدیدتان می تواند موفقیت رابطه تان را 
پیشبینی کند. وقتی یک رابطه جدید را شروع می کنید، 
به دنبال راه هایی برای حفظ ارتباط با دوستانتان باشید. 
وارد کردن او به جمع دوستانتان راهی عالی برای حفظ 
ارتباط با دوستانتان در عین حال وقت گذاشتن برای باال 

بردن کیفیت رابطه جدیدتان است.

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

تجربه کنید.    09158668002

فروش فوری 3000 عدد خشت 
گناباد زیر قیمت  09126957258

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

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

 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

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

فروش مغازه کفش فروشی با دکوراسیون 
عالی و کفش های شیک با شرایط عالی
 واقع در بازار     09158600545

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

به چند نفر ویزیتور )بازاریاب ( تلفنی و حضوری 
خانم و آقا برای کار تبلیغات با پورسانت عالی 
نیازمندیم.  09152651699 -32433548

به یک منشی خانم برای کار در دفتر 
کابینت آشنا به کامپیوتر نیازمندیم. 
32444817 -09151631865

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن
استــاپ 

بورس کتان و مخمل ، کاپشن 
معلم - نبش فردوسی 1 

ایوبی

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

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

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

به چند نفر خانم برای کار 
در سالن زیبایی نیازمندیم. 

09397690128 -05632450229

به یک همکار خانم )دیپلم به باال( 
آشنا به کامپیوتر برای کار در دفتر 

نمایندگی بیمه واقع در خیابان غفاری 
در شیفت کاری صبح

 از ساعت 8 تا 13نیازمندیم. 
32436867

فروش زمین کارگاهی 
به متراژ 500 متر
 با سند ششدانگ
09155611896

 فروش انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر، سی  دی

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

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

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

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  
09155625379 - 09155610240 

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

فروشگاه الستیک اسدزاده
 بورس تایر ایرانی و خارجی 

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

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

خریداریم.  
32255221-09156702717

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

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

 09151614735
برادران زنگوئی

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

تخفیف واقعی کارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775
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شهرخبر: بسیاری از خوراکی های سرخ شده و چیپس های موجود در فروشگاه ها با روغن های بسیار ناسالم تهیه شده اند که اصال برای سالمتی
 مفید نیستند. مصرف زیاد شکر عامل مهم زمینه ساز ابتال به بیماری های مزمن مانند دیابت، ناراحتی های قلبی عروقی و چاقی است. باید دقت
 کرد که نوشابه های گازدار، کیک ها و دسرها مقدار باالیی شکر دارند. این خوراکی ها زمینه ساز ابتال به بیماری کبد چرب می شوند.

هشدار! این خوراکی ها برای کبد ضرر دارد ! اخبار ورزشی

تیم والیبال بیرجند، قهرمان مسابقات 
والیبال جام فجر استان

قلي پور: مسابقات والیبال جام فجر شهرستانهای استان 
با شرکت10 تیم در سالن عفاف شهرستان بیرجند برگزار 
و تیم شهرستان بیرجند مقام اول این مسابقات را از آن 
خود کرد. دبیر هیئت والیبال استان به خبرنگار ما گفت: 
در این مسابقات10 تیم از  شهرستانهای استان حضور 
داشتند و در دو گروه 5 تیمی بصورت دوره ای به مدت 
چهار روز با هم به رقابت پرداختند که پس از انجام 24 
بازی تیم های بیرجند، سربیشه و خوسف مقام های اول 
تا سوم را کسب کردند. جنگی افزود: در مراسم اختتامیه 
این مسابقات که مدیرکل تربیت بدنی و معاونین و نیز 
مدیران دستگاههای اجرایی استان و پیشکسوتان ورزش 
حضور داشتند، از تیمهای برتر تجلیل شد و جام اخالق 
این مسابقات نیز به تیم سربیشه اهدا شد. وی همچنین 
از برگزاری مسابقات والیبال تیم های فرودگاه استان به 
مناسبت دهه فجر خبر داد و افزود: در این مسابقات که 
5 تیم حضور داشتند پس از انجام 10 بازی در سالن 
نرجسیه شهرستان بیرجند به صورت دوره ای برگزار شد 
که در پایان تیم های فرودگاه بیرجند، ایران ایر و فرودگاه 

طبس مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

 مسابقات جودو جام فجر آموزشگاههای 
شهرستان بیرجند برگزار شد

هیئت جودو بیرجند با همکاری آموزش و پرورش مسابقات 
گرامیداشت دهه فجر را برگزار کرد. رئیس هیئت جودو 
شهرستان گفت: این مسابقات در سه رده سنی ابتدایی، 
برگزار  جودو  سالن  در  پنجشنبه  دوم  و  اول  متوسطه 
گردید و برترین های این مسابقات  معرفی شدند.کارکن 
ابتدایی تیم های جودو دبستان های   افزود: در مقطع 
سوم  تا  اول  های  مقام  حسین  امام  و  قائم  رودکی، 
این مسابقات را کسب کردند. در بخش متوسطه اول 
 آموزشگاهای کوشه ای، شریفی پناه و راشدی مقام های 
 اول تا سوم را از آن خود کردند و در متوسطه دوم تیم های 
هنرستان ابوذر اول و آیت ا... خامنه ای دوم و هنرستان 

امام خمینی و طباطبایی مشترکا سوم شدند.
 

معرفی برترین های مسابقات 
دوچرخه سواری جام فجر

با  فجر  جام  گرامیداشت  سواری  دوچرخه  مسابقات 
برگزار  بیرجند  پرورش شهرستان  و  آموزش  همکاری 
گردید.رئیس هیئت دوچرخه سواری شهرستان بیرجند 
گفت: این دور از مسابقات با حضور50 نفر از دوچرخه 
سواران در سه بخش متوسطه اول، متوسطه دوم و آزاد 
برگزار شد.طباطبائی افزود: رکابزنان صبح پنجشنبه مسیر 
میدان راه و ترابری به سمت روستای فوداج را رکاب 
زدند و هدایت چاجی در بخش متوسطه اول مقام اول 
را از  آن خود کرد و علی اندیشه و حسین زارعی موفق 
به کسب عناوین دوم و سوم شدند. در بخش متوسطه 
دوم جاوید چاجی مقام اول، آریا دادرس مقدم مقام دوم و 
روح ا... یعقوب نژاد به مقام سوم دست یافت و در بخش 
 آزاد مسلم مهر پویا، محمد رضایی و ولی ا... دانشمند 

مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند . 

انار برای سالمت قلب از چای سبز 
مفیدتر است؟

 
سالمت نیوز: قدرت آنتی اکسیدان های موجود 
در انار باعث شده تا این میوه خوشمزه موجب 

تصفیه لخته های چربی عروق، تنظیم کلسترول 
بد و تعادل فشار خون شود.طی چند سال اخیر 
که  شده  انجام  انار  مورد  در  بسیاری  تحقیقات 
دارد  درمانی  میوه خاصیت  این  دهد  می  نشان 
زیرا به خاطر قدرت آنتی اکسیدانی باال می تواند 

سالمت سیستم قلبی عروقی را تسهیل کند. انار 
سرشار از پلی فنول هاست و خواص ضد التهابی 
آن به باز شدن عروق کمک می کند که تاثیر 
قابل توجهی در مقابله با تصلب شریان ها دارد. 
این خاصیت می تواند خطر بروز حمله های قلبی 

را کاهش دهد، وضعیت سالمت عمومی را بهبود 
بخشد و با پیری زودرس مقابله کند.آیا می دانید 
که انار برای سالمت قلب از چای سبز مفیدتر 
است؟ پلی فنول ها علت این راز هستند. مصرف 
خوراکی های سرشار از پلی فنول ها خطر فوت 

را کاهش می دهد. به عالوه، این گروه از مواد 
غذایی جز رژیم غذایی مدیترانه ای هستند که 
بوده  تغذیه  متخصصان  توصیه  مورد  همواره 
دوستدار  طبیعی  خوراکی  عنوان  به  انار  است. 
سالمتی باید در برنامه غذایی گنجانده شود تا با 
ناراحتی های قلب و عروق مانند پرفشاری خون، 

استرس اکسایشی و کلسترول مقابله کند.

فلفل خور ها بخوانند!
 

خلط آور  نوعی  به  تند       فلفل های  نیوز:  سالمت 
آسم،  د     چار  که  افراد     ی  به  می  تواند       و  هستند      
سایر  و  سینوزیت  نفخ،  مزمن،  برونشیت 
مشکالت تنفسی هستند     ، کمک کند     . تحقیقات 
غذاهای  و  فلفل  مصرف  می  د     هد       نشان  اخیر 
د     ارد     .  بسیاری  خاصیت  بد     ن  سالمت  برای  تند      
باشد     . مفید       شما  سالمتی  برای  می  تواند       فلفل 
کاپسایسین  مقاد     یری  حاوی  تند       فلفل های 
کمک  بد     ن  متابولیسم  به  کاپسایسین  هستند     . 
می  کند      و سرعت سوخت وساز را افزایش می  د     هد     . 
همچنین ثابت شد     ه است که افراد     ی که با غذای 
زیاد       تند       غذای  یا  می  کنند       مصرف  فلفل  خود      
می  خورند     ، حجم وعد     ه غذایی شان کاهش می  یابد      
د     ر نتیجه روزانه کالری کمتری د     ریافت می  کنند     .

غذاهای تند      همچنین به بهبود      گرد     ش خون د     ر 

بد     ن کمک بسیاری می  کنند     . مطالعات بسیاری 
نشان می  د     هد      که با مصرف فلفل و غذاهای تند      
می  توان احتمال ابتال به سرطان را کاهش د     اد     . 
کاپسایسین سرعت رشد      سلول های سرطانی را 
نابود      شد     ن سلول  باعث  گاه  و  می  د     هد       کاهش 

سلول های  به  رساند     ن  آسیب  بد     ون  سرطانی 
اطراف می  شود     . فلفل به هضم غذا کمک می  کند      
هید     روکلریک  ترشحات  افزایش  باعث  زیرا 
اطراف  بیشتری  خون  نتیجه  د     ر  می  شود     .  معد     ه 
تسهیل  غذا  هضم  روند       و  می  شود       جمع  معد     ه 

و  اند     روفین  میزان  تند       فلفل های  می  کند     .  پید     ا 
د     و  این  افزایش می  د     هند     .  بد     ن  د     ر  را  سروتونین 
ماد     ه موجب کاهش د     رد      و باعث نشاط و شاد     ابی 
از  برای  را می  توان  این د     و ماد     ه  بد     ن می  شوند     . 
بین برد     ن افسرد     گی و کاهش استرس به کار برد     .

چه داروهایی را نباید سرخود 
تمدید کرد؟

آنتی بیوتیک ها: معموال دوره درمان دارند، بعد 
از اتمام دوره درمان، حتی در صورت عفونت با 

عالیم قبلی نباید مصرف شوند، زیرا تکرار عالیم 
در بعضي موارد ، نشانه عدم درمان واقعی است. 
همچنین بایستی حتما دوره درمان را کامل کنید. 
 این اشتباه در بیماری های زنان و سرماخوردگی ها 
بسیار مشاهده می شود که با بهبودی ظاهری 
خوراکی،  داروی  یا  واژینال  کرم  یک  توسط 
 تمایل به مصرف مجدد آن در آینده باال می رود. 
رغم  علی  دارو  آن  مجدد  مصرف  درحالیکه 
پوشاندن ظاهر بیماری مانند سم عمل می کند. 
داروهای فشارخون، اعصاب، گوارش، قطره های 
و  لوسیون  مانند  موضعی  محصوالت  چشمی، 
کرم و پماد برای تجویز مجدد این داروها باید 
حتما به پزشک مراجعه کنید. بعضی داروها مانند 
داروهای اعصاب و فشارخون هرگز نباید بدون 
و  شوند  قطع  ناگهانی  طور  به  پزشک  دستور 
درصورت اتمام دارو بایستی تا ویزیت بعد، داروها 
پیشنهاد  با  توانند  تهیه کنید. مسکن ها می  را 
فرد مصرف کننده به دکتر داروساز و تائید وی 
در  ولی  شوند  مصرف  مدت  کوتاه  صورت  به 
از  )بیش  به مصرف طوالنی مدت  نیاز  صورت 
10 روز( حتما باید با پزشک خود مشورت کنید 
زیرا مسکن ها از مهم ترین عوامل مسمومیت 

می باشند.
مرکز اطالع رساني داروها و سموم معاونت غذا و 

دارو دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تلفن 1490

چه داروهایی را نباید سرخود تمدید کرد؟

هشدار در مورد فروش خودروهاي مدل باال

معامالت  در خصوص  استان  انتظامي  فرماندهي  عملیات  معاون 
خودروهاي مدل باال هشدار داد. سرهنگ پارسا گفت: برابر اخبار 
دریافتي تعدادي از سارقان خودرو با سرقت خودروهاي مدل باال 
از شهرهاي بزرگ و انتقال خودرو به شهرستان هاي مورد نظر، از 
طریق آگهي فروش در جراید رسمي ، مقدمات فروش خودروها  را 
فراهم مي کنند. وي اظهار کرد: سارقان هنگام فروش خودروهاي 
هاي  مکان  به  خودرو  انتقال  با  خریداران  شناسایي  و  باال  مدل 
خلوت وجوه نقد و چک پول هاي خریداران را سرقت مي کنند 
و متواري مي شوند. سرهنگ پارسا به شهروندان هشدار داد : در 
یا  و  اطالعیه  درج  یا  و  مشابه  مشکوک  موارد  گونه  هر  صورت 
اینباره بالفاصله مراتب را از طریق مرکز فوریت هاي  پیامي در 

پلیسي 110 اطالع دهند.

هتک حیثیت مرد جوان با تصویر فتوشاپی 

باشگاه خبرنگاران: رئیس پلیس فتا کرمانشاه از دستگیری 
عامل انتشار تصاویر جعلی و ویرایش مرد جوان کرمانشاهی 
در فضای مجازی خبر داد. سرهنگ شفیعی گفت: مرد جوانی 
با در دست داشتن شکواییه ای به پلیس فتا مراجعه و بیان 
کرد فردی ناشناس با قرار دادن عکس وی در کنار تصویر 
زنی ناشناس و ارسال آن به پروفایل دوستان و آشنایان قصد 
هتک حیثیتش را دارد، پس از دریافت اظهارات شاکی به دلیل 
حساسیت موضوع مراتب به سرعت در دستور کار کارشناسان 
های  بررسی  از  پس  کارشناسان  افزود:  وی  گرفت.   قرار 
الزم و تحقیقات فنی صورت گرفته متهم که دختر جوانی 
بود را شناسایی و دستگیر کردند. متهم انگیزه خود را از این 

کار مخالفت شاکی با ازدواج با وی عنوان کرد. 

وقوع 30 فقره تصادفات درون شهری در هفته گذشته

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از وقوع 30 فقره تصادف طی 
هفته گذشته در معابر درون شهری استان خبر داد. سرهنگ علیرضا رضایی 
 با اعالم این خبر گفت: در هفته گذشته با رعایت قوانین و مقررات از سوی هم 
ولی  ایم  نبوده  فوتی  تصادفات  شاهد  خوشبختانه  عزیز  های  استانی 
مجروح  جرحی  تصادفات  اثر  در  شهروندان  از  نفر   36 تعداد   متاسفانه 
اند. وی علت اکثر تصادفات را رعایت نکردن حق تقدم دانست.  گردیده 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همچنین از ثبت 4447 فقره انواع 
گذشته  هفته  یک  در  استان  راهور  پلیس  ماموران  توسط  رانندگی  تخلف 
خبر داد که از این تعداد 546 فقره حادثه ساز بوده است. سرهنگ علیرضا 
رضایی همچنین اظهار کرد: در این مدت تعداد 163 دستگاه موتورسیکلت 
 و 15 دستگاه خودرو نیز که دارای تخلفات راهنمایی و رانندگی بوده اند 

توقیف شده است.

سه تخلف همزمان خودروی ام وی ام 
را روانه پارکینگ کرد

رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه سواری ام وی ام با 242 کیلومتر 
سرعت غیرمجاز خبر داد. سرهنگ رضایی گفت: در راستاي برخورد با رانندگان 
متخلف و حادثه ساز مأموران پلیس راه فردوس هنگام کنترل خودروهاي عبوري 
یک دستگاه خودروی ام وی ام را با سرعت غیرمجاز 242 کیلومتر متوقف کردند. 
وي افزود: راننده خودرو به علت مرتکب شدن سه تخلف همزمان »عدم رعایت 
سرعت مطمئنه، سبقت غیرمجاز و عدم توجه به فرمان پلیس« یک میلیون ریال 
جریمه و 15نمره منفی در سوابق گواهینامه وی ثبت شد که خودرو برای سیر 
مراحل قانوني به پارکینگ منتقل شد. سرهنگ رضایی خاطرنشان کرد: هدف 
پلیس از اعمال قانون این است تا رانندگان با توجه بیشتري قوانین و مقررات را 
رعایت کرده و سهم خود را در تامین امنیت راه ها ایفا نموده و با رعایت قوانین 

الگوهاي عملي مناسبي براي فرزندان خود در آینده باشند. 

فروشگاه لوله و اتصاالت 
کاظمی 

طرح تعویض شیرآالت قدیمی 
با شیرآالت اهرمی
با کمترین هزینه

صاحب شیر آالت اهرمی 
شوید

فقط تا پایان سال
بین مدرس 35 و 37

09123024066
09151638890

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

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

مسیر مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقی
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می توانند فقط یک ستاد انتخابات دایر کنند

ریاست  به  بیرجند  شهرستان  انتخابات  ستاد  جلسه 
مسئوالن  و  دبیر  ستاد،  جانشین  حضور  با  و  فرماندار 
کمیته های ستاد انتخابات برگزار شد. فرماندار بیرجند 
در این جلسه اظهار کرد: با برنامه ریزی مناسب و دقیق  
و تعامل سازنده کمیته ها، تمام امور ستاد انتخابات طبق 
ابالغی صورت گرفته  برنامه زمانبندی شده و جدول 
برای  الزم  برنامه ریزی های  داد:  ادامه  ناصری  است. 
انجام گرفته  شهرستان  در  انتخابات  باشکوه  برگزاری 
وی  است.  شده  فراهم  نیز  موردنیاز  سخت افزارها  و 
انتخابات مجلس  تبلیغات کاندیداهای  ادامه گفت:  در 
شورای اسالمی از 29 بهمن ماه تا پایان روز 5 اسفند 
در مدت 7 روز انجام خواهد گرفت. وی تصریح کرد: 
قانونی، نصب  از مهلت  و خارج  زودهنگام  تبلیغات  با 
هرگونه اعالمیه، عکس، پوستر و پارچه تبلیغاتی برخورد 
تبلیغات  قانون ستادهاي  افزود: مطابق  می شود. وی 
 انتخاباتي تنها در مراکز بخش ها، شهرها و شهرستان ها 
منطقه  هر  در  بزرگ  شهرهاي  در  و  گردد  مي  دایر 
شهرداري، یك محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي تواند 
 دایر گردد. گفتنی است در این جلسه مسئوالن کمیته های
ستاد انتخابات شهرستان ضمن تشریح و تبیین وضعیت 
فعالیت های صورت گرفته، برنامه های آتی و مشکالت 

احتمالی کمیته مربوطه را ارائه نمودند.

نشست خبری مجمع اصولگرایان استان
 در بیرجند برگزار می شود

از  استان  در  تسنیم  خبرگزاری  نمایندگی  دفتر  مدیر 
برگزاری نشست خبری اعالم مواضع و برنامه های مجمع 
اصولگرایان این استان در انتخابات پنجمین دوره مجلس 
خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
خبر داد. قربانی اظهار کرد:  این نشست  به میزبانی دفتر 
نمایندگی خبرگزاری تسنیم در این استان برگزار می شود. 
وی افزود: دبیر حزب مؤتلفه اسالمی خراسان جنوبی، رئیس 
ایثارگران  جمعیت  دبیر  دراستان،  پایداری  جبهه  شورای 
رهپویان  جبهه  دبیر  و  خراسان جنوبی  اسالمی  انقالب 
ضمن  نشست  این  در  خراسان جنوبی  اسالمی  انقالب 
اعالم مواضع مجمع اصولگرایان، به سئواالت خبرنگاران 
رسانه های گروهی پاسخ می دهند. وی خاطرنشان کرد: 
 19 دوشنبه  صبح  دقیقه   30 و   8 ساعت  نشست  این 

بهمن ماه در دفتر خبرگزاری تسنیم برگزار می شود.

بهره برداری از 4 پروژه با اعتبار 
بیش از یک میلیارد تومان در فردوس

با  فارس- در ششمین روز از دهه فجر چهار پروژه 
در  تومان  میلیون  و 186  از یك میلیارد  بیش  اعتبار 
انتقال  طرح  افتتاح  رسید.  بهره برداری  به  فردوس 
آب با لوله در چاه موتور سجادیه و اثنی عشر سرند، 
افتتاح طرح آبیاری تحت فشار در یك هکتار از مزارع 
روستای سرند، افتتاح روکش آسفالت محور فردوس، 
شهرک  ابوالفضلی  هیئت  افتتاح  نیز  و  حسین آباد 
طاهریه روستای طاهرآباد از جمله طرح های افتتاحی 

در ششمین روز از دهه مبارک فجر در فردوس بود.
با بهره برداری از این چهار طرح، بیش از هزار و 400 

خانوار از مزایای آن بهره مند شدند.

افتتاح 30 پروژه عمرانی در شهرستان درمیان
 

فارس- فرماندار درمیان گفت: همزمان با ششمین روز از 
دهه فجر 30 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد 
و 700 میلیون ریال به بهره برداری رسید. بشیری زاده  در 
مراسم افتتاحیه این پروژه ها اظهار کرد: با بهره برداری 
پروژه ها 2 هزار و 271 خانوار در 22 روستا و  این  از 
یك شهر این شهرستان از مزایای آن بهره مند می شوند. 
وی بیان کرد: مهمترین این پروژه ها شامل اجرای طرح 
هادی در روستاهای زارگز و کوشکك، مجمتع آبرسانی 
لتی، احداث و آسفالت محور کماچی - شمس آباد به 
طول 4 کیلومتر و اصالح پیچ و تعریض پل به طول سه 
متر است. وی همچنین از کلنگ زنی دو پروژه مصلی و 

اورژانش شهر قهستان در این روز خبر داد. 

بهره برداری از طرح هادی روستای تقاب

فارس- همزمان با ششمین روز از دهه فجر، طرح هادی 
فرماندار  حضور  با  خوسف  شهرستان  تقاب  روستای 
خوسف و جمعی از مسئوالن شهرستان به بهره برداری 
در  اسالمی خوسف  انقالب  بنیاد مسکن  مدیر  رسید. 
این مراسم اظهار کرد: برای اجرای این طرح یك هزار 
و 750میلیون ریال اعتبار هزینه شده است. نوفرستی 
افزود:  با بهره برداری از این طرح یك هزار و 86 نفر در 

قالب 336 خانوار از مزایای آن بهره مند می شوند.

پنجمین معدن کرومیت سربیشه 
در دهه فجر به بهره برداری می رسد

فارس- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سربیشه با 
بیان اینکه سربیشه دارای پنج پروانه بهره برداری معدن 
کرومیت است، گفت: معدن کرومیت توتك، پنجمین 
معدن کرومیتی است که در سربیشه و در هشتمین روز 
از دهه فجر به بهره برداری می رسد. براتی،اظهار کرد: 
بالغ بر یك میلیارد و 50  با سرمایه گذاری  این معدن 
میلیون ریال از سوی بخش خصوصی، زمینه اشتغال 

برای 6 نفر را به طور مستقیم فراهم نموده است. 

دانشجویان زمان تحصیل به جنبه های 
علمی، فرهنگی و اجتماعی توجه کنند

ایرنا- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی، 
خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند گفت: دانشجویان 
های  حرکت  از  پرهیز  ضمن  تحصیل  زمان   در 
فرهنگی،  علمی،  مختلف  های  جنبه  به  بعدی،  تك 
اجتماعی و غیره نیز توجه کنند. زربان در گردهمایی 
66 دانشجوی ورودی نیمه دوم سال تحصیلی 94-95 
این مرکز آموزش عالی افزود: در دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند فرصت های بسیار خوبی برای تحصیل فراهم 
است که با کمترین هزینه می توان به راحتی بسیاری 
این  در  است  گفتنی  گرفت.  اختیار  در  را  امکانات  از 
گردهمایی دانشجویان جدید با راهنمایی دانشجویان 
در  دانشگاه،  استادان  از  تعدادی  و   91 سال  ورودی 
از  بازدید  گرفتند،  قرار  دانشگاه  های  فعالیت  جریان 
بیمارستان های شهر بیرجند، مکان های دیدنی و آثار 
تاریخی، حضور در کارگاه آموزشی روانشناسی از دیگر 

برنامه های این گردهمایی بود.

 احداث باند دوم محور اسدیه - منصورآباد
نیازمند 100 میلیارد ریال اعتبار

ایرنا- مدیر راه و شهرسازی شهرستان درمیان گفت: 
احداث مرحله اول باند دوم محور اسدیه - بیرجند به 
100 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. نایبی فر، طول این 
محور را 14 کیلومتر ذکر کرد که تاکنون 35 میلیارد 
ریال اعتبار در این محور هزینه شد. وی بیان کرد: تا 
پایان سال 94، زیرسازی این محور به اتمام می رسد و 

خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

 اجرای طرح همیار دامپزشک دردهه فجر

خراسان  در  دامپزشك  همیار  طرح  خبر-  گروه 
جنوبی اجرا می شود. رئیس اداره تشخیص و درمان 
دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: این طرح با هدف 
هماهنگی و ارتباط بیشتر بین دامداران و دامپزشکان 
در جهت حفظ سالمت جمعیت دامی کشور و ارتقاء 
شرایط بهداشتی پرورش دام و امنیت غذایی در 148 
روستای استان اجرا می شود. احمدی افزود: اجرای 
این طرح سبب افزایش اطالع رسانی بین روستائیان، 
اکیپ های دامپزشکی در  شبکه های دامپزشکی و 
سطح  و  شده  خصوصی  بخش  در  و  دولتی  بخش 
آگاهی روستائیان جهت رعایت اصول اولیه بهداشتی 
افزایش خواهد یافت و نهایتًا سبب کاهش خسارات 
بهبود  و  دامی  های  بیماری  از  ناشی  ضایعات  و 
نظام بهره برداری تولید روستایی و پایداری اقتصاد 

مقاومتی در روستا خواهد شد. 

افتتاح پروژه کارگاه سفالگری در روستای 
مهدیه توسط کمیته امدادخوسف   

مدیر کمیته امداد خوسف گفت: همزمان با فرارسیدن 
دهه فجرکارگاه سفالگری در روستای مهدیه با حضور 
مدیر کل کمیته امداد، فرماندار و جمعی از مسئوالن 
شهرستان افتتاح گردید. احمدی افزود: واحد تولیدی 
از  ریال  150میلیون  معادل  اعتباری  با  سفالگری 
اعتبارات بانکی آغاز به کار نموده که این واحد تولیدی 

زمینه اشتغال یك نفر را فراهم کرده است. 

کاهش 93 درصدی ترانزیت 
مشتقات نفتی از گمرک ماهیرود

درصدی   93 کاهش  از  استان  گمرکات  کل  مدیر 
به  ماهیرود  گمرک  از  نفتی  مشتقات  ترانزیت 
خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به  داد.  خبر  افغانستان 
سوخت  کامیون  ترانزیت  به  اشاره  با  خاشی  جوان؛ 
از گمرک ماهیرود به کشور افغانستان گفت: طی 9 
 6 وزن  به  کامیون  دستگاه  تعداد 253  امسال  ماهه 
نفتی و  میلیون و 224 هزار تن که شامل مشتقات 
کود شیمیایی بوده است، از طریق گمرک ماهیرود به 
کشور افغانستان ترانزیت شده است. وی افزود: میزان 
واردات در گمرک استان، به ارزش 2 میلیون و 888 
هزار دالر و وزن بیش از یك میلیون و 702 هزار تن 
بوده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر 
ارزش 432 درصد و از نظر وزنی 119 درصد افزایش 
داشته است. خاشی افزود: عمده کاالهای وارداتی به 

استان را برنج و تخم شاهدانه در برمی گیرد.

جشنواره بازی ها و غذاهای بومی محلی
 بخش درح برگزار شد

محلی  بومی  غذاهای  و  ها  بازی  شبستان- جشنواره 
روستاهای »خوشاب، مشوکی،  با شرکت  درح  بخش 
باغ  دراز،  استخر  تجشك،  مرکه،  نوده،  توت،  درخت 
درح«  و  باال  کالته  شیر،  کالته  شب،  کالته  خواجه، 
مؤثری  اقدام  ها  جشنواره  این  برگزاری  شد.  برگزار 
برای ایجاد نشاط و شادی در بین جوانان و مردم این 
 منطقه است. جشنواره بازی های محلی در رشته های 

»دال پالن، هفت سنگ و طناب کشی« برگزار شد. 

استاندار در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازي گفت: در حال حاضر 2900 واحد مسکن مهر در خراسان جنوبي وجود دارد که نیاز به خدمات رو و زیر بنایي دارند؛ 
از این رو مسئوالن دستگاه هاي اجرایي ذیربط تالش کنند تا پرونده مسکن مهر در نیمه اول سال آینده بسته شود. خدمتگزار، با بیان اینکه مسئوالن پیگیري 
کنند تا مصوبات شوراي مسکن استان اجرایي شود، گفت: خراسان جنوبي جزو 5 استان برتر کشور در زمینه مسکن مهر است. وي ساخت مدارس در سایت هاي 

مسکن مهر را مورد تأکید ویژه قرار داد و افزود: مدیران مربوطه پیگیري کنند تا حتي یك دانش آموز در مورد مدرسه و فضاي آموزشي با مشکل مواجه نشود.

مسئوالن ذيربط پرونده مسكن مهر استان را در نيمه اول سال آينده ببندند

بهره مندی ۸ روستای بیرجند از گاز طبیعی
وآغاز گازرسانی به1۶روستا

پروژه  فجر  دهه  ایام  مناسبت  به  فرد-  کاظمی 
گازرسانی به هشت روستای شهرستان بیرجند به بهره 
برداری رسید. همچنین عملیات اجرایی گازرسانی به 
با  که  می شود  آغاز  بیرجند  شهرستان  روستای   16
پروژه ها جمعیت روستایی تحت  این  از  بهره برداری 

پوشش شبکه گاز به 66 درصد می رسد. دشتی در مراسم بهره برداری از 
بهره  با  اظهار کرد:  بیرجند  به هشت روستای شهرستان  پروژه گازرسانی 
برداری از این پروژه ها 218 خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
می شوند. وی اضافه کرد: برای گازرسانی به این روستاها بالغ بر 15 میلیارد 
ریال هزینه شده است. وی از برخورداری 56 درصد جمعیت روستایی و 100 

درصد جمعیت شهری شهرستان بیرجند از گاز طبیعی خبر داد.

نمایشگاه نقش آفرینی زنان در اقتصاد مقاومتی
 9 اسفند برگزار می شود

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری در نشست ادبی 
»زن در آیینه شعر انقالب« گفت: نمایشگاه منطقه 
ای نقش آفرینی زنان در راستای اقتصاد مقاومتی در 
9 اسفند برگزار خواهد شد. به گزارش شبستان،شریفی 
حق  زنان  چشم  امروز  دنیای  در  اینکه  به  اشاره  با 

طلب جهان به بانوان ایران دوخته شده است، گفت: مهمترین هدف نظام 
اسالمی تالش برای تحکیم بنیان خانواده است چراکه خانواده کانون اصلی 
مهرورزی است.  وی با بیان اینکه طرح هایی برای بانوان در نظر گرفته شده 
است، تصریح کرد: این طرح ها شامل طرح سبا با محوریت سالمت بانوان 
ایرانی است که به زودی اجرا خواهد شد و یك طرح دیگر تحت عنوان طرح 

غربال گری سرطان های شایع زنان است که هفته آینده برگزار خواهد شد.

اختصاص 70 میلیارد ریال در اجرای 
طرح تحول حوزه سالمت، به طبس

در  گفت:  طبس  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
سال  اوایل  از  سالمت  نظام  تحول  طرح  اجرای 
این  به حوزه سالمت  ریال  میلیارد  تاکنون،70   93
شهرستان اختصاص یافت. به گزارش ایرنا، اخوان 
نفر در 14  افزایش متخصص به 23  افزود:  صفار، 

با هشت میلیارد  از بخش سی تی اسکن  رشته تخصصی، بهره برداری 
ریال اعتبار، خرید تجهیزات جدید اتاق عمل جراحی چشم، سونوگرافی، 
اکو کار دیوگرافی، دیالیز و سایر تجهیزات به ارزش 10 میلیارد ریال را 
از دیگر اقداماتی است که امسال در اجرای طرح تحول نظام سالمت در 
با  متعددی  پروژه های  در دهه فجر  گفته وی  به  انجام شد.  شهرستان 

صرف یك هزار و 280 میلیارد ریال در این شهرستان افتتاح می شود.

از منکر خراسان  نهی  و  به معروف  امر  دبیر ستاد  گروه خبر- 
جنوبی بر راه اندازی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در 
همه سازمان ها، تأکید کرد و افزود: برگزاری جلسات کارشناسی 
این  اجرای  برای  قانونی  ظرفیت های  از  استفاده  مدیران،  با 

فرضیه الهی باید در دستور کار قرار گیرد. 
و  معروف  به  امر  ستاد  معاونان  شورای  در  غیاثی  هاشم  سردار 
نهی از منکر استان با تبریك فرارسیدن  دهه فجر و گرامیداشت 
شهدای انقالب اسالمی اظهارکرد: برای اجرای فرضیه الهی امر 
به معروف و نهی از منکر باید نگاه همه جانبه داشته باشیم و 
موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر باید براساس 

برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت ترسیم گردد که در این راستا 
نیز تشکیل بدنه کارشناسی ضروری است. وی هدف گذاری در 
پیشبرد برنامه های ستاد امر به معروف و نهی از منکر را بسیار 
حائز اهمیت دانست وگفت: راه اندازی شوراهای امر به معروف و 
نهی از منکر در همه رده های دستگاه ها و سازمان ها، برگزاری 
جلسات کارشناسی با مدیران، دریافت گزارش عملکرد، استفاده از 
ظرفیت های قانونی برای اجرای این فرضیه الهی باید در دستور 
کار قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه طرح  هایی که ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر در استان اجرا می کند باید با شرایط منطقه 
آموزشی  دوره های  برگزاری  کرد:  بیان  شود،  اجرایی  و  تهیه 

متناسب با هر رده و سازمان و شناسایی، اولویت بندی و احصاء 
معروفات و منکرات هر قشر در اجرای هر چه بهتر فرضیه الهی 
امر به معروف و نهی از منکر کمك می کند. وی با تأکید بر اینکه 
در اجرای دقیق برنامه ها از تجربیات  استان ها و شهرهای موفق 
نیز استفاده شود، گفت: تا پایان سال بایستی برنامه های ستاد در 
در جلسه شورای سیاست گذاری  نهایتاً  و  ترسیم شود  سال 95 
تصویب شود. وی  ادامه داد: در برنامه های ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر، مرکز استان از اهمیت ویژه برخوردار است و باید 
متناسب با آن برنامه ریزی گردد.وی تأکید کرد: در اصول و خط 

قرمزها محکم ایستاده ایم و از کسی دستور نمی گیریم.

برگزاری دوره های آموزشی امر به معروف و نهی از منكر متناسب با هر رده و سازمان ضروری است 

در ششمین روز دهه فجر با حضور معاون سیاسی امنیتی 
به  قاین  رومشتك  روستای  به  آبرسانی  پروژه  استاندار 
شرکت  مدیرعامل  فارس،  گزارش  به  رسید.  بهره برداری 
آب و فاضالب روستایی در این مراسم اظهار کرد: آبرسانی 
آویج قاین 16 درصد  آبرسانی  روستای رومشتك مجمتع 

پیشرفت فیزیکی دارد. 
بسکابادی افزود: تاکنون بالغ بر 8 هزار و 500 میلیون ریال 
برای این پروژه از محل اعتبارات ملی هزینه شده است. 

وی  هشت کیلومتر لوله گذاری در مسیر  انتقال و  توزیع، 
احداث مخزن به طول 160 متر مکعب،  یك ایستگاه پمپاژ، 
احداث یك اطاقك تابلو برق،  200 متر حصارکشی و هزار 
و 500 مترمربع محوطه سازی و ترانشه  زنی و  45 کیلومتر 
جاده دستیابی را از مشخصات فنی پروژه عنوان کرد. وی 
احداث مخزن جدید مجتمع گرماب، روستای فرخی را از 
افتتاح مخزن جدید در  با  افزود:  دیگر پروژه ها دانست  و 
این مجتمع 85 خانوار از مزایای آن بهره مند می شوند. وی 

افزود: در مجموع برای این مجتمع تاکنون بالغ بر 9 هزار 
میلیون ریال ازاعتبارات استانی هزینه شده است. 

تصریح  و  اشاره  گرماب  آبرسانی  مجتمع  به  بسکابادی 
کرد: با افتتاح مخزن جدید مجتمع، مردم روستای امیرآباد 

سرچشمه  از مزایای آب شرب سالم برخوردار می شوند. 
شبکه  لوله های  تعویض  و  بازسازی  و  اصالح  افزود:  وی 
توزیع و دو باب حوضچه شیرآالت و بازسازی 45 انشعاب 
خانگی از مشخصات پروژه است. وی آبرسانی به روستای 

شهرک هاشمیه مجتمع آبرسانی محمدآباد پسکوه قاین را 
بالغ بر  از دیگر پروژه های دهه فجر برشمرد که اعتباری 
است. شده  هزینه  آن  برای  ریال  میلیون  و 500  هزار   2

به گفته وی از این پس 303 خانوار از آب شرب بهداشتی 
بهره مند می شوند. بسکابادی خاطرنشان کرد: در مجموع در 
شهرستان قاین پنج مجمتع آبرسانی در دهه فجر امسال 
به بهره برداری می رسد که تعداد 614 خانوار از مزایای این 

مجتمع ها بهره مند می شوند.

هزار   40 در  هوایی  ژئوفیزیك  طرح  اجرای 
کیلومترخطی خراسان جنوبی آغاز شد.

رئیس  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
 گفت: با اجرای این طرح با استفاده از روش های

کانسارهای  ویژه  به  معدنی  مواد  تخصصی، 
پنهان که در روی زمین بیرون زدگی ندارند  تا 

عمق 700 متری  شناسایی می شوند.
شهرکی افزود: برای اجرای این طرح که با هدف 
هوایی  ژئوفیزیك  های  نقشه  آوردن  دست  به 

زمین  مختلف  های  بخش  در  استفاده  برای 
گیرد، می  معدنی صورت  اکتشافات  و   شناسی 

27 میلیارد تومان  اعتبار پیش بینی شده است 
اجرایی  استان  کیلومترخطی   120 پهنه  در  تا 
نخست  نیمه  تا  هوایی  ژئوفیزیك  طرح  شود. 

خراسان  در  بالگرد  دو  از  استفاده  با    95 سال 
جنوبی انجام می شود. اطالعات به دست آمده 
در ژئوفیزیك هوایی، عالوه بر سازمان صنعت، 
اختیار  سایر سازمان ها و  معدن و تجارت در 

بخش خصوصی نیز قرار می گیرد.

اجرای طرح ژئوفیزیک هوایی در خراسان جنوبی

کاظمی فرد- همزمان با ششمین روز دهه مبارک فجر با 
مدرسه  و شهرستانی  استانی  و مسئوالن  استاندار  حضور 
روستا   8 به  گازرسانی  و  قاسمی  شهیدین  کالسه   12

شهرستان بیرجند به بهره برداری رسید.

کمبود بیش از 400 کالس درس جدید 
در سایت های مسکن مهر استان    

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس  استان در آیین 
افتتاح مدرسه 12 کالسه شهیدین قاسمی در مهرشهر بیرجند  
گفت:  416 کالس درس در سایت های مسکن مهر استان  
در  جدید  درس  کالس  تعداد 105  این  از  که  داریم  کم  
مهرشهر بیرجند نیاز است. بیکی با اشاره به ساخت مدرسه 
شهیدین قاسمی اظهار کرد: این مدرسه یك هزار و 353 
مترمربع زیربنا و 4 هزار متر محوطه سازی و 200 متر دیوار 
کشی دارد. وی با بیان اینکه ساخت این مدرسه 12 کالسه 
در مهرشهر 15 ماه طول کشیده است، افزود: برای ساخت این 

مدرسه یك میلیارد و 380  میلیون تومان هزینه شده است.

 به گفته وی در حال حاضر ساخت 59 کالس درس در 
مهرشهر بیرجند در حال اجراست که 10 هزار متر زیربنا 
دارد. بیکی با بیان اینکه 9 کالس درس با مشارکت بنیاد 
برکت در مهرشهر بیرجند در حال ساخت است که تا دو 

ماه دیگر آماده بهره برداری می شود، عنوان کرد: ساخت 
نیاز است.  این منطقه مورد  105 کالس درس جدید در 
 400 و  میلیارد   6 فجر  دهه  در  امسال  کرد:  عنوان  وی 
میلیون تومان اعتبار برای ساخت 10 مدرسه با 39 کالس 

 392 همچنین  و  شده  هزینه  مسجد   3 ساخت  و  درس 
کالس مجهز به سیستم گرمایشی استاندارد شده است.

با  مراسم  این  در  نیز  بیرجند  پرورش  و  آموزش  رئیس 
بیان اینکه در حال حاضر  3 هزار و 189 دانش آموز در 
این تعداد دانش آموز  مهرشهر بیرجند وجود دارد، گفت: 
در ابتدای مهر امسال 3 هزار و 12 نفر بوده اند که اکنون 

افزایش یافته است. 
در  دوم  متوسطه  دوره  برای  اینکه  بیان  با  نژاد  سجادی 
این  گفت:  نیست،  امکاناتی  هیچگونه  مهرشهر  منطقه 
دانش آموزان مجبورند برای ادامه تحصیل به داخل شهر 
بروند. به گفته وی هم اکنون چهار دبستان دخترانه، چهار 
مهرشهر  در  اول  متوسطه  مدرسه  سه  و  پسرانه  دبستان 
فعال است که دبیرستان های دوره اول همه نوبت ثابت 
وجود  به  اشاره  با  وی  دهد.  می  پوشش  را  بعدازظهر 
افزود:  بیرجند،  مهرشهر  در  درس  استاندارد  کالس   55
بیشتر  مدارس  با ساخت  آینده  سال  فجر  دهه  امیدواریم 

در این منطقه دغدغه نداشته باشیم.

مدرسه 12 کالسه شهیدین قاسمی مهرشهر بیرجند افتتاح شد

در ششمين روز از دهه فجر با حضور معاون سياسی امنيتی استاندار؛

پروژه آبرسانی به روستای رومشتک قاين به بهره برداری رسيد

لزوم  بر  خراسان جنوبی،  و  فناوری  علم  پارک  رئیس 
شکل گیری صنعت گیاهان دارویی در استان، برای انجام 
پژوهش های کاربردی تأکید کرد. به گزارش ایسنا، دوستی 
اظهار کرد: گیاهان دارویی یکی از پایه های پیشرفت استان 
است که نیازمند توجه و حمایت ویژه است. به گفته وی 

متأسفانه اقداماتی که تاکنون درزمینه گیاهان دارویی انجام 
شده محدود به تهیه عرقیات این گیاهان است درحالی که 
بسیاری از گونه های مفید گیاهان دارویی می توانند مزایای 
شرکت  های  افزود:  وی  کنند.  فراهم  خوبی  اقتصادی 
دانش بنیانی که در حوزه گیاهان دارویی فعالیت می کنند 

تنها راه توسعه اقتصادی و ثروت آفرینی از طریق گیاهان 
دارویی هستند. دوستی با بیان اینکه گیاهان دارویی نیازمند 
دانش فنی و تخصصی است تا بتوانیم این گیاه را از حالت 
تصریح  کنیم،  بازار  با  عرضه  قابل  گیاه  به  تبدیل  صرف 
کرد: ارزش افزوده گیاهان دارویی زمانی اتفاق می افتد که 

داروی  به  که  بدهیم  گیاهان  این  در  را  تغییراتی  حداکثر 
دست  همه  همت  با  داد:  ادامه  وی  شود.  نزدیك  گیاهی 
زمینه  در  یافته ای  توسعه  فن آوری های  باید  اندرکاران 
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی داشته باشیم و بتوانیم 

صنایع مرتبط با آن را در استان خود مستقر کنیم.

لزوم شكل گيری صنعت گياهان دارويی در استان
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رئیس جمهور: باید »برجام 2« را برای 
توسعه کشور آغاز کنیم 

دکتر روحانی رئیس جمهور با اشاره به تقارن دهه فجر 
و پیروزی های ملت غیور ایران در مذاکرات هسته ای با 
قدرت های جهانی و فرجام برجام یک، تاکید کرد: باید 
»برجام 2« را برای توسعه کشور آغاز کنیم. روحانی 
خاطرنشان کرد: باید از امروز به دنبال این باشیم که 

تا از فرصت برجام برای توسعه کشور استفاده کنیم. 

تعهدکتبی برای ریاست حداد بر مجلس

که  دارد  آن  از  حکایت  شنیده های   : نوشت  صراط 
اعضای ائتالف اصولگرایان تعهد داده  اند تا در انتخابات 
ریاست مجلس دهم به غالمعلی حداد عادل رأی دهند. 
این موضوع تا جایی پیش رفته که عمال ائتالف مذکور 
و  کرده  خارج  اصولگرایی  همه گیر  ائتالف  یک  از  را 
صرفا بخش کوچکی از نیروهای سیاسی اصولگرا را 
این  داده  گزارش  که صراط،  آن گونه  می گیرد.  بر  در 
افراد با واسطه گری زاکانی و نزدیکانش برای انتخاب 

حدادعادل به ریاست مجلس هم قسم شده اند.

واکنش حدادعادل درباره شایعه ریاستش

اصولگرایان  ائتالف  سخنگوی  حدادعادل  غالمعلی 
در واکنش به خبری مبنی بر گرفتن تعهد از اعضای 
خبر  کرد:  اظهار  مجلسی  ریاست  رای  برای  ائتالف 
منتشر شده در بعضی رسانه ها در این باره کذب است. 
وی افزود: به نظر می رسد وحدت اصولگرایان بعضی را 
چنان نگران کرده که به دروغ پراکنی روی آورده اند و 

این نشان از درستی مسیر وحدت است.

عباس عبدی : حرف های هاشمی برای تایید 
صالحیت »سیدحسن خمینی «  نبود

این  اساسی  سؤال   : گفت  اصالح طلب  سیاسی  فعال 
است که وقتی حسن آقا می خواهد تأییدصالحیت شود، 
صحبت های ما یا ناظر بر کمک کردن به تأییدصالحیت 
باشد یا ناظر بر تحمیل هزینه در صورت تأیید نشدن. 
صحبت آقای هاشمی به هیچ وجه ناظر بر کمک کردن 
به تأییدصالحیت نبود. با این تفاسیر هر اتفاقی بیفتد 
همه  همین  برای  داشت.  منفی  اثر  صحبت ها  این 
تعجب کردند. این چه کمکی می کرد؟ عباس عبدی 
حکم  نهایی شدن  از  بعد  می توانست  هاشمی   : افزود 
شورای نگهبان برای تحمیل هزینه آن هم نه با این 
محتوا باشد. این محتوا، محتوایی مدرن و قابل قبول 
نیست. اصالح طلبان نمی توانند از این محتوا دفاع کنند 
برای  درخواستی  نیز  حسن آقا  که  می دهم  احتمال  و 

رعایت صالحیت به واسطه انتساب خانوادگی ندارند.

واکنش رسایی به خبر رد صالحیتش

انتشار  با  خود  تلگرامی  کانال  در  رسایی  حمید 
تصویری از آیات 90 تا 95 سوره یوسف نوشت: خبر 
رد صالحیتم را در رسانه دیدم به قرآن رجوع کردم 
این آیه شریفه آمد. راضی ام به رضای خالقم. ظاهرا 

مامورم به رعایت تقوا و صبر. 

 گاردین :   رابطه  ایران  و انگلیس گرم شده

و  ایران  پیوند  شدن  گرم  از  یادداشتی  در  گاردین 
انگلیس خبر داد و نوشت: با سفر ظریف به لندن، از 
ماه آینده در سفارتخانه های دو طرف ارائه خدمات 
 روادید آغاز خواهد شد. در این یادداشت آمده است : 
سفر وزیر خارجه ایران به لندن که در 12 سال گذشته، 
نخستین سفر از این دست به شمار می رود علیرغم 
چند دهه بی اعتمادی و اختالف های پی در پی در 
ای  »نشانه  ای،  منطقه  مسائل  و  بشر  حقوق   زمینه 

از گرم شدن روابط« دو کشور است.

 کره شمالی خیال کره جنوبی را راحت کرد
پیونگ  نوشت:  شمالی  کره  حاکم  حزب  روزنامه 
استفاده  سئول  علیه  خود  اتمی  تسلیحات  از  یانگ 
نخواهد کرد. روزنامه ودونگ سینمون در ادامه افزود: 
تسلیحات اتمی کره شمالی با هدف تضمین صلح و 
امنیت در شبه جزیره کره و از بین بردن تالش های 

خرابکارانه برای نابودی کره شمالی است.

احساس گناهی که بان کی مون را گرفت

عدم  خاطر  به  کرد  اظهار  ملل  سازمان  دبیرکل 
فلسطینی ها  و  اسرائیل  صلح  مذاکرات  در  پیشرفت 
مون  کی  بان  می کند.  شرمندگی  و  گناه  احساس 
فلسطینی ها  حمالت  داشت،  اظهار  پیش  روز  چند 
فلسطینی هاست.  ناامیدی  نتیجه  اسرائیلی ها  علیه 
نخست  نتانیاهو«  »بنیامین  انتقاد  با  سخنان  این 

وزیر رژیم صهیونیستی روبرو شد.

رضایی: اگر عربستان وارد سوریه شود کل 
منطقه در آتش خواهد سوخت

نسبت  خود  اینستاگرام  صفحه  در  رضایی  محسن 
و  داد  هشدار  سوریه  به  سعودی  ارتش  اعزام  به 
همچنین پیش بینی کرد در صورت برخورد روسیه، 
ترکیه، عربستان و سوریه با یکدیگر و پس از آن هم 
ورود آمریکا و یک جنگ بزرگ منطقه اي، محتمل 
است. بی تردید دولت سعودی، که دیوانه وار به هر 
را مرتکب  اگر چنین حرکتی  زند  اقدامی دست مي 
خواهد  آتش  در  عربستان  جمله  از  منطقه  شود،کل 

سوخت! که البته ایران از آن دور خواهد بود.

سوریه : هر متجاوزی پا به خاک سوریه 
بگذارد در تابوت به کشورش بازمی گردد

در  مطبوعاتی  کنفرانسی  در  سوریه  خارجه  وزیر 
یا  باشد  داد هر متجاوزی-عربستانی  دمشق هشدار 
ترکیه ای - که پا بر خاک کشورش گذارد در تابوتی 
چوبی به وطنش بازخواهد گشت. ولید المعلم، وزیر 
می گوید  منطق  و  سلیم  عقل  گفت:  سوریه  خارجه 
خاک  در  سعودی  سربازان  حضور  تصور  حتی  که 
عربستان  رهبران  جنون  اما  است  غیرممکن  سوریه 
عربستان  آیا  اما  نمی گذارد.  غیرممکن  را  چیز  هیچ 
در یمن موفقیتی بدست آورده تا فکر اعزام نیرو به 
ارتش عربستان سعودی  را بکند؟ سخنگوی  سوریه 
اعزام  خواهان  کشورش  که  بود  گفته  این  از  پیش 
نیرو به سوریه به عنوان بخشی از نیروهای نظامی 

ائتالف ضدداعش آمریکاست.

فاز  وارد  اینکه  بیان  با  سپاه  کل  فرمانده 
گفت:  شده ایم،  تهدیدات  از  جدیدی 
شده   دور  ما  مرزهای  از  اصلی  تهدیدات 
مقاومت  گسترش  آن  دلیل  و  است 
گفت:  جعفری  سرلشکر  است.  اسالمی 
البته تهدیدات زیادی نیز داشتیم که برخی 
نه، مانند حمله  به وقوع پیوست و برخی 
آمریکا به کشورهای اطراف ایران و اردو 
زدن در نزدیکی ما در دهه 80 اما همین 
آمادگی ها برای جانفشانی و دفاع توسط 
نیروهای مسلح بویژه سپاه اجازه نداد این 

امر به وقوع بپیوندد . 
وی ادامه داد: جنگهای لبنان و فلسطین 
نشان داد که ارتش های تا بن دندان مسلح 
و  ندارد  کارایی  اسالمی  مقاومت  برابر  در 
آنچه دشمنان قسم خورده انقالب به آن 
بطور  نمی توانند  که  است  این  اند  رسیده 
مستقیم با حرکت مقاومت اسالمی مردم 
در منطقه مقابله کنند. سرلشکر جعفری در 
ادامه با اشاره به حضور سپاه در سوریه و 
پیگیری ماموریتهای مستشاری و حمایتی 

کشور  این  مردمی  نیروهای  و  ارتش  از 
 ، با تروریست های تکفیری   برای مقابله 
که  دارند  ابهام  برخی  کرد:  نشان  خاطر 
و  دارد  ربطی  چه  ما  به  سوریه  در  جنگ 

آن را یک امر داخلی می دانند که بسیار 
ساده اندیشانه است و البته البته خیلی ها 
هم می دانند که دفاع از سوریه، در واقع 
دفاع از مقاومت اسالمی است و از رسیدن 
تهدیدات به مرزهای ما جلوگیری می کند.

و  رقابت  اینکه  بیان  با  سپاه  کل  فرمانده 

اصرار زیادی بین یگان های زمینی سپاه 
برای این رزم و مبارزه وجود دارد، گفت: 
وقتی می گوییم برای این کار مستشاری، 

محدودیت داریم، ناراحت می شوند.

و سوریه  عراق  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
از حریم والیت دفاع می شود، افزود: رهبر 
معظم انقالب در دیدار با خانواده شهدای 
مدافع حرم تاکید کردند که اگر این دفاع 
صورت نگیرد، تهدید به مرزهای ما می آید. 
سرلشکر جعفری با بیان اینکه پیروزی های 

گسترده  شکست های  و  سوریه  در  اخیر 
تمام  مقاومت  مقابل  جبهه  پی  در  پی  و 
است،  ریخته  هم  به  را  آنها  محاسبات 
ادعای  خصوص  در  سؤالی  به  پاسخ  در 
سوریه  به  نیرو  اعزام  بر  مبنی  عربستان 
و  پشتیبانی  با  می کردند  فکر  آنها  گفت: 
تامین مالی می توانند امتیازی در سوریه به 
اخیر جبهه  پیروزی های  آورند ولی  دست 
هم  به  را  آنها  برنامه های  تمام  مقاومت، 

ریخته است.
چنین  جرات  نمی کنم  فکر  گفت:  وی   
آنها یک  ارتش  باشند چون  داشته  کاری 
ارتش کالسیک است و تاریخ نشان داده 
ندارند.  را  با رزمندگان اسالم  توان مقابله 
به  آنها  کار  این  افزود:  جعفری  سرلشکر 
خواهد  خودشان  به  خالص  تیر  منزله 
این  جز  دیگری  راه  ظاهرا  البته  که  بود 
نمی بینند اما در این صورت شکست آنها 
قطعی است.  فرمانده کل سپاه افزود: آنها 
گنده گویی کردند و البته اگر چنین اتفاقی 

هم بیفتد، از نظر ما موضوع بدی نیست.

974 واحد مسکونی به متقاضیان مسکن مهر در استان تحویل شد   عکس: مجتبی گرگیعکس روز 

فرمانده سپاه : سیاست ما اعزام نیروی گسترده به سوریه نیست

محدودیت هایی را پذیرفتیم که به آنها نیاز نداشتیم

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: برخی منتقدان در رابطه 
با موضوع مذاکرات می گویند که ایران برخی محدودیت ها را 
در موضوع تحقیق و توسعه پذیرفته در جواب باید گفت که بله 
ما برخی محدودیت ها را پذیرفته ایم اما این محدودیت ها جزو 
مواردی بود که ما نیازی به آن نداشتیم و مسائل مهم در موضوع 

تحقیق و توسعه همچون به کارگیری سانتریفیوژهای IR 8 در مذاکرات پذیرفته شد.

اگر برای خدا کاندیدا شده ایم انصراف دهیم

نفوذ  دنبال  به  دشمن  گفت:  اصولگرایان  ائتالف  سخنگوی 
سیاسی از طریق انتخابات است. حداد عادل اضافه کرد: باید 
انتخاباتی  لیست  تعدد  و  هماهنگی  عدم  با  که  کنیم  توجه 
مردم در انتخاب افراد اصلح دچار سردرگمی نشوند؛ اگر برای 
و  خدا  برای  و  بیاییم  به صحنه  کردیم  تکلیف  احساس  خدا 

برای حفظ اتحاد و انسجام نیز انصراف بدهیم.

محمد هاشمی رفسنجانی : کسی نمی تواند »سیدحسن خمینی« را مدیریت کند
محمد هاشمی رئیس دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : هیچ گونه صحبتی بین آیت ا... هاشمی و سید حسن خمینی در خصوص اعتراض به رد 
صالحیت صورت نگرفته است. این مسائل بیشتر در بیت سید حسن خمینی مطرح شده است. به هر حال حیثیت یک روحانی بلندمرتبه صدمه دیده است. برادر 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت افزود : مشی آیت ا... هاشمی به ایشان اجازه نمی دهد کسی را به اعتراض ترغیب کند. وی افزود : یکی از منتقدان اصولگرا به 
بنده گفت: »آیت ا... هاشمی تالش می کند سید حسن خمینی را مدیریت کند«. بنده در پاسخ به ایشان عنوان کردم سخن شما هم توهین به آیت ا... هاشمی 

است و هم توهین به جایگاه سید حسن خمینی. سید حسن خمینی در شرایطی نیست که کسی بتواند ایشان را مدیریت کند.

 تهدیدات اصلی از مرزهای ایران دور شده است / عربستان جرات اعزام نیرو به سوریه را ندارد

امام رضا )ع( : هر کس مشکلی از مومنی را بر طرف نماید 
و او را خوشحال سازد، خداوند او را در روز قیامت خوشحال

 و راضی می گرداند.

11 : 48
17 : 29
23 : 05
05 : 02
06 : 26

سرکار خانم میمنت لشکری
جناب آقای دکتر محمد محسن حمیدی و امیر رضای عزیز

مصیبت وارده را تسلیت گفته و از یگانه بی همتا برای آن مرحوم علو درجات 
و برای بازماندگان شکیبایی آرزومندیم.

دکتر سید رضا هاشمی و بانو- سید سپهر هاشمی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

حاجیه خانم عذرا مودی
»همسر حاج حسین وفائی فرد«

  را به اطالع دوستان، فامیل و همشهریان محترم می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه امروز 
یکشنبه 94/11/18 ساعت 9 الی 10 صبح از محل غسالخانه به طرف شهر مود برگزار می گردد

خانواده های: وفائی فرد - مودی و سایر بستگان

الباقی
هو

جناب آقای حاج محمد ابراهیم دیانی 
عضو محترم هیئت مدیره موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

مصیبت وارده را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات 
و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. 

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

تجهیزات سخت افزاری شامل سرور، اسکنر و رایانه مورد نیاز خود را از طریق مناقصات عمومی یک 
مرحله ای به شرح جدول ذیل، خریداری نماید. لذا شرکت های احراز صالحیت شده توسط شورای عالی 
انفورماتیک کشور در زمینه مرتبط در صورت تمایل می توانند برای دریافت اسناد مربوطه از یکشنبه 

94/11/18  تا پایان وقت اداری چهارشنبه 94/11/21 به آدرسه ای ذیل مراجعه نمایند: 
1- خراسان جنوبی، بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی، واحد 

حراست 
 http://iets.mporg.ir 2- پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس

 www.sktax.ir 3- سایت اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی به آدرس

موضوع ردیف
مناقصه

تضمین 
شرکت در 

مناقصه
تاریخ تحویل برآورد قیمت

اسناد
تاریخ بازگشایی 

پاکت ها

1
مناقصه 
خرید 
اسکنر

 198,500,000
ریال

 3,970,000,000
ریال

حداکثر 
تا پایان 

وقت اداری 
1394/12/01

ساعت 10 - 9 
مورخ 94/12/3

مناقصه 2
خرید رایانه

 130,000,000
ریال

 2,600,000,000
ریال

حداکثر 
تا پایان 

وقت اداری 
1394/12/01

ساعت 11 - 10 
مورخ 94/12/3

3
مناقصه 
خرید 
سرور

 121,500,000
ریال

 2,430,000,000
ریال

حداکثر 
تا پایان 

وقت اداری 
1394/12/01

ساعت 12 - 11 
مورخ 94/12/3

حداکثر زمان تحویل دستی و یا پستی اسناد مناقصه به واحد حراست اداره کل، پایان وقت اداری شنبه 
94/12/01 و زمان بازگشایی پاکت ها  دوشنبه 94/12/3 می باشد. در صورت هر گونه سؤال و یا کسب اطالعات 
بیشتر با شماره های ثابت 05632396230 ، 05632396229 ، 05632396789 ، 05632396237 اداره 

فناوری اطالعات و یا شماره همراه 09151632367 تماس حاصل فرمایید.
 اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
 اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی )نوبت اول(

اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی در نظر دارد :

 قرعه کشی بزرگ سام تل 1394/12/25 با جوایزی ارزنده 
 به ازای خرید هر گوشی یا تبلت از 94/11/15  الی 

94/12/24 یک عدد کارت قرعه کشی از ما دریافت نمایید. 

آدرس: نبش حکیم نزاری 7
  09399776070 - 32232358

09155616322 - فتحی

   مـژده










