
دوشنبه  19  بهمن  1394     28  ربیع االخر 1437      8  فوریه  2016      سال نوزدهم       شماره  3438          200 تومانچهارشنبه 2  دی  1394     11 ربیع االول 1437      23  دسامبر  2015      سال نوزدهم       شماره  3399          200 تومان

مشکلی برای پرداخت عیدی 
بازنشستگان وجود ندارد 

گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان  عامل  مدیر  ایسنا: 
مشخص  بازنشستگان  عیدی  پرداخت  مالی  منابع 
ندارد.  وجود  آن  پرداخت  برای  مشکلی  و  بوده 
از  بازنشستگان پس  میزان عیدی  افزود:  نوربخش 
اعالم هیئت وزیران در کوتاهترین زمان و به طور 

قطع قبل از پایان سال پرداخت می شود. 

موافقت سازمان مدیریت
 با جذب۱۰۰۰پرستار

مهر: معاون توسعه و مدیریت منابع وزیر بهداشت، 
کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  موافقت  از 
داد.  خبر   ۹۵ سال  در  پرستار   ۱۰۰۰ جذب  برای 
صدرالسادات، گفت: سازمان مدیریت کشور با جذب 
پرستار به میزان یک سوم تعداد بازنشسته های دو 

سال قبل وزارت بهداشت موافقت کرده است. 

فانی: جذب نیرو از طریق آزمون 
استخدامی در 95

با  با ایسنا،  فانی وزیر آموزش و پرورش در گفتگو 
آینده  استخدامی سال  آزمون  از طریق  اینکه  بیان 
جذب نیرو خواهیم داشت، اما الزمه آن اخذ مجوز 
امسال هم حدود  گفت:   است،  مدیریت  سازمان  از 
۵۰۰۰ جذب نیرو از طریق آزمون استخدامی داشتیم.

 سازمان حمایت: گرانی گوشت 
به دالالن مربوط نیست 

دامداران،  اتحادیه  رئیس  که  حالی  در  ایسنا: 
عنوان  گوشت  گرانی  اصلی  عامل  را  دالالن 
حمایت  سازمان  معاون  محمدیان  است،  کرده 
گوشت  قیمت  افزایش  نمی توان  که  کرد  تصریح 
در یک ماه اخیر را به آنها نسبت داد بلکه کاهش 

عرضه از مهم ترین دالیل گرانی است. 

وعده سرخرمن ممنوع !!
وقتی استاندار از وعده های غیر قانونی متقاضیان قانون گذاری برآشفته می شود

خدمتگزار در شورای اداری : نمایندگان برای افزایش سهم استان از بودجه سال 95 تالش کنند 

به مناسبت سومین روز درگذشت همسری مهربان، مادری دلسوز 
و خواهری عزیز مرحومه مغفوره 

حاجیه عذرا مودی 
»همسر حاج حسین وفائی فرد«

در محل بعدازظهر  الی 4  از ساعت 3  سه شنبه 94/۱۱/2۰  ترحیمی   جلسه 
 هیئت حسینی »واقع در خیابان انقالب« برگزار می گردد، حضور شما سروران 
گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: وفائی فرد ، مودی و سایر بستگان

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

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

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

 بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از شما سروران ارجمند 
برای همت و مشارکت در آسفالت معابر روستای دستگرد اعالم می داریم 

صحت و سالمتی شما بزرگواران را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

دهیاری و شورای اسالمی روستای دستگرد

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

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

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

 بدینوسیله صمیمانه ترین مراتب سپاس و قدردانی خود را از یکایک شما سروران ارجمند در خصوص 
همت و مشارکت در عمران و آسفالت معابر روستای مرک اعالم می نماییم

 صحت و سالمتی شما بزرگواران را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

شورای اسالمی و دهیاری روستای مرک

یادبود
دومین سالگرد درگذشت همسری نمونه، پدری عزیز و فداکار 

شادروان منوچهر مسینائی
 را گرامی می داریم. روحش شاد

خانواده های: مسینائی و زهرائی

با نهایت تاسف و تالم درگذشت

 مرحومه حاجیه صغری امیرآبادی زاده
 »همسر آقای حاج غالمعلی فلقی بازنشسته بنگاه خیریه آبلوله«

 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع جنازه آن شادروان امروز دوشنبه 94/۱۱/۱9 ساعت 3 
بعدازظهر از محل غسالخانه انجام می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 

خانواده های : فلقی ،  امیرآبادی زاده و سایر بستگان

 

 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

فروش اقساطی الستیک
ویژه نیروهای مسلح )با حکمت کارت( اقساط ۱۰ ماهه

فروشگاه الستیک نازی نژاد
خیابان جمهوری اسالمی، نبش جمهوری 5    322۱۱736- ۰9۱2۰87۱۰6۰

مرکز آموزش علمی -کاربردی شهرداری و مدیریت بحران بیرجند
وابسته به موسسه آموزش عالی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور 
در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور دانشجو می پذیرد

پذیرش در دوره کاردانی بدون محدودیت نوع مدرک دیپلم
ثبت نام کاردانی از 94/۱۱/۱4 لغایت 94/۱۱/2۰ 

جنسیت ظرفیت پذیرشعنوان رشتهکد رشته
پذیرش

کد 
اشتغال شاغلآزاد

۱2۰مرد3۰3۰کاردانی اطفای حریق شهری5762
کاردانی حرفه ای امور دهیاری5۰25

 و شوراها
۱2۰ زن، مرد3۰3۰

۱2۰زن، مرد3۰3۰کاردانی فنی عمران - امور پیمانها234۰
کاردانی حرفه ای مدیریت5۱79

 امور دفتری
۱2۰زن، مرد3۰3۰

کاردانی فنی عمران 2394
حمل و نقل شهری

۱2۰زن، مرد3۰3۰

کاردانی فنی معماری2498
 معماری شهری

۱2۰زن، مرد3۰3۰

ثبت نام کارشناسی از تاریخ 94/11/18  لغایت 94/11/24

نام رشتهردیف

کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث۱

مهندسی فناوری حمل و نقل شهری2
مهندسی فناوری بازیافت پسماند3

ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی :
 www.sanjesh.org 

زمان ثبت نام دوره های کارشناسی متعاقباً اعالم خواهد شد.

بیرجند، خیابان مدرس، انتهای بیست متری اول شرقی، پالک ۱4 
 مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری و مدیریت بحران بیرجند 

تلفن: 322۱2724- 3223۱444 )۰56(

سارقان کیف قاپ در بیرجند دستگیر 
شدند

دستگیري قاچاقچي عتیقه 
در شهرستان بیرجند

صفحه 3

یادواره شهدای انقالب اسالمی 
خراسان جنوبی برگزار شد

گالیه امام جمعه از عدم حضور برخی 
مدیران در جلسه یادبود شهدای انقالب
صفحه 7

صفحه 7

 قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

 با توجه به تهدیدات 
مواد مخدر اعتبارات کافی
 در این زمینه وجود ندارد
کشف 2۱ تن انواع مواد مخدر 
در ۱۰ ماهه اول امسال
صفحه7

معاون اول قوه قضائیه :

با کسانی که توهین کردند 
قطعا برخورد می شود؛ حتی 
اگر مسئول باشند

احمدی نژاد : اصولگرایی مرده ؛  
اصالح طلبان درجه 3 به طور کامل 
اصول گرایان را شکست می دهند
صفحه 8
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 تخفیف  محصوالت غذایی به مصرف کننده نمی رسد 

درج  اینکه  بیان  با  غذایی  صنایع  صنفی  انجمن های  کانون  رئیس 
به مصرف کننده  قیمت روی مواد غذایی کمکی 
 35 با  ماکارونی  حاضر  حال  در  گفت:  نمی کند، 
اما  می شود  فروخته  بنکداران  به  تخفیف  درصد 
این تخفیف به دست مردم نمی رسد. مرتضوی در 
گفتگو با ایسنا،  اظهار کرد: اصوال اعالم قیمت به 
مشتری با درج قیمت مصرف کننده روی آن، دو موضوع متفاوت است.
اگر قیمت کارخانه روی مواد غذایی درج  اینکه معتقدیم  بیان  با  وی 
شود منطقی تر است، ادامه داد: در بسیاری از موارد در زمان توزیع این 
امکان وجود دارد که محصولی با قیمت پایین تر از مصرف کننده فروخته 
شود اما به دلیل درج شدن این قیمت، امکان پذیر نیست و فروشندگان 

نیز این کار را نمی کنند.

آغاز پرداخت عیدی  پایان سال کارگران 

به زودی ماه پایانی سال از راه می رسد و طبق قانون ۱3 میلیون مشمول 
قانون کار و شاغل در بخش های مختلف کشور 
باید یک بسته ویژه حقوقی تحت عنوان عیدی 
کنند.   دریافت  خود  کارفرمایان  از  سال  پایان 
سال ها  که  فرمولی  طبق  نیز  کارگران  عیدی 
پیش در مجلس به تصویب رسیده است، پرداخت 
می شود. به گزارش بولتن نیوز، بر مبنای قانون موجود، هر فرد مشمول 
دریافت  عیدی  کارفرما  از  خود  کارکرد  ماه های  نسبت  به  کار  قانون 
خواهد کرد. به زودی پرداخت عیدی ۱3 میلیون شاغل مشمول قانون 
کار به مبلغ ۱۴۲۴۰۰۰ تومان تا نهایتا ۲۱3۶۰۰۰ تومان آغاز می شود 
که البته رقمی بین ۲۷۴۰۰ تا ۹۸۴۰۰ تومان هم به عنوان مالیات از 

آن کسر خواهد شد.

 جزئیات جدید از تولید فیات در ایران

شرکتی  اینکه  بیان  با  ایتالیا  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رئیس 
ایرانی- ایتالیایی میان ایران خودرو و فیات ایجاد 
قیمتی  رقیب  می تواند  فیات  گفت:  شد،  خواهد 
باشد.  واگن  فولکس  و  پژو  محصوالت  برای 
جزئیات  تشریح  با  مهر،  با  گفتگو  در  پورفالح 
فیات  و  خودرو  ایران  همکاری های  از  بیشتری 
اما  نرسیده  امضا  به  فیات  و  ایران خودرو  میان  قراردادی  گفت: هنوز 
مذاکرات در مراحل خوبی قرار گرفته است که امیدواریم منجر به شکل 
گیری همکاری مناسبی میان دو خودروساز شود. وی افزود: براساس 
است  قرار  گرفته،  صورت  فیات  و  خودرو  ایران  میان  که  مذاکراتی 
خودروهای جدید فیات در ایران تولید شده و بعد از آن به کشورهای 

منطقه صادر شود و تولید مشترک، اساس کار قرار گیرد. 

پنج سال از اجراي هدفمندي یارانه ها گذشت و در سالي 
که باید این قانون پنج ساله ختم مي شد دولت باز هم براي 
سال آینده پیش بیني پرداخت را در بودجه گنجانده است. 
یارانه هایي که از همان ابتداي پرداخت مورد نقد کارشناسان 
بود و امروز هم که پنج سال تجربه اجرا پشت سر این 
قانون وجود دارد، بیراه نبودن انتقادات نمایان شده است.
به گزارش الف، نتایج اجراي قانون در این سال ها نشان 
مي دهد آثاري که پرداخت یارانه ها بر افزایش رفاه اجتماعي 
و قدرت خرید مردم داشته بسیار اندک بوده است. بنابراین 
اگرچه دولت همه ساله مبالغ زیادي از بودجه عمومي را 
کاالهاي  یارانه  همچنین  و  نقدي  یارانه  پرداخت  صرف 
این گونه  بودن  فراگیر  دلیل  به  اما  است  کرده  اساسي 
پرداخت ها تاثیر قابل توجهي در بهبود وضع معیشتي اقشار 

کم درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعي کمک هاي دولت بر 
الگوي تغذیه جامعه چندان شایان توجه نبوده است. به طور 
نمونه براساس گزارش دفتر تحقیقات تولید وزارت اقتصاد 
سال ۹۱ به عنوان سالي که هدفمندي یارانه ها از ابتداي آن 
سال با بیشترین اثرگذاري در بودجه خانوار اجرا شد، یارانه 
پرداخت شده براي هر فرد مبلغي در حدود شش میلیون 
ریال در آن سال بوده است، این درحالي است که این رقم 
تنها توانسته قدرت خریدي به میزان ۶۲5 هزار ریال ایجاد 
کند. این قدرت خرید در سال۱3۹۰ در حدود ۶۶5 هزار 
این روند نشان مي دهد در صورتي که  بوده است.  ریال 
تغییري در اعطاي فراگیر یارانه توسط دولت صورت نگیرد 
قدرت خرید ایجاد شده از محل پرداخت یارانه در سال هاي 

آینده به دلیل ادامه تورم دو رقمي کاهش خواهد یافت.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سال 
پایه  به  جدید  آموزشی  نظام  تغییرات  آینده 
دهم می رسد، گفت: امسال هدایت تحصیلی 
در پایان کالس نهم انجام می شود و اکنون 
اقدام  دست  در  دهم  پایه  های  کتاب  تالیف 

فانی  اصغر  علی  ایسنا،  گزارش  به  است. 
در  دوم  متوسطه  دروس  جدول  کرد:  اظهار 
تصویب  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای 
خانواده  مدیریت  چون  دروسی  و  است  شده 
و سبک زندگی، هنر، انسان و محیط زیست 

به دروس اضافه شده  بهداشت  و سالمت و 
در  پرورش،  و  آموزش  وزیر  گفته  به  است.  
راستای تقویت ورزش در مدارس در جدول 
دروس مصوب برای پایه های دهم، یازدهم 
بینی  پیش  دوساعت  هفته  هر  دوازدهم  و 

زمان  درباره  همچنین  فانی  است.  شده 
گفت:  فرهنگیان  معوق  مطالبات  پرداخت 
پرداخت ها در حال پیگیری است و امیدواریم 
انجام شود. قرار شده است قبل از پرداخت ها 

خبری را اعالم نکنیم. 

 یارانه ها قدرت خرید یك ساله را ۶2هزار تومان باال برد

زمان پرداخت مطالبات معوق فرهنگیان/ تصویب دروس جدید متوسطه دوم 

سکه تمام طرح جدید پس از افزایش قابل توجه و رکوردشکنی در روز شنبه، در بازار روز گذشته روند کاهشی پیدا کرد و به قیمت ۹۷۷ هزار و 5۰۰ 
تومان معامله شد. به گزارش ایسنا،  دالر آمریکا به روند کاهشی قیمت خود ادامه داد و به کمتر از 35۹۰ تومان رسید. همچنین نیم سکه و ربع 
سکه به ترتیب ۴۹۱ و ۲۶۴ هزار تومان عرضه  شد. هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز با روند نزولی در مقایسه با شنبه، حدود ۹۹ هزار تومان فروخته  شد. 

قیمت سکه کاهشی شد 

دیوار مسکن طال شود، مردم پول ندارند!

یک کارشناس مسکن گفت: حتی اگر از هم اکنون 
پیش بینی شود که دیوارهای مسکن در سال های 
آینده طال خواهد شد، باز هم متقاضیان پولی برای 
المله  ایسنا، سلمان خادم  به گزارش  ندارند.  خرید 
قیمت  حباب  گفت  نمی توان  قطعا  کرد:  اظهار 
از  زمانی می توانیم  زیرا  مسکن تخلیه شده است؛ 
این مسئله حرف بزنیم که پول کالن دست مردم 
اگر  ندارد.  وجود  چیزی  چنین  که  حالی  در  باشد؛ 
توجهی  قابل  بخش  به  قاطعیت  با  هم اکنون  از 
آینده  سال های  بگویید  مصرفی  متقاضیان  از 
نخواهند  خرید  هم  باز  می شود  مسکن طال  دیوار 
دولت  که  هم  زمانی  تا  ندارند.  پولی  چون  کرد؛ 
بهره های  و  طوالنی  زمان  مدت  با  باال  وام های 
پایین پرداخت نکند توان خرید متقاضیان افزایش 
بانک  درخواست  به  اشاره  با  وی  یافت.  نخواهد 
مشتریان  ورود  برای  اخیر  هفته های  مرکزی طی 
مصرفی به بازار مسکن گفت: نهاد ناظر بازار پول 
نگران افزایش قیمت مسکن است و به همین دلیل 
از مشتریان مصرفی درخواست می کند تا هم اکنون 
برای خرید اقدام کنند. اما هنوز متقاضیان از توان 

الزم برای ورود به بازار برخوردار نیستند. 

 چاه های غیرمجاز مسدود می شود

منفی  تراز  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
در  مترمکعب  میلیارد   ۶ زیرزمینی  آب  سفره های 
توسعه درصددیم  برنامه ششم  در  ولی  است  سال 
قضائیه  قوه  مقننه،  قوه  نیرو،  وزارت  همکاری  با 
کنیم. مسدود  را  غیرمجاز  چاه های  رسانه ها  و 

برنامه  براساس  گفت:  اکبری،  فارس،  گزارش  به 
ششم توسعه اصالح ساختار ۲.5 میلیون هکتار از 
است.وی  شده  پیش بینی  کشاورزی  اراضی  خاک 
حلقه  هزار   ۲۰۰ از  بیش  گذشته  دولت  در  افزود: 
چاه غیرمجاز در کشور حفر شد که با این اقدامات 
خود  ابه  حق  از  بیش  و  بودند  مجاز  که  چاه هایی 
مصرف نکرده بودند، در کنارشان چاه های غیرمجاز 
عالوه بر سهم آنها بیش از حفر یک چاه مجاز در 

سفره های آب زیرزمینی برداشت کردند. 

 شناسایی گروه های جدید 
مشمول پرداخت مالیات

مهر : تقوي نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی با 
اعالم طرح شناسایی گروه هایی که خارج از تور مالیاتی 
مالیات های  جدید  قانون  رویکرد  گفت:  دارند،  قرار 
است. استوار  مردم  حقوق  به  توجه  بر   مستقیم 

 

غرامت پژو به ایران خودرو بیش از 427 
میلیون یورو اعالم شد

مجموعه  خودرو،  ایران  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
غرامت دریافتی ایران خودرو از پژو را ۴۲۷ میلیون 
و ۶۰۰ هزار یورو اعالم کرد و گفت: ۱۱5 میلیون 
یورو از این میزان متعلق به مسایل جاری و گذشته 
به  مربوط  نیز  یورو  هزار   ۶۰۰ و  میلیون   3۱۱ و 
با  گفتگو  در  زارع  یکه  هاشم  است.  آینده  مسایل 
ایرنا، افزود: در سال جاری ۲5 میلیون یورو قطعات 
مجانی از شرکت پژو دریافت می کنیم که بخشی 
این  بر  عالوه  است.  شده  دریافت  قطعات  این  از 
۱۱ میلیون یورو تجهیزات خط تولید توسط پژو به 
میلیون  داده می شود؛ همچنین ۱۱  ایران خودرو 
یورو از طلب های پژو از ایران را پرداخت نخواهیم 
کرد.وی تصریح کرد: پژو یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
یورو برای آموزش پرسنل ایران خودرو در فرانسه 
هزینه خواهد کرد؛ همچنین ۲۸۰ میلیون یورو باید 
پرداخت  رویالتی  آینده  و  کنونی  برای محصوالت 
تعیین  های  غرامت  این  براساس  که  کردیم  می 

شده، این رقم پرداخت نخواهد شد. 

فراخوان مشموالن دیپلم و زیردیپلم   
کلیه  اطالعیه ای  در  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان 
مشموالن دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ آماده به 
به  را   ۱3۹۴ ماه  بهمن  نوزدهم  تاریخ  به  خدمت 
خدمت سربازی فراخواند. به گزارش ایسنا، سازمان 
وظیفه عمومی ناجا ضمن فراخوان کلیه مشموالن 
غایب و غیرغایب متولد ۱355 تا پایان بهمن ماه 
طی  ضرورت،  دوره  خدمت  انجام  برای   ۱3۷۶
اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه مشموالن دیپلم و زیر 
دیپلم سال های مذکور که برگ آماده به خدمت 
دریافت   ۱3۹۴ سال  ماه  بهمن  نوزدهم  تاریخ  به 
کرده اند، می بایست در ساعت و محلی که توسط 
نامه  معرفی  برگ  در  ناجا  سازمان وظیفه عمومی 
مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم 

شده، حضور یابند. 

ثبت نام کنکور سراسری از امروز 19 بهمن 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز 
از   ۹5 سال  سراسری  آزمون  در  نام  ثبت  فرآیند 
ایرنا،  داد.به گزارش  بهمن خبر  امروز دوشنبه ۱۹ 
به منظور  آزمون سراسری سال ۹5  توکلی گفت: 
نوبت  روزانه،  های  دوره  برای  دانشجو  پذیرش 
پردیس  و  مجازی  حضوری،  نیمه  )شبانه(،  دوم 
آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه  خودگردان  های 
عالی  آموزش  موسسات  نور،  پیام  دانشگاه  عالی، 
غیرانتفاعی و غیردولتی و کدرشته های تحصیلی 
با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی برگزار می شود. وی 
افزود: ثبت نام کنکور ۹5 از طریق شبکه اینترنتی 
سازمان سنجش از امروز آغاز شده و تا چهارشنبه 

۲۸ بهمن ماه ادامه دارد. 

 

 

 

 91/99/19تاریخ:         "یک مرحله ای عمومی آگهی مناقصه"                  
 نوبت اول88211 شماره

اااری  اوجام فعالیتُای بزيوسپاری ویزيَای بخش بُرزٌ بزااریمشترتزنیه ي اشرًر    شزکت آب ي فاضالب خزاسان جىًتی دروظزدارد

ساسشان نار ي  ًاَی صالحیت اسگنلیٍ شزنتُای خدشاتی نٍ اارای  لذا اسماید. تٍ پیمان ياگذارو شاٌ( 12سال) 1را بٍ شدت بتزيیٍ شُز

 دػًت می شوًد جُوت یُیوٍ اسوىاد     ًاَی صالحیت ایمىی شی باشىدمگَمچىیه  ًاَی صالحیت رشتٍ آب يگ اجتماعی ي ي تاشیه رفاٌ

س تٍ دفتز لزاردادَای شزکت يالغ در تیزجىد:تلًارشُدای ري 4یاریخ درج آگُی تٍ مدت  ي اطالع اس سایزشزایط مىالصٍ اس ارسیاتی ي دػًیىامٍ

یماس  256-30034223ػثادی ريتزيی پست تزق مزاجؼٍ ي یا جُت کسة اطالػات تیشتز تٍ سایتُای درج شدٌ در آگُی ي یا تا شمارٌ یلفه:

 حاصل فزمایىد.

 وًتت ديم. ريس پس اسدرج آگُی مىالصٍ 4فا ،سایت ملی مىالصات ي سایت شزکت آت محل دریافت اسىاد:دفتزلزاردادَا ي سمان ي -2

 ار پانتُای الک يشُز شدٌ بٍ ابیزخاوٍ ستاا تحًیل شًا.15/12/94تاریخمحل یحًیل اسىاد: سمان ي -0

 خًاَد بًا.16/12/94تاریخ ار شزنت جلساتاتاق لیمت: اتپیشىُاد ارسیاتی ي سمان تاسگشایی پاکات محل ي -3

کسوة ومایىود پاکوت     در ارسیواتی  تٍ تاال را 65شزکتُایی کٍ امتیاس  السم تذکز استمىالصٍ گز تًدٌ ، 4یؼداد شزکت کىىدگان میثایست  

 پیشىُاد لیمت آوُا تاسگشائی خًاَد شد.

 تحًیل شًا. يچک تضمیه شدٌ باوکی یال نٍ شیبایست بصًرت ضماوتىاشٍ باوکیر76.600.000میشان یضمیه شزکت درمىالصٍ- 4    
 سزشایٍ ای)طزحُای غیزعمزاوی(تاشیه شدٌ است. –شحل اعتبارات جاری  ریال نٍ اس1.532.859.000:تزآيرد ايلیٍ -5    

 طزیك سایت آب يفاضالب خزاسان جىًتی لاتل دریافت خًاَدتًد. مىالصٍ اسارسیاتی ي دػًیىامٍ ي مستىدات  اسىاد -6

                            khj.ir-WWW.abfa                                        http://iets.mporg.ir 

 َشیىٍ درج آگُی تؼُدٌ تزودٌ مىالصٍ خًاَد تًد. -7

  دفتر قراردادها                                                                                                                                                        

 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی          

 

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.

احداث و تکمیل فضاهای فرهنگی عنوان پروژه
شهرستان قاینات

 تکمیل سفت کاری و اجرای سقف قسمت موضوع قرارداد
اداری و آموزشی مجتمع فرهنگی و هنری قاین

 به مساحت 782 مترمربع

شهرستان قاینمحل اجرا
 60 روزمدت پیمان

 1/805/948/614مبلغ برآورد )ریال(
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

)ریال(
 ضمانت نامه بانکی به مبلغ

11/918/000
1394/11/21آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

 راس ساعت 14 مورخ 1394/12/1آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها
 راس ساعت 12 مورخ 1394/12/2بازگشایی پاکت ها

بخشنامه سرجمع ) مترمربع زیر بنا(نوع قرارداد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

آگهی تعییرات شرکت خدماتی نظافتی سپید سازان زیبا»سهامی خاص« به شماره ثبت 1079 و شناسه ملی 
10360028158 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  مورخ 1394/10/27 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:
1- آقای حبیب اله آبی به شماره ملی  5239772673 و آقای سید مجید نظام خیرآبادی به شماره ملی   0702486094 و خانم زهره سادات 
پیرزاده به شماره ملی 0702524689 که برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2- خانم زهرا گنجی به شماره ملی 0650173465 به سمت 
بازرس اصلی و خانم بانو محمدی ماهوکی به شماره ملی 0652316565 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. با ثبت این مستند تصمیمات  انتخاب مدیران، انتخاب بازرس انتخاب شده  توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

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

آگهی ابالغ اخطاریه ارزیابی اموال غیر منقول
بدینوسیله به آقای مجید حدادیان فرزند رمضان به شماره شناسنامه 2034 صادره از بیرجند دارای شماره ملی 0651969220 به 
عنوان )وام گیرنده( و خانم رقیه امیرآبادی زاده به عنوان )راهن( ابالغ می گردد که صندوق مهر امام رضا )ع( مدیریت شعب استان 

خراسان جنوبی به استناد سند رهنی شماره 5095  مورخ 89/3/25 تنظیمی دفتر خانه اسناد رسمی 18 بیرجند تقاضای صدور اجراییه به مبلغ 
140/772/000 ریال بر علیه شما و خانم امیرآبادی زاده را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9200076 در این خصوص نزد شعبه اجرای اداره 
ثبت اسناد و امالک بیرجند تشکیل شده است و با توجه به تقاضای بستانکار مورد رهن ششدانگ پالک ثبتی 240 فرعی از 47- اصلی بخش 2 
بیرجند به نشانی بیرجند - امیرآباد - خیابان آزادی - آزادی 5 تقاطع اول سمت راست شامل ششدانگ یک باب منزل با مساحت عرصه 318/13 
مترمربع برابر سند که توسط مالک به دو قسمت تقسیم گردیده و مساحت ملک قدیمی 135/63 مترمربع و اعیان و مساحت 100 متر مربع و 
مساحت قسمت جدید 182/5 متر و اعیان در سه طبقه هر طبقه 96 متر مربع می باشد و دارای امتیازات آب و برق و تلفن و گاز جمعاً به مبلغ دو 
میلیارد و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون و دویست و سه هزار ریال )2/485/203/000( ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور 
معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلع 
2/500/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد. چون برابر گزارش مامور ابالغ آدرس شما به شرح امیرآباد- امام علی )ع( 17- پالک 185 شناسایی نگردیده لذا بنا به تقاضای 
موسسه بستانکار و مستند به ماده 18- آیین نامه اجرا مفاد اجراییه به شرح فوق الذکر و به موجب این آگهی ارزیابی به شرح فوق به شما ابالغ می 

گردد. تاریخ انتشار تاریخ ابالغ محسوب می گردد. 
تاریخ انتشار: 1394/11/19          غالمرضا دادی- رئیس واحد اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی تعییرات شرکت خدماتی نظافتی سپید سازان زیبا »سهامی خاص« به شماره ثبت 1079 و شناسه ملی 
10360028158 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/10/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای حبیب اله آبی به شماره ملی 5239772673 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهره السادات پیرزاده به شماره ملی 
0702524689 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  و آقای سید مجید نظام خیرآبادی به شماره ملی 0702486094 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با 
امضای آقای سید مجید نظام خیرآبادی )مدیرعامل( و آقای حبیب اله آبی )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این 
مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا، تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

 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.   09155۶18308 - جالل نیا  

   www. iranwash. ir     32 44 ۶۶ ۶۶    32 42 43 20 -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

با تکنولوژی ضد چروك      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داريم می توانيم بهترين باشيم سفارش رفو پذيرفته می شود

قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(
09155616256-32437388-32437399



پیام شمااعطای وام به خانه های روستایی که اقامتگاه بومی می شوند
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

دوشنبه * 19 بهمن 1394 * شماره 3438
3 مدیر پایگاه بیابان لوت خراسان جنوبی از اختصاص وام به افرادی که خانه های سنتی خود را در روستاها به اقامتگاه های بوم گردی 

تبدیل کنند خبر داد.  زهرا رضایی ملکوتی، مدیر پایگاه بیابان لوت استان گفت: در این راستا از روستائیانی که متقاضی مرمت و تجهیز 
بهخانه های سنتی خود برای پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی باشند حمایت شده و جهت دریافت وام با بهره کم معرفی می گردند. نسبت  بخشداری  ازمسئولین  لطفا  آوا.   سالم 

بی توجهی دهیاری شوکت آباد به روستا و آسفالت 
شهرک جدید و زیباسازی آنجا سوال فرمایند.

915...953
با سالم و خداقوت به اداره راه وشهرسازی  استان، 
به  خوسف  راه  کردن  آماده  برای  دهیاری  و  شورا 
ی  آماده  تا  اند  کشیده  زیادی  زحمات  که  نصرآباد 
آسفالت گردد خواهشمندیم باقی کار را که روکش 

آسفالت است به پایان برسانند. با تشکر
938...030

بابت  مخابرات  چرا  که  کنید  پیگیری  لطفا  سالم. 
که  ما  گیرد؟  می  پول  مردم  از  تبلیغاتی  پیامهای 
اندازه یک ریال هم راضی نیستیم. 20 هزار تومان 
پیام  برای  افزوده  ارزش  تومان  هزار   106 و  قبض 

تبلیغاتی...!
938...030 
توحید  میدان  خشک  چمنهای  هست  نیازی  آیا 
بعد  و  کنید  ترمیم  را  میدان  الاقل  شود؟  آبیاری 
آبیاری بفرمایید. آن میدان خیلی وقت است که به 
مکانی می شد  فراموشی سپرده شده. کاش الاقل 

برای نمایشگاه فصلی
915...233

باسالم. چرا ماشین هایی که در پیاده روهاي خیابان 
طبقاتي  پارکینگ  به  را  کنند  مي  پارک  جمهوري 
پیادروها در سمت چپ و  این  هدایت نمي کنند که 
راست براي رفت و آمد اتوبوسها باشد. مثل اتوبوسهاي 
تا هم در وقت  مشهد که خط هاي مخصوص دارد 

صرفه جویي بشود و هم ترافیک کمتر شود.
910...095

با سالم. در جواب دوست عزیزمان که گفتند اینجا 
با شماست  باید گفت حق  افغانستان  یا  ایران است 
افزایش  حال  در  روز  به  روز  افاغنه  تعداد  متاسفانه 
آنها  با  مسئوالن  که  است  این  هم  آن  دلیل  است 
خیابان  به  مسئوالن سری  است  بهتر  ندارند  کاری 
خود  بزنند  )ع(  حسین  امام  میدان  و  شهریور   17
اصلی  دالیل  از  یکی  بنظرم  شوند.  می  متوجه 
آقایان  هستند.  ها  افغانی  همین  ما  جوانان  بیکاری 

مسئول لطفا رسیدگی کنید.  
901...023
گاز خواهشمندیم که  و  برق  آب،  ادارات محترم  از 
در  حضور  عدم  بار  یک  خاطر  به  مشترکین  برای 
خانه و یا پرداخت نشدن یک نوبت قبض آن هم یا 
به دلیل عدم دریافت قبض در تاریخ قابل پرداخت  
تومان هزار   15 زیر  هم  قبض  مبلغ  ...که  یا   و 

قطع  به  تهدید  و  نفرستید  قطع  اخطار  باشد  می 
کردن انشعاب نکنید.

915...693
سالم آوا.  از مسئوالن آموزش و پرورش تقاضامندیم 
آموزگاران مشکالت  فجر  دهه  به  توجه   با 

و  بازنشستگی  بیمه،  حقوق،  مثل  دبستانی  پیش 
مرخصی  را مرتفع نمایند. 

915...614
با سالم چرا کسی از بانک صادرات جوابگو نیست 
نزدیک  شده  متوقف  مردم  سپردهای  پرداخت  چرا 

عید است ما هم بدهکاریم.
915...622

برای شرکت  آنان  افرادی که صالحیت  زاده-  حسین 
در انتخابات مجلس شورای اسالمی تایید شده از تخریب 
اجرا  قابل  غیر  و  مورد  بی  های  وعده  طرح  و  دیگران 
خودداری کنند در غیر این صورت از طریق مراجع قانونی 

با آنان برخورد خواهد شد.

 تمامی دستگاهها موظف به تعامل
برای برگزاری انتخابات هستند

استاندار خراسان جنوبی در جلسه شورای اداری استان 
در  باید  دستگاهها  تمامی  گفت:  مطلب،  این  اعالم  با 
راستای ایجاد فضای صمیمانه، امن و قانونمند به منظور 
تحقق حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای که 
خواسته رهبر معظم انقالب و رئیس محترم دولت است 
تعامل داشته باشند ضمن اینکه رای و انتخاب مردم برای 
همه ارزشمند است و هیچ مقام و مسئولی حق دخالت در 
آرا و انتخاب مردم را ندارد. وجه اله خدمتگزار با ذکر این 
نکته که همه وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات وابسته به 
دولت و شهرداری ها موظف هستند تمامی امکانات خود 
را برای برگزاری انتخابات در اختیار قرار دهند، در بخش 
دیگری از سخنانش به تقدیم الیحه بودجه 95 به مجلس 
ها  وزارتخانه  ظرفیت  راستا  این  در  افزود:  و  کرد  اشاره 
جمع بندی شده و دستگاهها باید ظرفیت ها و امکانات 
وزراتخانه های مربوطه را بخوانند و برای اخذ سهم بیشتر 
با آنها در ارتباط باشند. البته در تالش هستیم تا از ظرفیت 
نمایندگان مجلس هم برای افزایش سهم استان از بودجه 

سال 95 استفاده کنیم.

131 میلیارد ریال مازاد درآمد استان طی 10 ماه

ارزیابی وضعیت فرمانداری ها از سوی وزارت  وی به 
استان  ارزیابی  این  براساس  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور 
ایثارگری  درصدی   82 سابقه  داشتن  با  جنوبی  خراسان 
رتبه اول را در کشور کسب کرده و عالوه بر این به لحاظ 
کشوری  برتر  رتبه  حائز  جوان  انسانی  نیروی  از  استفاده 
شده است. به گفته استاندار 6 دستگاه درآمدی در سطح 
استان داریم و طبق قانون از ابتدای سال جاری تا پایان 
دیماه درآمد 1531 ریالی برای استان پیش بینی شده بود 
که در عمل به 1662 میلیارد ریال رسید و 131 میلیارد 
ریال مازاد درآمد داشتیم که بخشی در اختیار شهرداریها 
و دهیاری های استان قرار گرفت. وی با تاکید بر لزوم 
و  آثار  حفظ  بنیاد  با  ها  سازمان  و  ادارات  تمامی  تعامل 
دستگاههای  کلیه  از  استان،  در  مقدس  دفاع  ارزشهای 
حداقل  با  را  خدمات  و  کنند  تالش  تا  خواست  استان 
این  از  تا  نمایند  ارائه  مردم  به  کیفیت  بهترین  و  هزینه 
طریق رضایت آنان جلب شود. رسانه ها هم کمک کنند 
واگذاری  قابل  که  امور  سایر  حکومتی  امور  جز  به  تا 
بخش به  کیفی  و  کمی  سطح  ارتقای  هدف  با   است 

خصوصی واگذار گردد.

اعالم نتیجه ارزیابی عملکرد دستگاههای استان

در  وری  بهره  دادن  قرار  محور  ضرورت  خدمتگزار 
موجود  های  قابلیت  و  ها  ظرفیت  از  استفاده  اقتصاد، 
اشتغال  ایجاد  جوان،  انسانی  نیروی  ظرفیت  ویژه  به 
رعایت  با  مختلف  های  عرصه  در  مصرف  مدیریت  و 

لغو  با  که  تحریم  پسا  در  را  مقاومتی  اقتصاد  سیاستهای 
ایران  با  رابطه  برای  کشورها  تمامی  ها  تحریم  کلیه 
از  راستا  این  در  کرد:  تصریح  و  یادآورشد  دارند،  رقابت 
می  استقبال  صاحبنظران  و  کارشناسان  نظرات  شنیدن 
کنیم.  وی با بیان اینکه براساس مواد 81 و 82 قانون 
سازمان  ابالغی  های  نامه  بخش  و  مدیریت  خدمات 
دستگاهها  عملکرد  کشور،  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
اساس  براین  کرد:  اظهار  گیرد،  می  قرار  ارزیابی  مورد 
در شاخص های عمومی به ترتیب اداره کل تعاون، کار 
امور  اداره کل  و  دامپزشکی  اداره کل  اجتماعی،  رفاه  و 
استان  برتر  دستگاههای  عنوان  به  دارایی  و  اقتصادی 
معرفی شدند. در حوزه شاخص های تخصصی نیز بیمه 
امور  اداره کل  و  ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  سالمت، 
در  همچنین  کردند.  کسب  را  برتر  های  رتبه  مالیاتی 

 محور مدیریت سرمایه انسانی اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای، در محور دولت الکترونیک و هوشمند سازی 
اداری اداره کل ثبت احوال و در محور صیانت از حقوق 
مردم و سالمت اداری مدیریت حج و زیارت به عنوان 

دستگاه برتر در استان شناخته شدند.

گالیه امام جمعه از عدم حضور برخی مدیران 
در جلسه یادبود شهدای پیروزی انقالب

جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  مقام  قائم 
حضور  عدم  از  گالیه  ضمن  جلسه  این  در  نیز  بیرجند 
برخی مدیران در جلسه یادبود 14 شهید پیروزی انقالب 
کارهای  گفت:  شهدا،  و  )ره(  امام  یاد  گرامیداشت  با  و 
بزرگ به دست مردان بزرگ انجام می شود و امام )ره( 
از جوانانی که زمینه فساد برای آنان مهیا بود فرماندهان 
را عظیم  انقالب  این  و  ساخت  بزرگی  رزمندگان   و 
و  مسئوالن  رضایی،  االسالم  حجت  نمود.  گذاری  پایه 
افزود: مدیر و  از فخر و کبر برحذر داشت و  را  مدیران 
 مسئول باید با مردم خودمانی باشد همانگونه که امام )ره(

می فرمود من خدمتگذار مردم هستم.

دستگاهها بخش خصوصی را رقیب خود ندانند

نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف 

که  نکته  این  ذکر  با  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در 
پاسخگوی حفظ  و شهدا  )ره(  امام  نزد  در  باید  ما  همه 
و صیانت از انقالب اسالمی به عنوان میراث گرانبهای 
مردم  و  نظام مقدس  این  به  باشیم، گفت: خدمت  آنان 
عزیز عبادت محسوب می شود و لذا باید مشکالت مردم 

در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع گردد.
با بیان این که مردم ساالری  حجت االسالم عبادی 
دینی یا همان جمهوریت و اسالمیت در انقالب اسالمی 

 محقق می شود، بر لزوم مشارکت حداکثری مردم در تمامی
عرصه ها و به خصوص در انتخابات تاکید کرد و افزود: 
مشارکت مردم در عرصه های اقتصادی نیز باید بیش از 
گذشته باشد و هیچ دستگاهی نباید مشارکت و فعالیت 
مدیریتش  تحت  دستگاه  با  رقابت  را  خصوصی  بخش 

تلقی کرده و از این مشارکت نگران شود.

 310 هزار سند مربوط به
دفاع مقدس در اختیار داریم

استان  مقدس  دفاع  ارزش های  و  آثار  مدیر کل حفظ 
مقدس  دفاع  فرهنگی  نهاد  مهمترین  را  نهاد  این  هم 
دفاع  های  ارزش  و  آثار  حفظ  کل  اداره  گفت:  و  دانست 
شامل سند  هزار   310 حاضر  حال  در  استان   مقدس 
نامه ها، عکس ها و فیلم های  دست نوشته ها، وصیت 

اختیار  در  را  مقدس  دفاع  ایثارگران  و  شهدا  به  مربوط 
هماهنگی  شوراهای  تشکیل  قاسمی  سرهنگ  دارد. 
هر  نقش  کتاب  و  المعارف  دایره  تهیه  شهرستانها، 
گروههای  گسترش  مقدس،  دفاع  در  شهرستان 
راهبردی  شوراهای  تشکیل  مقدس،  دفاع  پژوهشی 
برنامه  جمله  از  را   ... و  مقدس  دفاع  پیشکسوتان 
در  مقدس  دفاع  ارزشهای  و  آثار  حفظ  بنیاد  های 
آن  معرفی  و  نماینده  تعیین  گفت:  و  کرد  ذکر  استان 

رزمندگان  اطالعاتی  بانک  تهیه  دستگاه،  هر  سوی  از 
و  تشویق  اداره،  هر  در  ایثار  یادبود  نصب  اداره،  هر 
راهیان  کاروانهای  قالب  در  کارکنان  و  مدیران  اعزام 
خاطرات  روایت  برای  راوی  رزمندگان  از  دعوت  نور، 
های درخواست  جمله  از   ... و  ادارات  در  مقدس   دفاع 

ما می باشد.

مهمترین سرمایه ما نیروی انسانی است

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان )به عنوان 
این جلسه  در  ارزیابی عملکرد(،  در  استان  برتر  دستگاه 
و  کل  اداره  این  انسانی  نیروی  محدودیت  به  اشاره  با 
نیروی  ما  سرمایه  مهمترین  استان،گفت:  گستردگی 
انسانی جوان، متعهد و متخصص است که علی رغم کار با 
 50 درصد ظرفیت نیروی مورد نیاز،توفیقات خوبی کسب
کرده ایم و لذا باید قدر این نیروها را بدانیم. سنجری با بیان 
اینکه در ابتدای هر سال برنامه های تحول اداری خود 
 را تعریف و به استانداری اعالم می کنیم، افزود: تالش
 می کنیم تا در حد بضاعت و توان مان در اجرای تمامی

برنامه های تعریف شده، موفق عمل کنیم. 
در  برتر  دستگاه  )دومین  استان  دامپزشکی  کل  مدیر 
ما  اینکه خدمات تخصصی  بیان  با  ارزیابی عملکرد(هم 
بعضا به 100 برابر افزایش یافته است،گفت: دامپزشکی 

در بخش کشاورزی نقش مهمی ایفا می کند.

کسب 10 رتبه برتر کشوری توسط دامپزشکی

 10 در کسب  استان  دامپزشکی  توفیق  به  پور  رفیعی 
رتبه برتر کشوری اشاره کرد و با بیان اینکه همکاران ما 
موظف هستند به شکل آنی، ساعتی و روزانه پاسخگوی 
جنوبی خراسان  استان  باشند،افزود:  رجوع   ارباب 
شود.مدیر  تبدیل  کشور  اقتصادی  پایتخت  به  تواند  می 
کل امور اقتصادی و دارایی استان )سومین دستگاه برتر 
استان در ارزیابی عملکرد( نیز با اشاره به اینکه نزدیک 
است،گفت:سعی  الکترونیکی  ما  خدمات  درصد   100 به 
و  مستمر  بهبود  دید  با  را  فرایندها  تمامی  ایم  کرده 
اولویت   7 راستا  این  در  و  ببریم  پیش  توقف  قابل  غیر 
راهبردی و استراتژیکی و 22 هدف کمی و کیفی و 78 

اقدام برای رسیدن به این اهداف داریم.

استمرار جایگاه و ارتقای سطح خدمات و 
پاسخگویی به مردم مهمتر از کسب رتبه برتر

رمضانی با اشاره به اقدامات اداره کل امور اقتصادی و 
دارایی استان در حوزه های مختلف فرهنگسازی اجتماعی، 
مدیریت سرمایه انسانی، خدمات عمومی، صیانت از حقوق 
مردم و سالمت اداری و ... از شناسایی نقاط آسیب پذیر 
و گلوگاههای فشار و تالش برای رفع این نقاط در این 
شاید  برتر  رتبه  کرد: کسب  اظهار  و  داد  خبر  کل  اداره 
خوشایند باشد اما استمرار آن و ارتقای سطح خدمترسانی 
برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  مردم  به  پاسخگویی  و 
رئیس  شهرکی  انتصاب  از  جلسه  این  پایان  در  است. 
رئیس جهاد  و صادقی  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت 
دانشگاهی به عنوان آخرین انتصابات در استان نام برده 
عملکرد ارزیابی  در  برتر  دستگاههای  مدیران  از  و   شد 

تجلیل گردید.

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

 32412211-32412789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

صورت مجلس افراز:
احتراماً در اجرای دستور شماره 20192 - 94/10/13 و پیرو آگهی افراز شماره 301/94/20218 - 94/10/14 مندرج در روزنامه آوای 
خراسان جنوبی به شماره 3409 - 94/10/15 برابر درخواست آقای حمید موسوی وکیل جمعی از مالکین مشاعی پالک 246 - اصلی بخش 
2 بیرجند مبنی بر افراز حصه مشاعی موکلین وی از ششدانگ پالک مذکور که قبول ثبت آن انجام شده و تحدید حدود آن بعمل آمده و برابر 
اسناد رسمی متعدد قسمتهایی به صورت مشاعی به غیر واگذار گردیده اینجانبان محمد علی میری و سید محمد رضا هاشمی نیا به عنوان 
نماینده و نقشه بردار ثبت اسناد بیرجند به موجب آگهی افراز شماره 301/94/20218 -94/10/14 در تاریخ 94/10/24 به محل وقوع ملک 
عزیمت و پس از استقرار در محل و بررسی و تطبیق وضعیت حدود مندرج در تحدید حدود با وضع موجود محل و اینکه قطعات افرازی داخل 
در محدوده ثبتی پالک مذکور واقع گردیده نقشه بردار نسبت به برداشت و تهیه نقشه اقدام و مراتب طی شماره 21382 - 94/11/10 - از 
شهرداری استعالم و شهرداری محترم شهرستان بیرجند با افراز و تفکیک پالک به شرح نقشه ارسالی به موجب تأئیدیه شماره 2/94/9448 
- 94/11/12 موافقت نموده است لذا با عنایت به موافقت شهرداری و گواهی عدم تجاوز و تعارض به مجاورین و بالعکس همچنین عدم صدور 
سند معارض و رهن و بازداشت نسبت به افراز مورد تقاضا با حدود و مشخصات قطعات افرازی و قطعات باقیمانده به شرح ذیل اقدام گردید :

قطعات افرازی:
 1 - ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 160 متر مربع پالک 936 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند 
با حدود شماالً : بطول 8 مترپی است به باقیمانده پالک 246 - اصلی شرقاً : بطول 20 متر پی است به پالک 937 فرعی جنوباً : بطول 8 متر 
پی است درب و دیوار بکوچه غرباً : بطول 20 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی و در سهم آقای جهان شیر جلیلیان قرار دارد . 2 - 
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 160 متر مربع پالک 937 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با 
حدود شماالً : بطول 8 مترپی است به باقیمانده پالک 246 - اصلی شرقاً : بطول 20 متر پی است به پالک 938 فرعی جنوباً : بطول 8 متر 
پی است درب و دیوار بکوچه غرباً : بطول 20 متر پی است به پالک936 فرعی و در سهم آقای جهان شیر جلیلیان قرار دارد . 3 - ششدانگ 
یک قطعه زمین بمساحت 160 متر مربع پالک 938 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً 
: بطول 8 متر پی است به باقیمانده پالک 246- اصلی شرقاً : بطول 20 متر پی است به پالک 939 فرعی جنوباً : بطول 8 متر پی است درب 
و دیوار بکوچه غرباً : بطول 20 متر پی است به پالک 937 فرعی و در سهم آقای جهان شیر جلیلیان قرار دارد . 4 - ششدانگ یک قطعه 
زمین بمساحت 160 متر مربع پالک 939 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 -اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 8 
متر پی است به باقیمانده پالک 246 - اصلی شرقاً : بطول 20 متر پی است به باقیمانده246 فرعی جنوباً : بطول 8 متر پی است درب و دیوار 
بکوچه غرباً : بطول 20 متر پی است به پالک 938 فرعی و در سهم آقای جهان شیر جلیلیان قرار دارد . 5- ششدانگ یک قطعه زمین 
بمساحت 160 متر مربع پالک 945 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 8 متر 
پی است درب و دیوار به کوچه شرقاً : بطول 20 متر پی است به پالک 946 فرعی جنوباً  بطول 8 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی  
غرباً : بطول 20 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی و در سهم آقای جهان شیر جلیلیان قرار دارد . 6 -ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 
160 متر مربع پالک 946 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 8 متر پی است 
درب و دیوار بکوچه شرقاً : بطول 20 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی  جنوباً : بطول 8 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی  غرباً : 
بطول 20 متر پی است به پالک 945 فرعی و در سهم آقای جهان شیر جلیلیان قرار دارد . 7 - ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 
153/17متر مربع پالک 958 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 7/87 متر پی 
است درب و دیوار بکوچه شرقاً : بطول 9/15 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی جنوباً : بطول 7/87متر پی است به پالک 959 فرعی 
غرباً : بطول 19/15متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی و در سهم آقایان محمد حسین هاونگی و کماچ کاسه سنگی  قراردارد. 8 - ششدانگ 
یک قطعه زمین بمساحت 166/82 متر مربع پالک 959 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود 
شماالً : بطول7/87 متر پی است به پالک 958 فرعی شرقاً : بطول 20/85متر پی است به باقیمانده 246 اصلی جنوباً : بطول 8 متر پی است 
درب و دیوار بکوچه غرباً : بطول 20/85 متر پی است  به باقیمانده 246 -اصلی و در سهم اقایان محمد حسین هاونگی و کماچ کاسه سنگی 
قرار دارد . 9- ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 160 متر مربع پالک 952 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 
2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 6/50 متر پی است درب و دیوار بکوچه شرقاً : بطول 20 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی جنوباً : بطول 
8/14 متر پی است به پالک 953 فرعی غرباً : 1 - بطول 18/50متر 2 - بطور پخ بطول 2/12 متر پی است درب و دیوار بکوچه و در سهم 
خانم فاطمه خلیلی قراردارد. 10 - ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 160 متر مربع پالک 953 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 
-اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول8/14متر پی است به پالک 952 فرعی شرقاً : بطول 19/94متر پی است به باقیمانده 
246 - اصلی جنوباً : بطول 6/50 متر پی است درب و دیوار بکوچه غرباً : 1 - بطور پخ بطول 2/12 متر 2 - بطول 18/50 متر  پی است درب 
و دیوار بکوچه  و در سهم اقای ضیاء اله حسینی قرار دارد . 11 -ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 158/32متر مربع پالک 950 فرعی 

مفروز ومجزی شده از پالک 246 -اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 8 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی شرقاً : 
بطول 20 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی جنوباً : بطول 6/17 متر پی است درب و دیوار بکوچه غرباً : 1 - بطور پخ بطول 2/59 متر 
2 - بطول 18/17 متر پی است به خیابان  در سهم خانم معصومه پاسبان قراردارد. 12 - ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 175/91 متر 
مربع پالک 961 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 -اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول8 متر پی است درب و دیوار 
بکوچه شرقاً : بطول 21/99 متر پی است به باقیمانده 246 اصلی جنوباً : بطول 8 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی غرباً : بطول 21/99 
متر پی است  به پالک 962 فرعی و در سهم اقای اهلل مراد نیک فر قرار دارد . 13- ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 175/91متر مربع 
پالک 962 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 8 متر پی است درب و دیوار 
بکوچه شرقاً : بطول 21/99متر پی است به پالک 961 فرعی جنوباً : بطول 8 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی غرباً : بطول 21/99 متر 
پی است به باقیمانده 246 - اصلی و در سهم آقای اهلل مراد نیک فر قرار دارد. 14 - ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 166/82 متر مربع 
پالک 960 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 8 متر پی است به باقیمانده 246 
- اصلی شرقاً : بطول 20/85متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی جنوباً : بطول 8 متر پی است درب و دیوار بکوچه غرباً : بطول 20/85 متر 
پی است به باقیمانده 246 - اصلی  و درسهم آقای حجی حجی پور قرار دارد.  15 - ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 166/82 متر مربع 
پالک 957 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 8 متر پی است به باقیمانده 246 
- اصلی شرقاً : بطول 20/85 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی جنوباً : بطول 8 متر پی است درب و دیوار بکوچه غرباً : بطول 20/85 
متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی و در سهم آقای شهرام برزگری قراردارد. 16 - ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 153/17 متر مربع 
پالک 954 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول7/87 متر پی است درب و دیوار 
به کوچه شرقاً : بطول 19/15متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی جنوباً : بطول 8 متر پی است به باقیمانده 246- اصلی غرباً : بطول 
19/15متر پی است  به باقیمانده 246 - اصلی و در سهم اقای محمد حسن حاجی زاده قرار دارد . 17- ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 
160 متر مربع پالک 944 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 8 متر پی است 
درب و دیوار به کوچه شرقاً : بطول 19/94 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی جنوباً : بطول 8 متر پی است به باقیمانده 246- اصلی غرباً 
: بطول 20متر پی است به باقیمانده 246- اصلی و به نسبت سه دانگ در سهم اقای محمد بخشی قراردارد. 18 - ششدانگ یک قطعه زمین 
بمساحت 160 متر مربع پالک 941 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 8 متر 
پی است درب و دیوار به کوچه شرقاً : بطول 20/06متر پی است به باقیمانده 246 اصلی جنوباً : بطول 8 متر پی است به باقیمانده 246- اصلی 
غرباً : بطول 20 متر  پی است به باقیمانده 246- اصلی و به نسبت سه دانگ در سهم اقای حسن خسروی زاد نبه قرار دارد . 19 - ششدانگ 
یک قطعه زمین بمساحت 158/43متر مربع پالک 942 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود 
شماالً : بطول 6/50 متر پی است درب و دیوار به خیابان شرقاً : بطول 20 متر پی است به باقیمانده 943 - فرعی جنوباً : بطول 8 متر پی 
است به باقیمانده 246- اصلی غرباً : 1- بطول 18/50 متر 2- بطور پخ بطول 2/12 متر پی است درب و دیوار به خیابان  و به نسبت سه دانگ 
در سهم اقای علی اکبر عربی قراردارد. 20 - ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 160 متر مربع پالک 943 فرعی مفروز ومجزی شده از 
پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول8 متر پی است درب و دیوار به کوچه شرقاً : بطول 20/11 متر پی است 
به باقیمانده 246 اصلی جنوباً : بطول 8 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی غرباً : بطول 20 متر پی است  به پالک 942 فرعی و به نسبت 
سه دانگ در سهم اقای علی اکبر عربی قرار دارد . 21- ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 160/77متر مربع پالک 951 فرعی مفروز ومجزی 
شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 10/20 متر پی است به باقیمانده 246- اصلی شرقاً : بطول 20متر 
پی است به باقیمانده 246- اصلی جنوباً : بطول 4/59 متر پی است درب و دیوار به کوچه غرباً : 1- بطور پخ بطول 2/70 متر 2- بطول 18/42 
متر پی است درب و دیوار به خیابان  و به نسبت سه دانگ در سهم آقای علیرضا دوست علی قرار دارد. 22 - ششدانگ یک قطعه زمین 
بمساحت 81/20 متر مربع پالک 967 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 8/91 
متر پی است به خیابان شرقاً : بطول 6/47 متر پی است به باقیمانده 246 اصلی جنوباً : بطول 10/43 متر بطور مورب پی است به باقیمانده 
246- اصلی غرباً : بطول 11/51 متر پی است به پالک 968 فرعی و به نسبت سه دانگ در سهم اقای اکبرزنوکی  قرار دارد . 23- ششدانگ 
یک قطعه زمین بمساحت 127/66متر مربع پالک 968 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود 
شماالً : بطول 7/29 متر پی است درب و دیوار بکوچه شرقاً : بطول 11/51متر پی است به پالک 967 فرعی جنوباً : بطور مورب بطول10/49 
متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی غرباً : 1 - بطول 14/60 متر 2 - بطور پخ بطول 2/83 متر پی است درب و دیوار به کوچه و در سهم 
خانم کنیز زواری گسک قرار دارد. 24 - ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 166/82 متر مربع پالک 955 فرعی مفروز ومجزی شده از 
پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 8 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی شرقاً : بطول 20/85متر پی 
است به پالک 956 فرعی  جنوباً : بطول 8 متر پی است درب و دیوار بکوچه غرباً : بطول 20/85 مترپی است به باقیمانده 246 - اصلی  و در 

سهم اقای علی اکبر کمیلی نژاد قرار دارد . 25- ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 166/82 متر مربع پالک 956 فرعی مفروز ومجزی شده 
از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 8 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی شرقاً : بطول 20/85 متر پی 
است به باقیمانده 246 اصلی جنوباً : بطول 8 متر پی است درب و دیواربکوچه  غرباً : بطول 20/85 متر پی است  به پالک 955 فرعی  و در 
سهم اقای علی اکبر کمیلی نژاد قرار دارد .  26 - ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 160 متر مربع پالک 947 فرعی مفروز ومجزی شده 
از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 8 متر پی است درب و دیوار به کوچه شرقاً : بطول 19/94متر پی است 
به پالک 948 فرعی  جنوباً : بطول 8 متر پی است به باقیمانده 246- اصلی غرباً : بطول 20 متر  پی است به باقیمانده 246- اصلی و در سهم 
آقای غالمرضا ناصری قرار دارد . 27- ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 158/87متر مربع پالک 948 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 
246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 6/50 متر پی است درب و دیوار به کوچه شرقاً : 1- بطور پخ بطول 2/12 متر 
2- بطول 18/50 پی است درب و دیوار به کوچه جنوباً : بطول 8 متر پی است به باقیمانده 246- اصلی غرباً : بطول 19/94 متر پی است به 
پالک 947 فرعی و در سهم اقای غالمرضا ناصری قراردارد. 28- ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 158/87 متر مربع پالک 949 فرعی 
مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول6/50 متر پی است درب و دیوار به کوچه شرقاً : 
بطول 20 متر پی است به پالک 246 اصلی جنوباً : بطول 8 متر پی است به پالک 246 - اصلی غرباً : 1- بطول 18/50 متر 2- بطور پخ 
بطول 2/12 متر پی است درب و دیوار به کوچه و در سهم اقای محمدرضا رزاقی قرار دارد . 29- ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 
159/90متر مربع پالک 940 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 8 متر پی است 
به باقیمانده 246- اصلی شرقاً : بطول 19/99متر پی است به باقیمانده 246- اصلی جنوباً : بطول 8 متر پی است درب و دیوار به کوچه غرباً 
: بطول 19/99 متر پی است به باقیمانده 246- اصلی و در سهم آقای علی نجابت قرار دارد. 30 - ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 180/40 
متر مربع پالک 963 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 8/20 متر پی است به 
باقیمانده 246- اصلی شرقاً : بطول 22 متر پی است به باقیمانده 246 اصلی جنوباً : بطول 8/20 متر پی است درب و دیوار به کوچه غرباً : 
بطول 22 متر پی است به پالک 964 فرعی و در سهم خانم مریم راستکار قرار دارد . 31 - ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 180/40 متر 
مربع پالک 964 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 8/20 متر پی است به 
باقیمانده 246- اصلی شرقاً : بطول 22 متر پی است به پالک 963 فرعی جنوباً : بطول 8/20 متر پی است درب و دیوار به کوچه غرباً : بطول 
22 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی  و در سهم خانم مریم راستکار قرار دارد . 32 - ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 354/46 متر 
مربع پالک 965 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 11/90 متر پی است درب 
و دیوار بکوچه شرقاً : بطول 29/78 متر پی است به پالک 966 فرعی جنوباً : بطول 11/90 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی غرباً : بطول 
29/79متر پی است به باقیمانده 246 اصلی و در سهم خانم مریم راستکار قرار دارد . 33 - ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 354/27 متر 
مربع پالک 966 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 11/90 متر پی است درب 
و دیوار بکوچه شرقاً : بطول 29/76 متر پی است به باقیمانده 246 اصلی جنوباً : بطول 11/90 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی غرباً : 
بطول29/78 متر پی است به پالک 965 فرعی و در سهم خانم مریم راستکار قرار دارد . 34- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 403 
متر مربع پالک 970 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : به طول 13/03 متر پی است 
درب و دیوار بکوچه شرقاً : بطول 29/76 متر پی است به باقیمانده 246 -  اصلی جنوباً : بطولهای 8/65 و 5/24 متر پی است به باقیمانده 
246 - اصلی غرباً : بطول 30/20 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی و در سهم خانم مریم راستکار قرار دارد . 35 - ششدانگ یک قطعه 
زمین بمساحت 334/50 متر مربع پالک 969 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : 
بطول 12/31متر پی است درب و دیوار بکوچه شرقاً : بطول 23/97متر پی است به باقیمانده 246 -  اصلی جنوباً : بطول 13/88 متر پی است 
به باقیمانده 246 - اصلی غرباً : بطول 29/05 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی  و در سهم خانم مریم راستکار قرار دارد . 36 - ششدانگ 
یک قطعه زمین بمساحت 154/51متر مربع پالک 971 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند با حدود 
شماالً : بطول 9 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی شرقاً : بطول 17/23 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی جنوباً : به طول 9 متر پی 
است درب و دیوار به کوچه غرباً : بطول 17/11 متر پی است به باقیمانده 246 اصلی و در سهم خانم مریم راستکار قرار دارد . 37 - ششدانگ 
یک قطعه زمین باقیمانده 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند بمساحت 287213/86 متر مربع باستثناء پالک های فرعی مجزا شده که 
در پالک مذکور محاط می باشد با حدود و حقوق ارتفاقی به شرح صورت مجلس تحدید حدود که در سهم سایر مالکین مشاعی قرار دارد .

متقاضی                                                   نماینده ثبت                                                                   نقشه بردار
    مالکین                                                 محمد علی میری                                                   سید محمد رضا هاشمی نیا

استاندار : تخریب دیگران و وعده های بی پشتوانه، خط قرمز تبلیغات انتخابات است

وعده ی سر خرمن ندهید
از طریق مراجع قانونی برخورد خواهد شد
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کالهبرداری در قالب کاریابی اینترنتی

از جمله جرایم اینترنتی که امروز رو به گسترش بوده 
و کالهبرداران از آنها استفاده می کنند، کالهبرداری 
با افراد  این  است.  واستخدام  کاریابی  پوشش   در 
و غیرقانونی  مجازی  های  شرکت  اندازی   راه 
وعده های بی جا در این پوشش من جمله حمایت 
مزایای  شرح  و  اشتغال  وام  اعطای  آنان،  از  دولت 
دست به  را  افراد  اعتماد  طریق  این  از   استخدام 
می آورند و از متقاضیان کار اقدام به کالهبرداری 
از  پس  نام  ثبت  مدعی  نیز  ای  عده  کنند.  می 

معموال  و  شوند  می  تخصصی  آزمون  برگزاری 
مکان  و  زمان  که  شود  می  گفته  سایتها  این  در 
برگزاری آزمون استخدامی متعاقبا و از طریق سایت 
این شرکتها در  اقدام  اعالم می شود. در حالی که 
عمل اینگونه نیست و در ادامه و بعد از جلب اعتماد 
کاربران، کالهبردار از افراد فریب خورده می خواهد 
که مبلغ درخواستی را از طریق پرداخت اینترنتی و 
واریز  به حسابی   cvv2 و  دوم  رمز  کردن  وارد  با 
دریافت  از  بعد  کالهبردار  فرد  که  حالی  در  کنند. 
مبلغی از افراد فریب خورده، که مبالغ بسیار زیادی 
می شود  دیگر پاسخگو نیست و متواری می شود. 
از این رو به هموطنان عزیز توصیه می شود جهت 
ذیل نکات  کالهبرداری  نوع  این  از   جلوگیری 

را رعایت کنند:
چنین  این  اعتبار  و  سقم  و  صحت  باید  ابتدا   .1
چنین  دام  در  تا  جویا شوند  را  ها  و شرکت  سایتها 
افراد  اسامی  نشوند.  گرفتار  کالهبرداری  افراد 
مسئول، آدرس و تلفن های ارائه شده در سایت را 
بررسی کرده و باید از صحت آنها اطمینان پیدا کرد.
2. بهتر است هموطنان از طریق رسانه های رسمی 
مورد وجه  پرداخت  و  نام  ثبت  به  تایید  مورد   و 

نظر اقدام کنند. 
مشاهده  سایت ها  در  که  استخدام  آگهی  هر  به   .3
اطالعات  راحتی  به  و  نکنند  اعتماد  می کنند 
شناسنامه ای و وجه ابالغی را در اختیارشان نگذارند.
4. به هیچ وجه در سایت های گمنام و نامعتبر به 

دنبال فعالیت های اقتصادی نباشند.

 فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی
 معاونت اجتماعی

توصیه های پلیسی

درحالی که خراسان جنوبی با بحران بی آبی دست وپنجه 
با  کشاورزی  بخش  در  استان  آب  درصد  می کند ۹۰  نرم 
کشت  الگوی  تغییر  و  می شود  مصرف  پایین  بهره وری 

به عنوان راه نجات کشاورزی باید دنبال شود.
از  دهه  دو  حدود  وجود  به  توجه  با  مهر،  گزارش  به 
خشک سالی در خراسان جنوبی، این میهمان ناخوانده مدت 
1۷ سال است که نه تنها کشاورزی بلکه معیشت مردم و 
به خصوص روستاییان را تحت تأثیر قرار داده است و امروز 
دیگر خشک سالی به عنوان تبی جان سوز دامن اکثر شهرها 
و روستاهای استان را گرفته است. چالشی که مقابله با آن 
از هر  بیش  و  بوده  اصولی  و  برنامه ریزی صحیح  در گرو 
بخش دیگری این روزها کشاورزی را زمین گیر کرده است 
لذا برای حفظ منابع پایدار در کشاورزی، انتخاب یک الگوی 
کشت بهینه که در آن عالوه بر داشتن شرط حداکثر درآمد 
ممکن برای کشاورز به استفاده صحیح و اصولی از منابع نیز 

توجه شود، ضروری است.

حدود ۳ هزار میلی متر تبخیر و تعرق در استان

به گفته کارشناسان درحالی که میانگین تبخیر و تعرق در 
کشور هزار میلی متر است، پتانسیل تبخیر و تعرق استان 
در بیشتر نقاط حدود 3 هزار میلی متر است یعنی اگر یک 
استخر به عمق 3 متری را اول مهرماه امسال پر آب نماییم 
به کلی خشک  بعد  سال  مهر  اول  تا  تبخیر  دلیل  به  تنها 
می شود این در حالی است که متوسط بارندگی ها در استان 
خراسان جنوبی تنها 11۹.3 میلی متر است یعنی اگر همان 
استخر را در طول یک سال فقط بخواهیم با آب باران پر 
کنیم فقط 12 سانتی متر پر خواهد شد. با توجه به افزایش 
۰.۹ درجه ای دمای استان و فاکتور باالی تبخیر در استان و 
کمبود بارندگی و کاهش هر ساله نزوالت جوی در خراسان 
جنوبی و اذعان مدیران استانی مبنی بر اینکه وضعیت منابع 
آب در استان بحرانی است مدیریت و استفاده بهینه از منابع 
موجود در قالب اصالح و تغییر الگوی کشت امری ضروری 

و غیرقابل اجتناب است.

 تغییر الگوی کشت راهکار اساسی برای
اصالح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی

بخش  در  نفر  هزار   ۹۰ مستقیم  اشتغال  به  توجه  با 
در  قابل توجهی  سهم  کشاورزی  استان،  در  کشاورزی 
موضوع  این  که  داده  اختصاص  خود  به  را  آب  مصرف 

توجه کارشناسان به این بخش و ارائه راهکارهای مدیریت 
مصرف آب را به دنبال داشته است. تغییر الگوی کشت، 
راهکار اساسی برای اصالح الگوی مصرف آب در بخش 

کشاورزی است.

۹۰ درصد آب استان صرف بخش کشاورزی 
می شود درحالی که راندمان آب در این بخش 

۳۵ تا ۴۰ درصد است

الگوی کشت به معنی سهم زیر کشت و نوع محصوالت 
مختلف زراعی در یک منطقه است و تصمیم به اینکه کدام 
محصول با استفاده از چه عوامل تولیدی، با چه روشی و به 
چه مقدار تولید گردد از برنامه های مهم آب است. با تغییر 

الگوی کشت در استان محصوالت آب بر مانند چغندرقند 
با محصوالت با مقاومت باالتر نسبت به کم آبی و سازگارتر 
با شرایط اقلیمی و منطقه ای استان مانند زرشک و عناب 
و... جایگزین شده و اجرای این طرح گامی مهم در جهت 

مدیریت صحیح منابع آبی و افزایش بهره برداری است.

کمبود آب در خراسان جنوبی به عنوان بحران 
به دغدغه همه مسئوالن تبدیل شده است

منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  خصوص  این  در 
استان، نیاز آبی استان در بخش شرب، صنعت، بهداشت 
و گردشگری را حدود 21۷ میلیون مترمکعب عنوان کرده 
زیرزمینی  آب  منابع  از  حد  بیش از  برداشت  می گوید:  و 
به عنوان  جنوبی  خراسان  در  آب  کمبود  است  شده  سبب 
یک بحران به دغدغه همه مسئوالن و کارشناسان تبدیل 

شود. حسین امامی به برداشت یک میلیارد و 2۰۰ میلیون 
مترمکعب آب از منابع زیرزمینی استان اشاره کرده و بیان 
کشاورزی  بخش  صرف  استان  آب  درصد   ۹۰ می کند: 
تا 4۰   3۵ بخش  این  در  آب  راندمان  درحالی که  می شود 
درصد است و ارائه برنامه های مدیریتی در مصرف بهینه آب 
یکی از راهکارهای اساسی در این بخش است. به اعتقاد 
در  آب  مترمکعب  میلیون  در حال حاضر حدود 1۷۰  وی 
خراسان جنوبی اضافه برداشت می شود و منابع آبی استان با 
بیالن منفی از نظر تغذیه و برداشت رو برو است. وی ادامه 
می دهد: برای تأمین آب موردنیاز استان سه طرح انتقال آب 
شامل انتقال آب از سد دوستی، دریای عمان و طرح باروری 
ابرها از چند سال گذشته در حال پیگیری است. مدیرعامل 

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی هم با اشاره به اینکه 
احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی یک طرح  طرح 
اجرا  استان  در  تومان  میلیارد  اعتبار ۸.۵  با  که  است  ملی 
در خراسان  الگوی کشت  تغییر  تصریح می کند:  می شود، 
جنوبی شروع شده که باید با برنامه ریزی سریع تر در دشتهای 

بحرانی انجام شود.
نیز جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان   رئیس 

در  استان خراسان جنوبی  به واقع شدن  توجه  با  گوید:  می 
منطقه خشک و نیمه خشک کشور و کمبود منابع آبی در 
تولید،  محدود کننده  عوامل  از  یکی  به عنوان  آب  استان، 
نقش مهمی را در تعیین نوع فعالیت های زراعی ایفا می کند. 
هاشم ولی پور مطلق معتقد است: آسیب پذیری سفره های 
اتمام  آبی،  منابع  از  بی رویه  برداشت  اثر  در  زیرزمینی  آب 
زیرزمینی  آب های  از  بهره برداری  توسعه  قابل  پتانسیل 

برای مصارف کشاورزی و پایین بودن راندمان آبیاری لزوم 
اصالح الگوی مصرف آب را ضروری می سازد. وی تغییر 
الگوی کشت را از بهترین راه مبارزه با خشک سالی دانسته 
و از مهم ترین راهکارهای تثبیت و رونق بخش کشاورزی 
در استان رعایت اصول کشاورزی از طریق عواملی مانند 
اصالح الگوی کشت، استفاده از بذور اصالح شده مقاوم به 
خشکی و زودرس بر شمرد. وی اضافه کرد: رعایت تناوب 
زراعی، افزایش ماده آلی خاک از طریق کاشت کود سبز، 
حفظ بقایای گیاهی و استفاده از کودهای آلی و همچنین 
بهره وری  افزایش  و  بیماری ها  و  آفات  با  تلفیقی  مبارزه 
راندمان آب آبیاری با توسعه سیستم های آبیاری میکرو و 
از دیگر مواردی  از نهاده های شیمیایی نیز  استفاده بهینه 

است که به رونق کشاورزی کمک شایانی می کند.
در  اقدامات سازمان جهاد کشاورزی  از  پور مطلق  ولی 
راستای تغییر و اصالح الگوی کشت به تهیه و تأمین بذور 
زودرس و مقاوم به تنش های محیطی، اصالح کشت رایج 
به سوی کشاورزی حفاظتی )کشت مستقیم، کشت در بقایا 
زمین(  آماده سازی  جهت  خاکورز  کم  ادوات  از  استفاده  و 

اشاره  می کند.

 تغییر الگوی کشت موجب صرفه جویی
۳۰ تا ۵۰ درصدی در مصرف آب

یادآور  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
شد: در راستای این طرح، کشت محصوالت بهاره همچون 
چغندرقند بهاره به سمت چغندرقند پاییزه و همچنین در بذر 
پنبه با تهیه و تأمین بذور زودرس تاریخ کشت از فروردین ماه 
به خردادماه )کشت دوم( و در محصوالت علوفه ای کشت 
محصوالتی نظیر ذرت و یونجه به سمت کاشت سورگوم و 
ارزن انجام شده است. به اعتقاد وی اصالح و تغییر الگوی 
کشت می تواند بین 3۰ تا ۵۰ درصد در مصرف آب آبیاری 
صرفه جویی نماید بدون آنکه تغییری در میزان تولید نهایی 
استان در  پایان در خصوص جایگاه  حاصل شود. وی در 
اجرای طرح تغییر الگویی کشت در مقایسه با سایر استان 
بیان کرد: با توجه به فعالیت های صورت گرفته و اقدامات 
انجام شده استان خراسان جنوبی از جایگاه مناسبی در بین 
سایر استان های کشور برخوردار است. اصالح الگوی کشت؛ 
مهم ترین روش برای کاهش مصرف آب کشاورزی و توسعه 
بخش کشاورزی است که اساسی ترین رمز موفقیت در الگوی 

کشت، همدلی و همکاری کشاورزان است.

تغییر الگوی کشت عالج تب جان سوز خشکسالی در خراسان جنوبی

مناسبت ها

نام: محمود سورگی
نام پدر: محمد ابراهیم

محل تولد: روستای سورگ
تاریخ شهادت: ۵۷/11/۷

محل شهادت:تظاهرات خیابانی

زندگینامه

روستای  در   134۰ سال  در  سورگی  محمود  شهید 
سورگ از توابع بیرجند دیده به جهان گشود. فضای 
از  خانواده،  مذهبی  اعتقادات  با  همراه  روستا،  پاک 
مالی  فقر  بود.  ساخته  متدین  و  نهاد  پاک  جوانی  او 
خانواده باعث شد پس از اتمام دوره ابتدایی، از ادامه 
تحصیل چشم بپوشد و به فراگیری هنر قالیبافی روی 
آورد. بطوریکه در این زمینه استاد ماهری شد. وی 
یاری امر کشاورزی  را در  پدر  از کار   هنگام فراغت 
او  در  شوری  اسالمی  نهضت  شروع  کرد.  می 
زمانی  و  بود  شده  انقالب  و  امام  شیفته  برانگیخت. 
به آرامش دست می یافت که خود را در میان امواج 
خروشان مردم می دید. لذا به شهر نقل مکان کرد. 
روز 22 بهمن که انقالب اسالمی در آستانه پیروزی 
قرار گرفته بود سینه پاکش هدف گلوله خائنی قرار 

گرفت و خون سرخش گواه مظلومیتش گردید. 

در این ایده خالقانه، هواپیمای تغییر یافته صاحب یک جفت صندلی روی سقف خود خواهد شد که با 
محفظه ای تخم مرغی شکل محاصره شده است. پس از باال رفتن دو مسافر برگزیده، خود را درون گنبدی 
جادار و آئرودینامیک می یابند، جایی که احتمااًل هیجان انگیز و بی سابقه ترین تجربه عمرشان رقم خواهد خورد.

نصب صندلی  روی سقف هواپيما!

وقایع روز ۱۹ بهمن از ایام اهلل دهه فجر

درروز 1۹ بهمن ۵۷ جمعی از پرسنل نیروی هوایی با 

انجام رژه و خواندن سرود در مقابل حضرت امام، با 
حرکت اسالمی مردم ایران و رهبری نهضت اعالم 
به  که  رژیم  هواداران  از  عده ای  کردند.  همبستگی 
طرفداری قانون اساسی در تهران تجمع کرده بودند، 
با مخالفان خود به زد و خورد پرداختند. شهر تهران 
شاهد تظاهرات مردم و فریاد و خشم کلیه اقشار در 
مقابل رژیم بود. امام خمینی )ره( طی نطق کوتاهی 
و  رادیو  اعتصابی  کارکنان  تلویزیونی  شبکه  از  که 
تلویزیون بطور مستقیم پخش می شد ضمن آرزوی 
گفتند:  گروهی  رسانه های  کارکنان  برای  موفقیت 
دستگاه هایی در این قسمت بوده و هست که بایستی 
آنها  از  در خدمت مردم می بودند. ولی رژیم غاصب 
روز  است.  کرده  استفاده  نامشروع  راه هدف های  در 
نوزدهم بهمن؛ بزرگ ترین راهپیمایی انقالب صورت 
گرفت. در قطعنامه پایانی راهپیمایی، نخست وزیری 

مهدی بازرگان توسط تظاهرکنندگان تایید شد.

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

مدرسه  زبان بیرجند
انگلیسی، آلمانی،  ایتالیایی،  اسپانیایی

www.lanschool.ir
خیابان مدرس 16- پالک 8۵

تلفن: ۳22۳7۵۴۹
مشاوره و ثبت نام عصرها

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ران
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بـرنـج ام-کــي 

خوش عطر، خوش پخت و 1۰۰ درصد خالص
تنها يك بار امتحان کنید

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: ۰۵1-۳۳6۹۰8۴7-8

بیرجند: ۰۹۳۰۴۰۰86۰۳

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

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  ۳22۵6۴6۵ -  ۳22۵6۴۴۴ ۰۵6 - ۰۹1۵۵62۹6۴8

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری  
و  ساختمان / وانت-کامیونت / داخل و 

خارج از شهر همراه با کارگر مجرب و 
بیمه بار     کاظمی - خرم نژاد

نمايشگاه تخصصی پرده

           پارسـا
بیرجند - نبش توحید 28- ایزدی     ۰۹1۵67۰6۳۰1 - ۰۵6۳2۴۴۵2۵2

نقـد    اقسـاط

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

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

داربست مهـدی  نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی     ۳2۳1۹26۳-۰۹1۵16۴2۳77 - وسیله کار

ايزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

۰۹1۵16۳۰28۳ - ۳222۵۴۹۴
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد ۹8

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

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

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

نمايندگی نوکی

 حمل  اثاثیه  منزل 

با خاور مسقف و کارگر ماهر
۰۹1۵۹6۳۹۰6۵

علی آبادی
ضمنا کارگر تنها نیز داریم

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

مسیر مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی

قــالیشويی خــاوران   09151647069-  32255257-32253199  نوگیدری

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

آدرس: میدان شهدا 
 شهدا 8 ، ساختمان آوا   
  32224113
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محبت پرنده

 روزی شخصی از بیابان به سوی مدینه می آمد، در 
راه دید پرنده ای به سراغ بچه های خود در النه رفت. 
از النه  کنار النه آمد و جوجه های آن پرنده مادر را 
نزد هدیه  عنوان  به  را  اینها  گفت:  خود  با  و  آورد   در 

پیامبر )ص( ببرم.
آنها را به حضور پیامبر )ص( آورد، در این هنگام جمعی 
از اصحاب حاضر بودند، ناگاه دیدند پرنده مادر، بی آنکه 
از مردم وحشت کند آمد و خود را روی جوجه های خود 
انداخت. معلوم شد پرنده مادر، به دنبال آن شخص به 
هوای جوجه هایش آمده و محبت و عالقه به جوجه ها 
به قدری زیاد بوده که بی آنکه از دیگران وحشت کند تا 
او را نیز دستگیر کنند، آمد و خود را به روی جوجه هایش 

انداخت و با زبان حال جوجه های خود را می خواست.
پیامبر )ص( به حاضران رو کرد و فرمود: » این محبت 
مادر را نسبت به بچه هایش درک کردید، ولی بدانید 
خداوند هزار برابر محبت، نسبت به بندگانش محبت و 

عالقه دارد!«

برگرفته از کتاب قصه های 
حیوانات در قرآن واحادیث

موفقیت مانند کشتی گرفتن با یک گوریل است. 
هنگامی می توانید استراحت کنید که گوریل

 را از پای درآورده باشید.

باید تا می توانیم بکوشیم
 نخستین داستان هایی که برای کودکانمان 
گفته می شود، مشوق نیکویی اخالق باشد.

عمریست ندیده  ایم گلزار ترا
وان نرگس پرخمار خًمار ترا

پنهان شده  اي ز خلق مانند وفا
دیریست ندیده  ایم رخسار ترا

من تنها قلمی هستم
 در دست پروردگار مهربان

 که نامه محبت آمیزی به جهانیان می نویسد

هر کسي را مي توان دوست داشت، 
فقط از آن رو که انسان است 

و یکي از آفریده هاي بي همتاي خداوند

ممکن است هر کسی ایده تجاری خوبی به ذهنش برسد 
اما ایده های عالی که یکباره موفق می شوند و بر سر 
زبان ها می افتند، بسیار کمیاب هستند و اغلب در ابتدای 
کار احمقانه به نظر می رسند. بیایید روراست باشیم. از 
کجا می دانید ایده ای که االن به ذهن شما خطور کرده 
برگ برنده تان نیست؟ شاید حتی بتوانید با همین ایده 
عنوان برترین کارآفرین سال را از آن خود کنید. در این 
مقاله سواالتی  مطرح می کنیم که بعد از پاسخ دادن به 

آنها خواهید دانست که ایده تان چه ارزشی دارد:
شرکت  مدیرعامل  و  بنیانگذاران  از  یکی  شروتر،  ویل 
Fundable می گوید: »پرداخت پول از سوی مصرف 
مشخص  و  شما  ایده  بر  است  تاییدی  مهر   کنندگان 
می کند که کدام ایده بیشترین شانس موفقیت را دارد. 
یک ایده تا زمانی که کسی پولی برای آن نپرداخته است، 
فقط یک ایده است. هر کسی می تواند ایده پردازی کند 
را که مصرف  ای  ایده  اعتبار  تواند  نمی  اما هیچ کس 

کننده ای در ازای آن پول می پردازد زیر سوال ببرد.«

 آیا ایده شما مشکلی را حل می کند؟
مایک مک گی، کارآفرین و یکی از بنیانگذاران مدرسه 
طراحی وب »استارتر لیگ« بر این باور است که بهترین 

از  گرهی  که  هستند  آنهایی  کار  و  کسب  های  ایده 
مشکلی باز می کنند. او می گوید: »اگر مشکلی وجود 
دارد که شما، خانواده تان، دوستان تان یا همکاران تان 
را تحت تاثیر قرار داده است، به احتمال خیلی زیاد افراد 

دیگری را نیز درگیر خود کرده است.«

 قیمت آن چقدر است؟
چارلی هراری، بنیانگذار و شریک سرمایه گذاری شرکت 
Co & H3 می گوید در حالی که روش های زیادی 
به  کارهایی  و  کسب  دارد،  وجود  مشکالت  حل  برای 
موفقیت می رسند که آن موانع و مشکالت را با هزینه 
کمتری از سر راه مردم بردارند. هراری می گوید: »زمانی 
که متوجه شدید ایده شما مشکلی را به شکلی سنجش 
پذیر حل می کند، نه تنها باید ارزشی را که به جهان ارائه 
می دهید مشخص کنید بلکه باید کشف کنید که مردم 
حاضرند تا چقدر برای حل این مشکل هزینه کنند. زمانی 
که قیمت دست تان آمد، آنگاه خواهید توانست به ارزیابی 

میزان ارزشمندی ایده تان در دنیای تجارت بپردازید.«

 آیا ایده تان سنجش پذیر است؟
رالف کوینترو، مشاور و نویسنده، معتقد است عالی ترین 

ایده های تجاری آنهایی هستند که می توان به راحتی 
قابلیت  شما  ایده  »آیا  گوید:  می  او  کرد.  شان  ارزیابی 
را  یافتن  یا گسترش  سیستماتیک شدن، خودکار شدن 
دارد؟ من دیده ام که بسیاری از ایده های عالی شکست 
می خورند و تنها دلیل این موضوع این بوده است که 
کارآفرینان مربوطه هیچ برنامه ای برای سنجش پذیری 

ایده شان نداشتند.«

 آیا ایده تان منحصر به فرد است؟
clickstartme. سایت  مدیرعامل  المریکو،  کندل 

باور  این  بر  کارآفرینان  از  »بسیاری  گوید:  می   com
هستند که وقتی ایده ای باعث تپش قلب و گشاد شدن 
مردمک چشم شان شود و کاری کند که دیگر نتوانند 
بر ایده دیگری متمرکز شوند، قطعا آن ایده، ایده بسیار 
خوبی خواهد بود اما وقتی که عرق هیجان تان خشک 
شد و به دنیای واقعیت بازگشتید، باید با تمرکز باال به جست و 
جوی بیشتری در گوگل بپردازید و مطمئن شوید که شخص 

دیگری در گذشته ایده شما را عملی نکرده باشد.«

 آیا ایده تان توجه عموم 
را در اینترنت جلب می کند؟

را  ای  ایده  پتانسیل  توان  می  که  هایی  روش  از  یکی 
تا  ایجاد کنید  این است که وب سایتی  مشخص کرد، 
تان  ایده  به  آنالین  کنندگان  مصرف  حد  چه  تا  ببینید 
نام  باید حاوی  این وب سایت  نشان می دهند.  عالقه 
شرکت، لوگو و تعریف کوتاهی از مفهوم کارتان باشد. 
همچنین باید گزینه ای برای »ثبت نام در خبرنامه« نیز 

وجود داشته باشد.
سپس باید به مخاطبان ایمیلی تان پیامی بفرستید و از 
آنها بخواهید وب سایت تان را ببینند. در صورت تمایل 
ثبت نام کنند و آدرس وب سایت تان را با دوستان شان 
در میان بگذراند. اگر دیدید که چند نفر در وب سایت تان 
ثبت نام کردند، احتماال ایده خوبی به دست آورده اید و از 

همین االن چند مشتری به دست آورده اید.

 آیا فروشندگان به این ایده عالقه دارند؟
یک  احتمالی  موفقیت  دهنده  نشان  عامل  بهترین 
شرکت میزان عالقه ای است که از جانب فروشندگان 
برای  جانبی  کارهای  و  کسب  اگر  آورد.  می  دست  به 
اند،  به دست آوردن مخاطب دست به دامن شما شده 
 آنگاه می توانید مطمئن باشید که در موقعیت سودآوری

 قرار گرفته اید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز 
 

همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم گفت: ای قوم من خدا را بپرستید که برای شما 
معبودی جز او نیست من از عذاب روزی سترگ بر شما بیمناکم. سوره األعراف، آیه 59

حدیث روز

 محبوبترین بندگان نزد خدا کسی است که در گفتارش راستگو باشد و در گزاردن نماز
 و آنچه بر او واجب کرده مواظبت و امانت پرداز باشد. امام صادق )ع(

سبک زندگی

نکاتی که بفهمیم آیا ایده تجاری خوبی داریم؟

از بسیار شلوغ و  افقي: 1- کنایه 
آشفته بودن جایي است 2- لغو - 
در  گیران  معرکه  و  نقاالن  رئیس 
خوش  اي  پرنده   - صفویه  دوره 
ماده   - ستاره   - وسایل   -3 آواز 
شهرهای  از   -4 ها  مژه  آرایشي 
راه هاي  از  استان فارس -  جنوب 
  -5 درخشان  بسیار   - گرما  انتقال 
سیلي - هر بخش مجموعه - قلعه 
و حصار شهر - ورزش یک رقمي! 
6-  رفیق مشهدي - بزرگ - دور 
کعبه گشتن 7- گروهي افراطي در 
نیجریه با فعالیت هاي تروریستي - 
مسیحي 8- ممکن! مگر - هدایت 
استخواني  ماهي  نوعي   - کننده 
اداره  بسته شده -  دریاي خزر 9- 
ایاالت  از   -10 شناسنامه  صدور 
شهر   - هواپیما  پروانه   - آمریکا 
فراری  پایتخت   -11 فردوسي 
باریک در ساقه  لوله  -  خشک - 
گیاه -   رود فرانسه 12- لباس اتاق 
عمل - ستاره اي در دب اکبر - از 
نرم افزارهاي پیام رسان تلفن همراه 
و  زین  و خواهان -  13-  مشتاق 
برگ اسب - درخشندگي 14-  به 
مزدور   - عصبي  سلول    - هنجار 

15- از آثار مشهور برتولت برشت، 
نمایشنامه نویس آلماني.

تیراژ   - صیاد   -1 عمودي: 
پارچه  نوعي   - فلفل  مزه   -2 
پنبه اي-  گالب 3- ته نشست-  
نمایان - شاعر یوش 4- مصیبتها 
دیوار 5-  نوعی شرینی - چینه   -
پایداري  و  ثبات    - لباس کشباف 
-  قومي ایراني 6- اساس - چیره 
خطاب   -7 گرفته  هواي   - دست 
  - ماترک   - مردانه   محترمانه 
گوشه اي در آواز ابوعطا 8-  شکل و 
قیافه ظاهري - زن ساکن صومعه- 

سماروغ 9- کرم چراغدار!  - دچار 
 - کاروانسرا    -10 نیرومند    -
فیزیکدان فرانسوي قرن نوزدهم - 
گله و شکایت مداوم 11-  قسمتي 
از پا - آغاز - کارهاي خوب 12- 
ژاپني-  کوتاه  شعر   - سپاسگزاري 
طلبکارن-   -13 وبدقواره  لندهور 
حروف   - فسفریک  اسید  مک 
اختصاري نیروي انتظامي کشورمان 
پزي  خوراک  چراغ  دلسرد-    -14
هاي  رنگیزه   -15 لغزنده  قدیم- 
سبز- برگ گیاهان-  فیلمي ساخته 

داریوش مهرجویي.
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برای زن و مرد زندگی شدن
 »باید« آموزش دید

حتما شما هم با ما موافقید که بلوغ جسمی و عقلی یکی 
از شروط الزم برای تشکیل خانواده است، اما به نظر 
می سد این روزها شرط داشتن بلوغ عقلی و احساسی 
به اندازه بلوغ جسمی یا حتی داشتن شرایط متوسط 
اقتصادی جدی گرفته نمی شود؛ به همین دلیل هم 
ازدواج و  از مقوله  آگاهانه  افراد بدون داشتن شناخت 
پذیرش شرایط آن، تشکیل خانواده می دهند. جوانان 
امروزی با وجود اینکه بیشتر با هم معاشرت دارند، اما 
به دلیل نداشتن توجه و تمرکز برای آگاهی بیشتر از 
ماهیت زندگی مشترک، تفاوت ساختار ذهنی زن و مرد 
یا شناخت عمیق و دقیق روحیات، زبان بدن، مقتضیات 
جسمی و نیازهای جنس مخالف، تنها به صرف داشتن 
بلوغ جسمی و جذابیت ظاهری، برای تشکیل زندگی 
زود هم  خیلی  متاسفانه  که  کنند  می  اقدام  مشترک 
توی تعهدهایش  و  ها  مسئولیت  زندگی،   واقعیت 

ذوقشان می زند. 
های  دوره  آموزش  که  است  الزم  دالیل،  همین  به 
طور  به  ازدواج  برای  زندگی  و  ارتباطی  های  مهارت 
جدی از مقطع دبیرستان آغاز شده و در دانشگاه کامل 
شود، چون تا زمانی که این اتفاق نیفتد، آش و کاسه 
ازدواج و طالق تغییری نخواهد کرد. برای نمونه باید 
پیش از ازدواج نوع و حدود وظایف هر کس در خانواده، 
برای دختران و پسران مشخص باشد تا بعد از تشکیل 
خانواده، هیچ کدام از طرفین احساس نکنند که با ازدواج 
در حقشان اجحاف شده است، چون احساس اجحاف 
خیلی وقت ها منجر به خشم درونی می شود و خشم 
 درونی مزمن کم کم مثل موریانه رابطه زن و شوهر

 را می خورد و از درون می پوساند.

123456789101112131415

ولهتخردریزیرحس1

رامینریاباتیر2

دراکخسانالیو3

یکیبراضقولاچ4

کشنادتیفاعنه5

امقوسمالبرکا6

ویمناوضررولور7

انرتلایرسقیاق8

زییاپزاسانمهد9

ادورمنیدعسبر10

ککلولهبیرتکت11

یدبیتهتسهاپب12

ویازسرامگنرز13

مرکمتخاپوراور14

کتسدرتموناولاگ15

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

تجربه کنید.    09158668002

خریدار پژو  405 در حد صفر ، خانگی 
از مدل 83 تا 89   09158625305

به یک منشی خانم )دفتر وکالت( نیازمندیم. 

32222635 -09157237880

 سوپر مارکت با موقعیت عالی 
و قیمت مناسب به فروش می رسد.

09150860499

 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
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 نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

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

09153613243- شریفی

استخدام 
نیروی خانم برای سالن فست فود 

دنیا برگر
ساعت کاری: 14/30الی 16/30

09129150355 - 31996
 کارخانه شیر ستره در نظر دارد 

برای کادر فروش خود دو نفر راننده با 
ماشین وانت استخدام نماید. از متقاضیان 
خواهشمندیم برای کسب اطالعات بیشتر 

با شماره ذیل تماس حاصل فرمایند. 
09155632281

به مناسبت دهه فجر 
 فروش ویژه لوازم خانگی 

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

انصار- بین پاسداران 12-10 
32235240

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

 فروش یک واحد آپارتمان 66 متر مربع 
شمالی واقع در مدرس 5

 با  منزل ویالیی شمالی  در سجادشهر 
نیز معاوضه  می گردد. )تماس 7 تا 13(

09156665218

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 

فروشی - معاوضه 
فروش منزل ویالیی به متراژ 209 

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

09351192714

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

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

تعویض مبلمان دست دوم با نو

عکس مبلتان را به این شماره 

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

داربست ایستا
اجرای نصب داربست و پیچ 

رولپالک نما     09151609715  
09151613901 - فرج زاده

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

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

نصــب و تعمیــر لباسشویی در منزل        
09151643778 - 32315776   شهر یاری
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شهرخبر: مصرف زیاد مکمل ها یا مواد غذایی سرشار از کلسیم همچون محصوالت لبنی کم چرب، دانه های کنجد یا سبزیجات با برگ سبز تیره می تواند فشار 
خون را در افراد مبتال به فشار خون باال کاهش دهد. مصرف زیاد و منظم آنتی اکسیدان ها در قالب میوه ها و سبزیجات بخصوص هویج و اسفناج در برنامه غذایی 
باعث محافظت در برابر فشار خون باال می شود و سکته مغزی را به نصف تقلیل می دهد. سیر نیز اثرات کاهنده فشارخون دارد به خصوص که منظم مصرف شود.

خوردنی هایی که فشار خون را پایین می آورد  اخبار ورزشی

برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان 
شرکت مخابرات استان به مناسبت 

گرامیداشت دهه مبارک فجر   
مسابقات فوتسال کارکنان شرکت مخابرات خراسان 
فجر  مبارک  دهه  گرامیداشت  مناسبت  به  جنوبی 
ماه در محل  بهمن  پانزدهم  و  روزهای چهاردهم  در 
مخابرات خراسان  ورزشی شرکت  فرهنگی  مجموعه 
تیم   7 حضور  با  مسابقات  این  گردید.  برگزار  جنوبی 
تیم های ستادی، مخابرات بیرجند، تجاری، مخابرات 
طبس، مخابرات بشرویه، مخابرات فردوس و مخابرات 
تیم  انجام دور مقدماتی،  از  برگزار شد که پس  قاین 
های مخابرات طبس و ستادی و مخابرات بیرجند و 
تجاری به مرحله نهایی راه یافتند. در نهایت پس از 
انجام 12 بازی و رد و بدل شدن 76 گل، تیم تجاری 
مقام قهرمانی و تیم طبس نایب قهرمان شد که ضمنا 

کاپ اخالق این مسابقات به بشرویه اهدا شد.

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ جوانان و 
نوجوانان بیرجند به مناسبت دهه فجر 

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ جوانان شهرستان بیرجند 
به مناسبت دهه مبارک فجر به صورت دو حذفی در 
فاطمه عرب  ها  خانم  و  برگزار  سالن شهید سرحدی 
زاده و منصوره شبانی عناوین اول و دوم را به دست 
سوم  مشترکاً  عشقی  فاطمه  و  نظری  محیا  آوردند، 
شدند. همچنین مسابقات قهرمانی پینگ پنگ نوجوانان 
شهرستان بیرجند به صورت دو حذفی در سالن شهید 
سرحدی برگزار شد و در پایان، فرانک زردست و مهدیه 
را کسب کردند، کوثر  دوم  و  اول  مقام های  حسینی 

کفاش و ستایش کشهانی مشترکاً سوم شدند.

باقری بر سکوی نخست مسابقات 
اسنوکر خراسان جنوبی ایستاد

فارس: در مسابقات قهرمانی اسنوکر خراسان جنوبی 
راستای  در  ایستاد.  نخست  سکوی  بر  باقری  محمد 
بالقوه  استعدادهای  شناسایی  و  فجر  دهه  نکوداشت 
جنوبی  خراسان  اسنوکر  مسابقات  دوره  یک  ورزشی 
برگزار شد.در این مسابقات 20 ورزشکار در رده سنی 
آزاد در قالب چهار تیم از 16 تا 19 بهمن ماه در خانه 
بولینگ و بیلیارد بیرجند با یکدیگر به رقابت پرداختند.

محمد باقری بر سکوی نخست مسابقات اسنوکر استان 
قرار گرفت، سعید تلواری نایب قهرمانی را از آن خود 

کرد و امیر سخندان در جایگاه سوم ایستاد.

 رضایی پرچمدار کشتی فرنگی ایران
از  شده  اعالم  بندی  رده  نخستین  در  نیوز:  جهان 
سوی اتحادیه جهانی کشتی در سال 2016 ، قاسم 
رضایی کماکان با کسب عنوان دومی جهان در وزن 
9۸ کیلوگرم، صاحب برترین جایگاه در میان فرنگی 

کاران ایرانی است.

خوراکی هایی برای آب کردن پهلوها
 

این  به  محققان  نارگیل:  روغن  نیوز:  سالمت 
نتیجه رسیده اند که بین مصرف روغن نارگیل و 
سرعت گرفتن سوخت و ساز بدن ارتباطی وجود 

دارد. این روند نیز به سوزاندن چربی های بیشتر 
کمک زیادی می کند. عالوه بر این روغن نارگیل 
برای سالمت قلب مؤثر است و سالمتی را ارتقا 
می دهد. سیب: سیب یک میان وعده فوق العاده 
است که سرشار از فیبرها و پکتین است. این دو 

عنصر مغذی معده را به مدت زمان طوالنی تری 
پر می کنند و در نتیجه الزم نیست ریزه خواری یا 
پرخوری کنید. کنترل اشتها اولین گام رسیدن به 
تناسب اندام است. اگر به این اصل پایبند باشید و 
به طور مرتب ورزش کنید رسیدن به تناسب اندام 

و کمر باریک شدن کار چندان سختی نخواهد 
بود. بادام: یک مشت آجیل و به خصوص بادام 
سرشار از پروتئین است. بنابراین یک میان وعده 
فوق العاده محسوب می شود که به خوبی شما 
را سیر و از ریزه خواری پیشگیری می کند. اگر 

این مواد غذایی به همراه میوه ها یا سبزیجات 
مصرف شوند و یا آن را به ساالدها اضافه کنید 
تأثیر آن بیشتر خواهد شد. بادام حاوی پروتئین و 
تحریک کننده متابولیسم بدن است. بنابراین می 
توانید بدون این که دچار زیاده روی شوید روزانه 
به میزان یک مشت کوچک از این مواد غذایی 
مصرف کنید.عالوه بر تغذیه سالم به تحرک بدنی 
نیز نیاز دارید. در نتیجه روزانه ورزشی سبک و 
مناسب مانند پیاده روی و شنا داشته باشید و از 
چربی  شدن  آب  به  که  موضعی  حرکات  انجام 

های پهلوها کمک می کنند غافل نشوید.

سبزیجات را بیش از سه ماه 
در فریزر نگه ندارید

 
سالمت نیوز: انجام فرآیند بر روی سبزیجات به 
ویژه سرخ کردن، باعث می شود که نتوان آن را 
دلیل  به  همچنین  کرد،  نگهداری  زیادی  زمان 
احتمال  دیدن  حرارت  و  روغن  کردن  اضافه 
تشکیل مواد مضر در سبزیجات زیاد است. برای 
باید  کردن  فریز  روش  به  سبزیجات  نگهداری 
داده  قرار  درجه   1۸ منفی  دمای  در  سبزیجات 
شوند. محققان با بیان اینکه اغلب مردم برای فریز 
کردن سبزیجات از کیسه های پالستیکی استفاده 
می کنند، عنوان می کنند این کیسه ها برای منجمد 

کردن سبزیجات مناسب نیستند و بهتر است از 
ظروف کاغذی مشروط بر اینکه در آن آلومینیوم 
به کار نرفته باشد و یا ظروف شیشه ای استفاده 
شود البته در صورت انجماد زیاد ظروف شیشه ای 
احتمال شکستن آنها وجود دارد.کارشناسان تغذیه 

با بیان اینکه در منجمد کردن سبزیجات احتمال 
انتقال فنیل فتاالت از ظروف پالستیکی به سبزی 
وجود دارد، تصریح می کنند نگهداری سبزیجات 
به مدت حدوداً سه ماه در فریزر و در دمای کمتر 
مواد  این  انتقال  احتمال  صفر  زیر  درجه   1۸ از 

سیر،  پیاز،  می کند.  پیدا  افزایش  سبزیجات  به 
باقال،  بادمجان،  نخودفرنگی،  برگدار،  سبزیجات 
سبزی قرمه، اسفناج جزو سبزیجاتی هستند که 
امکان منجمد کردن آنها وجود دارد اما نباید سیب 

زمینی و گوجه فرنگی را هیچگاه فریز کرد.

میوه های فیبر دار بخورید ، 
تا از سرطان در امان بمانید !

آیا می دانستید با مصرف مواد خوراکی حاوی فیبر 
در دوران نوجوانی می توانید از خطر مبتالشدن 

بروز  مانع  و  بمانید  امان  در  انواع سرطان ها  به 
های  خوراکی  مصرف  شوید  بدنتان  در   آن 
فیبر دار برای پیشگیری از انواع سرطان دهان از 
اهمیت زیادی برخوردار است. دختران نوجوانی که 
مقدار زیادی فیبر، نظیر میوه و سبزیجات، مصرف 
می کنند، در دوران بزرگسالی و میانسالی کمتر 
در معرض خطر ابتال به سرطان سینه قرار دارند. 
مصرف هر 10 گرم فیبر در روز، مثاًل یک سیب 
حدود  در  یا  دار،  سبوس  گندم  نان  برش  دو  و 
نصف فنجان پاستا به همراه نصف فنجان لوبیا 
قرمز پخته شده، در دوره نوجوانی موجب کاهش 
 ریسک ابتال به سرطان سینه تا 1۴ درصد می شود.

2 دشمن ستون فقرات شما 

شهرخبر: شکم بزرگ: چون تعادل انحنای کمری 
یا لوردوز به هم می خورد ستون مهره ها ناچار است 
انحنای مهره های سینه ای یا کیفوز را بیشتر کند و 
همین امر به گودی زیاد کمر، قوز پشتی و بر هم 
خوردن راستای قرار گرفتن سر و انحنای گردنی 
منجر و درد ایجاد می شود. بد خوابیدن: بهتر است 
به پهلو بخوابید و بالش شما فاصله شانه تا سر را 
پر کند. اگر به پشت بخوابید، قوس گردنی شما 
در صورت مناسب نبودن بالش به جای تمایل به 

عقب، به جلو می آید و درد ایجاد می شود.   

میوه های فیبر دار بخورید ، تا از سرطان در امان بمانید !

اختالف خانوادگي؛ عامل ایجاد مزاحمت در تلگرام 

خانم میانسالي با طرح شکایتی مبني براین که فردي در شبکه اجتماعي تلگرام مزاحم او مي شود به پلیس پلیس فتا مراجعه کرد. 
شاکي عنوان کرد که حدود سه ماه گذشته مزاحمت هایي به طور مقطعي درباره زندگي شخصي ام در تلگرام براي من ارسال 
مي شد تا این که دو هفته گذشته این مزاحمت ها خیلي شدت گرفت. شاکي گفت: این مزاحمت طوري پیش رفت که زندگي 
پسرم و عروسم و حتي خواهرم دچار مشکل شده بود و فرد مزاحم از تمام زندگي خانواده من و خواهرم اطالع داشت که محتواي 
پیام هاي ارسالي از تمام اتفاقات خصوصي زندگي من بود. رئیس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات فرماندهي انتظامي استان 
گفت: تمامي گفته هاي شاکي توسط عوامل پلیس فتا گرفته شد و پرونده در روند رسیدگي خود قرار گرفت.سرهنگ حسیني 
افزود: پلیس فتا با انجام شگردهاي سایبري دریافتند که چند صفحه جعلي براي مزاحمت شاکي ساخته شده است که رد پاي 
فرد مزاحم را در یکي از استان هاي شمالي کشور پیدا شد.هماهنگي هاي الزم براي دستگیري فرد مورد نظر انجام شد که فرد 
خاطي هنگام سفر به خراسان جنوبي توسط پلیس فتا دستگیر شد. سرهنگ حسیني با اشاره به این متهم که خانمي میانسالي 
بود در اعتراف به جرم خود گفت: دخترم عروس خانواده شاکي است و دوري از فرزندم و رفت و آمد زیاد براي دیدن فرزندم مرا 
خسته کرده بود تا این تصمیم گرفتم میان خانواده شاکي با پسرش )دامادم( و خواهر شاکي را به هم بزنم و با اطالعاتي که به 
دست مي آوردم در تلگرام بارگذاري مي کردم. قصد من فقط این بود که پسرش خسته شود و به محل زندگي من نقل مکان کند.

دستگیري قاچاقچي عتیقه 
در شهرستان بیرجند 

فرمانده انتظامي استان از دستگیري قاچاقچي 
عتیقه در شهرستان بیرجند و کشف 175 قطعه 
اشیای تاریخي خبر داد. سرهنگ شجاع گفت : 
با اخبار دریافتي مبني بر این که فردي ناشناس 
با ارسال پیامک به یکي از روزنامه هاي محلي 
استان قصد فروش یک عدد مجسمه قدیمي 
دارد بررسي موضوع در دستور کار کاراگاهان 
قرار گرفت. وي گفت: با استفاده از اقدامات فني 
و اطالعاتي فرد مورد نظر شناسایي و دستگیر 
و مجسمه کشف شد. در بازرسي از منزل وي 

تعدادي اشیای قدیمي کشف و ضبط شد.

سارقان کیف قاپ در بیرجند دستگیر شدند

رئیس پلیس آگاهي فرماندهي انتظامي استان گفت: از چند ماه گذشته پرونده هایي درباره کیف قاپي به پلیس آگاهي ارجاع 
شد، شاکیاني که طمعه دو کیف قاپ قرار گرفته بودند خانم بودند. سرهنگ عرب زاده افزود: پرونده در اختیار کاراگاهان قرار 
اقدام به دستبرد وجه نقد داخل  این دو شکارچي کیف فقط  گرفت و کارآگاهان در روند رسیدگي به پرونده ها دریافتند که 
 کیف یا کارت هاي عابربانکي که رمز آن ها در کنار کارت بوده، مي کنند و سپس دیگر اوراق و مدراک را رها مي کردند. 
سرهنگ عرب زاده با اشاره به این که کارآگاهان با اقدامات فني و پلیسي یک نفر از کیف قاپان را شناسایي کردند، گفت: با 
هماهنگي قضایي مأموران به مخفیگاه وي مراجعه و در عملیاتي ضربتي فرد تحت مراقبت را دستگیر کردند. وي افزود: ابتدا فرد 
دستگیر شده خود را بي گناه جلوه مي داد اما وقتي با شاکیان پرونده روبرو شد به همدستي فرد دیگري به جرم کیف قاپي اعتراف 
کرد. وي گفت: کاراگاهان در همان روز همدست متهم را که از متهمان سابقه دار بود دستگیر کردند که همان ابتدا به 12 فقره کیف 
قاپي در نقاط مختلف شهر اعتراف کرد. سرهنگ عرب زاده با اشاره به این که متهمان توسط شاکیان شناسایي شدند و هر دو به 
12 کیف قاپي اعتراف کردند، افزود: بازخواني پرونده متهمان مشهود مي باشد که تمامي طمعه هاي خود را خانم ها قرار دادند. این 
مقام انتظامي به شهروندان توصیه کرد: خانم ها و حتي آقایان که کیف هاي دستي دارند از مکان هاي خلوت،تاریک و کم تردد 
کمتر عبور کنند و اگر قصد تردد دارند طوري کیف را دست خود قرار دهند که به سمت دیوار یا جوي آب باشد تا مانع سرقت شود.

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی
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متناسب با تهدیدات مواد مخدر نیست

مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  مقام  قائم  ایسنا- 
ریاست جمهوری گفت: با توجه 
به تهدیدات مواد مخدر اعتبارات 
کافی در این زمینه وجود ندارد. 
جزینی در جمع خبرنگاران اظهار 
بودجه ریزی  فصل  اکنون  کرد: 

جذب  برای  الزم  پیگیری های  باید  و  است   95 سال 
اعتبار کافی برای مبارزه با مواد مخدر مناسب با تهدیدات 
موجود انجام شود. وی تصریح کرد: در خصوص اشتغال 
افراد بهبودیافته نیز امسال 6 میلیارد تومان برای اشتغال 
باید  کمک کردیم که این میزان اعتبار کافی نبوده و 
اشاره  با  وی  دهیم.  افزایش  زمینه  این  در  را  اعتبارها 
به اینکه درمان نیز از دیگر وظایف ستاد مبارزه با مواد 
نیازمند  درمانی  اعتبارات  زمینه  در  افزود:  است،  مخدر 
اعتبار زیادی هستیم و باید برنامه ریزی های الزم برای 

تأمین اعتبارات داشته باشیم.

اهدای 10 سری جهیزیه به نوعروسان ایتام 
تحت حمایت کمیته امداد سربیشه 

سربیشه  شهرستان  امداد  کمیته  مدیر  خبر-  گروه 
گفت: همزمان با دهه فجر، تعداد 10 سری جهیزیه 
به نوعروسان ایتام تحت حمایت امداد شهرستان اهدا 
شد. قریب افزود: این تعداد جهیزیه با همکاري یکی از 
مؤسسات خیریه، شامل یخچال، تلویزیون، پنکه، اجاق 

گاز، بخاري، فرش، سرویس ظرف به نوعروسان بود.

انتصاب رئیس دانشگاه بیرجند به عنوان 
 دبیر کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری استان

گروه خبر- طی حکمی از سوی دکتر محمد فرهادی 
خلیلی  خلیل  دکتر  فناوری  و  تحقیقات  علوم،   وزیر 
رئیس دانشگاه بیرجند به عنوان دبیر کارگروه تخصصی 
نماینده  و  نوآوری  و  فناوری  پژوهش،   آموزش، 
خراسان  استان  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 

جنوبی منصوب شد.

2 طرح با اعتبار 260 میلیون تومان 
در فردوس افتتاح شد

فارس- همزمان با هفتمین روز از دهه مبارک فجر 
در شهرستان  تومان  میلیون  اعتبار 260  با  دو طرح 
طرح  افتتاح  گرفت.  قرار  بهره برداری  مورد  فردوس 
میلیون   110 اعتبار  با  جهرآباد  حوزه  آبخیزداری 
تومان و بهره برداری از طرح آبرسانی مجتمع برون با 
اعتبار 150 میلیون تومان از جمله طرح های افتتاحی 

شهرستان فردوس در هفتمین روز از دهه فجر بود.

افتتاح 5 پروژه عمرانی در سربیشه

ابراهیمی- در هفتمین روز از دهه مبارک فجر، 5 پروژه 
جمعي  و  مرکزي  بخشدار  حسیني  حضور  با  عمراني 
شهرستان  مرکزي  بخش  در  شهرستان  مسئوالن  از 
سربیشه  به بهره برداري رسید. این پروژ ها شامل نصب 
یک دستگاه پست هوایي جهت کاهش شعاع تغذیه و 
تلفات در شهر سربیشه با اعتبار ۴۸۴ میلیون ریال، افتتاح 
آبیاري کم فشار دشت سربیشه با اعتبار 512 میلیون 
ریال، مرمت و بازسازي غسالخانه روستاي میرخان با 
غسالخانه  بازسازي  و  مرمت  ریال،  میلیون  اعتبار 50 
بهسازي  و  ریال  میلیون   ۷0 اعتبار  با  زبیده  روستاي 
ورودي روستاي حجت آباد با اعتبار 2۳6 میلیون ریال 
بود.الزم به ذکر است که جمعیتي 1000 نفري از افتتاح 

این پروژه ها بهره مند مي شوند.

بهره برداری از آموزشگاه ریحانة النبی بشرویه

گروه خبر- بهره برداری از آموزشگاه خیری ریحانه النبی 
بشرویه روز گذشته با حضور مهندس مسلمي معاون 
مردمي  هاي  مشارکت  و  پشتیباني  مدیریت،  توسعه 
سازمان نوسازي کشور برگزار شد. هزینه این دبیرستان 
شش کالسه به مساحت 2۷15 متر مربع حدود ۸00 
میلیون تومان است که به طور کامل توسط خیر محترم 
حاج علي اکبر عابدیان و همسرشان پرداخت شده است. 

تثبیت اقتدار نظام اسالمی در سایه 
اطاعت پذیری از والیت تحقق می یابد

اینکه  بر  تأکید  با  استان  انصارالرضا )ع(  فرمانده سپاه 
انقالب اسالمی ایران تنها انقالبی است که بدون کمک 
گرفته  شکل  قدرتی  ابر  هیچ 
است، گفت: برای تثبیت نظام 
و انقالب اسالمی باید به تدابیر 
و فرمایشات مقام معظم رهبری 
گوش داد. به گزارش شبستان، 
سردار غیاثی در اجالس عمومی ساالنه شوراهای بسیج 
اصناف خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نقش بسیج 
اصناف بر هیچ کس پوشیده نیست، گفت: بسیج اصناف 
می تواند به عنوان یک قشر راهبردی تأثیرپذیری داشته 
باشد و امام راحل همواره بر قشر اصناف تأکید داشته اند. 
رئیس مجمع بسیج اصناف استان نیز در این اجالس 
گفت: بسیج همواره در همه صحنه ها حضور داشته است 
و خود را فدای مملکت، والیت و رهبری می داند و در 
این راستا اقشار مختلفی در کشور طراحی شده است 
و مجمع عمومی بسیج اصناف استان دومین دوره ای 
است که برگزار می شود.یزدان شناس اظهار کرد: بسیج 
اصناف خراسان جنوبی کارگروه های بسیاری از جمله 
فرهنگی اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، ترویج و آموزشی 

فقه بازار و حلقه های صالحین داشته است.

سفر نقاشي هاي اعضاي کانون پرورش 
فكري به روستا ها آغاز شد

بیش  فجر  مبارک  دهه  آغاز  با  همزمان  خبر-  گروه 
فرهنگي  مراکز  اعضاي  نقاشي  برگزیده  اثر   200 از 
هنري ثابت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
به روستاها سفر کردند  تا کودکان روستایي نظاره گر 
خالقیت و هنرمندي دوستانشان در شهر باشند. برپایي 
این نمایشگاه نقاشي با هدف تشویق کودکان و نوجوانان 
عضو کتاب خانه سیار روستایي بیرجند به خلق آثار با 
موضوع و تکنیک هاي جدید در روستاهاي دستگرد، علي 

آباد، سورگ، بهدان، حاجي آباد برگزار شد. 

برگزاری 10 برنامه  انتخاباتی 
توسط بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند

فارس- مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند گفت: 
بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند برای انتخابات پیش رو، 
برگزاری 10 برنامه را در سطح دانشگاه های استان در 
پارلمان  مستند  پخش  کرد:  اظهار  رحمانی  دارد.  نظر 
در سطح دانشگاه پیام نور بیرجند، برگزاری تریبون آزاد 
»انتظار من از نماینده مجلس« در پردیس شوکت آباد، 
در  چون؟«  می دهم  رأی  »من  عنوان  با  آزاد  تریبون 
کاندیداهای  بین  مناظره  دانشگاه،  شهدای  پردیس 
مجلس بخشی از این برنامه ها است. وی تصریح کرد: 
همچنین در 2۷ بهمن ماه کرسی آزاداندیشی با عنوان 

مجلس اصولگرایان یا اصالح طلبان برگزار می شود. 

طرح ملي خشنود در استان  آغاز شد

شبستان- همزمان با ششمین روز از دهه فجر، طرح ملي 
خوشنود »خانواده، شادي، نشاط و دین« به همت دبیرخانه 
کانون هاي مساجد خراسان جنوبي در بیرجند برگزار شد. 
نخعی پور، کارشناس آموزش و پژوهش دبیرخانه مساجد 
 استان گفت: هدف از اجراي این طرح آشنا کردن خانواده ها

به  گرایش  از  پرهیز  و  زندگی  واقعی  های  زیبایی  با 
در  است  قرار  افزود:  وی  است.  کاذب  های  شادی 
خانواده  یک  داشتن  براي  کاربردی  مطالب  طرح  این 
 شاد و بانشاط با زبانی ساده و با استفاده از مثال هایی

شود.  بیان  هستند،   درگیر  آن  با  ها  خانواده  امروزه  که 
وي شناساندن زیبایی های دین و ترویج سبک زندگی 
 اسالمی با استفاده از سخنان ساده و به دور از کلیشه های

 مرسوم را از دیگر اهداف اجراي این طرح ذکر کرد.

سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی از 2۸ طرح ابتکاری و اختراع در استان حمایت می کند. به گزارش صدا و سیما، مسئول سازمان بسیج علمی 
پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی گفت: این سازمان از آغاز امسال عالوه بر پرداخت یک میلیون تومان کمک بالعوض به مبتکران و مخترعان هر طرح، امکانات 
کارگاهی، آزمایشگاهی و مشاوره علمی نیز به آنان ارائه داده است تا نمونه کوچکی از طرح خود را بسازند. عقیلی پور افزود: بیشترین طرح های مورد حمایت قرار گرفته 
در بخش های فیزیک، مکانیک، برق و الکترونیک است. وی افزود: از 2۸ طرح حمایت شده امسال، ۸ طرح ابتکار و اختراع، در سازمان اختراعات کشور، ثبت اختراع شد.

حمایت بسیج از 28 طرح علمی در خراسان جنوبی

صادرات مرغ منجمد از خراسان جنوبی به افغانستان 
۸0 درصد افزایش یافت

مدیرکل دامپزشکی از افزایش۸0 درصدی صادرات مرغ 
منجمد از استان به کشور افغانستان در سال جاری خبر 
داد. به گزارش مهر، رفیعی پور اظهار کرد: سال گذشته 
یک هزار و 100 تن مرغ از استان به افغانستان صادر 
شد که امسال این رقم به 2 هزار تن رسیده است. وی 

افزود: استان برای نگه داشتن بازار افغانستان هیچ مشکلی در تولید ندارد اما 
در بحث باال بودن هزینه های تولید کمی مشکل داریم که دولت باید برای 
رفع این مشکل یارانه پرداخت کند. به گفته وی قرار است که کشور در دوران 
پسابرجام لبنیات، گوشت، مرغ، تخم مرغ، عسل، ماهی و.. به روسیه و اتحادیه 
اروپا صادر کند و با توجه به اینکه نظام سالمت اتحادیه اروپا بسیار سختگیرانه 
است در نتیجه باید تمامی محصوالت صادراتی تأییدیه دامپزشکی داشته باشند.

دومین جشنواره مد و لباس اسالمی  - ایرانی
 خراسان جنوبی برگزار می شود

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  خبر-  گروه 
و  جشنواره  دومین  برگزاری  از  جنوبی  خراسان 
نمایشگاه استانی و بیست و یکمین جشنواره کشوری 
مد و لباس اسالمی ایرانی در خراسان جنوبی خبر 
داد. محبی با اعالم این خبر افزود: این جشنواره از 

سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با همکاری و حمایت بنیاد 
ملی مد و لباس اسالمی ایرانی و مؤسسه فرهنگی و هنری چهاردرخت به 
منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت اسالمی و ایرانی، ارج نهادن، تبیین 
و ترویج الگو های بومی و ملی، هدایت بازار تولید و فراهم ساختن فضای 
رقابتی در بین فعاالن این عرصه و همچنین ترغیب مردم به پرهیز انتخاب 

و مصرف الگوهای بیگانه 15 اسفندماه برگزار می شود.

پیشرفت کشور بدون زنان میسر نمی شود

امام جمعه بیرجند با تأکید بر اینکه صداقت و پاکی مهمترین عامل تحکیم 
بنیان خانواده است، گفت: زنان اگر می خواهند جایگاه 
به لحاظ حضور در  باید  پیدا کنند  را  خود در جامعه 
صحنه و فکر و اندیشه قوی و توانمند باشند. به گزارش 
شبستان، حجت االسالم رضایی در نشست خانواده و 
انقالب اسالمی، اظهار کرد: زنان ظرفیت باالیی دارند 

و پیشرفت انقالب و کشور بدون زنان میسر نمی شود. وی با اشاره به اینکه 
زوجین مکمل یکدیگر هستند و قطعاً کمال و رشد بدون حضور زن و مرد در 
صحنه حاصل نمی شود، گفت: در زمان قبل از اسالم چون منطق جاهلی حاکم 
بود دختران را زنده به گور می کردند و امروز متأسفانه جاهلیت مدرن از زنان 
به عنوان ابزار استفاده می کند و زنان اگر می خواهند جایگاه خود در جامعه 
پیدا کنند باید به لحاظ حضور در صحنه و فکر و اندیشه قوی و توانمند باشند.

استاندار در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گفت: کشفیات 
انواع مواد مخدر در استان در 10 ماهه اول امسال بالغ بر21 تن بوده است. به 
هاي  دستگاه  بین  خوبي  بسیار  هماهنگي  اظهارکرد:  خدمتگزار  ایسنا،  گزارش 
خوب  ظرفیتی  عنوان  به  که  دارد  وجود  مخدر  مواد  با  مبارزه  درباره   اجرایي 
مي تواند مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه در10 ماهه اول امسال تعداد زیادي 
خودروي سبک و سنگین در ارتباط با مواد مخدر مصادره و توقیف شده است، افزود: 

مبالغي نیز از این طریق عاید و به حساب هاي مربوطه واریز شده است. 
استاندار به سفر خود به فراه افغانستان اشاره کرد و ادامه داد: توافقات خوبي 
درباره کشت جایگزین در این منطقه صورت گرفت که امید است هرچه سریعتر 
مواد  با  مبارزه  در  مسئول  دستگاه هاي  تقویت  بر  تأکید  با  وي  شود.  اجرایی 
مخدر، گفت: دستگاه هایي که در این زمینه تالش مي کنند باید در بعد سخت و 
نرم افزاري تقویت شوند و مي طلبد این امر مورد توجه ویژه مسئوالن کشوري 
قرار گیرد. استاندار به ۴60 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان اشاره کرد و افزود: 

با این وجود ورود مواد مخدر از مرزهاي استان به حداقل کاهش یافته است.
خدمتگزار تجهیز ایستگاه هاي ایست و بازرسي استان، به تجهیزات روز را مورد 
تأید قرارداد و خاطرنشان کرد: انسداد نقاط آسیب پذیر مرزي از دیگر مواردي 

است که انتظار مي رود مورد توجه جدي قرار گیرد.

لزوم کاهش 5 درصدی معتادان در هر سال

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوري نیز در این جلسه 
از معتادان کشور کاسته  باید 5 درصد  با برنامه ششم هر سال  گفت: مطابق 
شود. علیرضا جزیني عنوان کرد: اجراي برنامه هاي پیش گیرانه از اولویت هاي 

بروز  از  که مي تواند  چرا  است  مواد مخدر  با  مبارزه  کاري ستاد  سیاست هاي 
با  بکاهد. وی  آنها  و خانواده هاي  معتادان  براي  بعدي  از آسیب هاي  بسیاري 
با موادمخدر  برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه کشور مبارزه  اینکه در  بیان 
مورد توجه قرار نگرفته بود، افزود: این امر در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه 

کشور مورد توجه قرار گرفت.جزینی به اسناد باالدستي در این باره اشاره کرد 
و گفت: 11 بند از سیاست هاي کلي که در سال 1۳۸5 از سوي رهبري ابالغ 
شده به عنوان محور برنامه ریزي ها و اقدامات مورد توجه قرار دارد و در برنامه 
ششم توسعه کشور  هر سال باید 5 درصد از معتادان کاسته شود. وي با بیان 
اینکه تمامي سازمان ها و نهادها به صورت مستقیم باید در این زمینه همکاري 
داشته باشند، گفت: مبارزه با مواد مخدر صنعتي و روان گردان ها به عنوان یکي 

از مهمترین سیاست هاي کاري در این زمینه مورد توجه قرار دارد.
این مقام مسئول توسعه اعتیاد در جامعه را از نقشه هاي دشمنان براي ضربه زدن 
به انقالب اسالمي دانست و گفت: سطح زیرکشت و میزان تولید موادمخدر در 
افغانستان نشان مي دهد که توسعه کمي و کیفي مواد مخدر کاماًل آگاهانه و 
هدفمند انجام مي شود. جزینی اجراي برنامه هاي پیش گیرانه در مراکز آموزشي، 
افزود:  و  دانست  زمینه  این  در  کاري  اولویت هاي  از  را  کارگري  و  فرهنگي 
پاکسازي مناطق آلوده، مبارزه با خرده فروشان موادمخدر، نظارت بر عملکرد 
مراکز درمان و ترک اعتیاد و توانمندسازي معتادین و ایجاد اشتغال براي بهبود 

یافتگان، از دیگر برنامه هاي مهم کاري است که در دستور کار قرار دارد. 
گفتنی است؛ در این جلسه از خانواده شهید مهدي رضایي زیرکوه که در درگیري 
با اشرار مسلح در منطقه سیستان و بلوچستان به شهادت رسیده بود، تجلیل شد.

کشف 21 تن انواع مواد مخدر در 10 ماهه اول امسال

از دهه  با هفتمین روز  صبح دیروز و همزمان 
نگهداري  مرکزي  پارکینگ  فجر،  مبارک 
شوراي  اي  مصادره  و  توقیفي  خودروهاي 
با  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگي 
مقام  قائم  جنوبي،  خراسان  استاندار  حضور 

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست 
مورد  استاني  مدیران  از  چند  تني  و  جمهوري 

بهره برداري قرار گرفت. 
این  استانداري،  عمومي  روابط  گزارش  به 
پروژه در زمیني به مساحت 50 هزار مترمربع، 

با 150 مترمربع زیربنا و در راستاي صیانت از 
حقوق شهروندي و نیز ساماندهي خودروهایي 
مصادره  یا  و  توقیف  مخدر  مواد  زمینه  در  که 
یک  به  نزدیک  اعتباري  صرف  با  شوند  مي 

میلیارد تومان احداث شده است.

پارکینگ مرکزي نگهداري خودروهاي توقیفي و مصادره اي استان افتتاح شد

اسالمی   انقالب  شهید   1۴ یادواره  اولین   فرد-  کاظمی 
بسیج  مقاومت  پایگاه  و  فرهنگي  کانون  همت  به  استان 
دبیرخانه  همکاری  با  و  بیرجند  )ع(  حسین  امام  مسجد 
کانون های فرهنگی هنری مساجد و بنیاد شهید برگزار شد. 
اگر  اینکه  بیان  با  یادواره  این  در  بیرجند  جمعه  امام 
می خواهیم به یاد شهدا باشیم باید راه آنان را ادامه دهیم، 
خدا  غیر  از  و  کردند  معامله  خود  خدای  با  شهدا  گفت: 
خالی شدند. حجت االسالم رضایی ادامه داد: همه رسالتی 
سنگین در قبال شهدا و انقالب دارند و امروز پایداری و 
تالش در مسیر حقیقت و راه شهدا ادامه دادن جهاد اکبر  
و عرصه انسان های بسیار بزرگ است. به گفته وی انسانی 
که آگاهانه و عاشقانه مانند شهدای انقالب و دفاع مقدس 
و مدافعان حرم به جبهه نبرد می رود با خدا معامله کرده و 

از آنچه غیرخداست خالی شده است.
وی افزود: از پست ترین حاالت است که مسئولی با فخر 
باید برای لحظاتی که  اما فردا  و تکبر پشت میز بنشیند 
پشت میز نشسته است و روی خون شهدا حرکت کرده 
جوابگو باشد. رضایی جامعه اسالمی را حق مدار دانست 
و عنوان کرد: اگر کسی نتواند حق را بگوید قطعًا عمل به 
حق برای او سخت تر است. وی با اشاره به سخنان رهبر 
انقالب مبنی بر اینکه اگر مدافعان حرم مبارزه نمی کردند 
کرد:  بیان  می جنگیدیم،  همدان  و  کرمانشاه  در  باید 
باید  امروز در گرداب یمن گرفتار شده است و  عربستان 
بداند که با اعزام نیرو به سوریه گور خودش را کنده است.
 در پایان این مراسم از خانواده شهدای انقالب اسالمی 

خراسان جنوبی تجلیل به عمل آمد.

یادواره شهدای انقالب اسالمی خراسان جنوبی برگزار شد
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با کسانی که  توهین کردند، قطعا برخورد 
می شود؛ حتی اگر مسئول باشند

سخنگوی قوه قضائیه درباره شورای نگهبان گفت: در 
هفته های اخیر برخی حرف ها از زبان برخی مسئوالن 
می تواند  که  دارند  کشور  در  هم  ادعایی  که  شد  زده 
هم مصداق توهین، هم تشویش اذهان عمومی و هم 
تحریک افراد برای دست زدن به اعمال خالف قانون 
باشد که قطعا برخورد می شود؛ حتی اگر مسئول باشند. 
اگر روزی دستگاه قضایی تبعیضی قائل شد حتما بدانید 
ما زمانی  آمد و  آن موقع مشکل جدی پیش خواهد 
دستگاه  و  اسالمی  نظام  یک  کنیم  ادعا  می توانیم 

قضایی اسالمی هستیم که تبعیض قائل نشویم.

تکرار حماسه خرداد 92 در اسفند 94 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : حماسه 
سیاسی خرداد 92 در اسفند 94 تکرار و برنامه مردم ایران 
 برای انتخاب نمایندگانی معتدل و وفادار به آرمان های 
هاشمی  شود.  می  تکمیل  شهدا  و  امام)ره(  انقالب، 
رفسنجانی گفت: اگر مردم در انتخابات شرکت کنند 
و نامزدهای خودشان را با رأی باال به مجلس شورای 
اسالمی و مجلس خبرگان رهبری بفرستند، نمایندگان 
آرایی که کسب می کنند، قدرت  تناسب  به  منتخب 

تصمیم سازی و تصمیم گیری شان باال می رود.

شایعه تعهدگیری شیطنت آمیز است

از  تعهد  اخذ  به شایعه  اشاره  با  دبیرکل حزب موتلفه 
حدادعادل  ریاست  برای  اصولگرایان  ائتالف  اعضای 
اقدام  یک  موضوع  این  طرح  گفت:  دهم  مجلس  در 
شیطنت آمیز است. حبیبی در پاسخ به این سوال که 
گفت:  می دانید؟،  چه  را  شایعاتی  چنین  طرح  علت 
کسانی که دست به شایعه پراکنی و اخبار دروغ و کذب 

می زنند با ائتالف اصولگرایان مخالف هستند.

لیست  وکیل الدوله ها منتشر خواهد شد

نماینده تهران در مجلس گفت: لیست  وکیل الدوله ها 
منتشر  رئیس جمهور  معاونت  به  مجلس  تقلیل  برای 
خواهد شد. مهرداد بذرپاش با بیان اینکه دولت به دنبال 
عامیانه،  تعبیر  به  گفت:  است،  اختیار«  در  »مجلسی 

دولت به دنبال مجلس وکیل الدوله است.

لیست مشترک مطهری و دولت و الریجانی

فراکسیون  و  دولت  فهرست  احتماال   : نوشت  جهان 
رهروان همان فهرست آقاي علي مطهري با عنوان 
این  در  شود  مي  گفته  بود.  خواهد  ملت«  »صداي 
فهرست حداقل 5 تا 10 نامزد از جریان اصالحات نیز 
حضور دارند. مذاکرات در مرحله اي است که حتي در 
مورد سرلیست ها نیز مذاکره انجام شده و تاکنون در 
مورد آقایان محمدرضا عارف و علي مطهري جهت 
سرلیستي به توافق رسیده اند. فراکسیون رهروان نیز 
اصرار دارد تا آقاي کاظم جاللي به عنوان سرلیست 

سوم فهرست »صداي ملت« معرفي شود.

خطر جنگ آخرالزمان میان ایران و غرب 

کارشناسان معتقدند اعزام نیروی زمینی عربستان به 
سوریه جنگ جهانی سوم را رقم خواهد زد.به گزارش 
نگرانند که حمام خون فعلی  استار، تحلیلگران  دیلی 
شده  طوالنی تر  نیز  اول  جهانی  جنگ  از  تاکنون  که 
است به یک جنگ تمام عیار منطقه ای تبدیل شود. 
رژیم سعودی تهدید کرده است که نیروی زمینی به 
سوریه اعزام کند. از طرف دیگر، گزارش های امنیتی 
حاکی از آماده شدن ترکیه برای تهاجم به سوریه است.
در صورت جنگ زمینی ترکیه با ایران و روسیه و ورود 
)آخرالزمان(  این درگیری، جنگ جهانی سوم  به  ناتو 
شروع خواهد شد.به ادعای نگارنده جنگ سوریه یک 
جنگ نیابتی میان رژیم سعودی با پشتیبانی آمریکا در 
یک طرف و ایران با پشتیبانی روسیه در طرف دیگر 
جدید  کشمکش های  از  دیگری  قربانی  است.یمن 
قدرت برای کنترل خاورمیانه است. جنگ سرد جدید 
که در آن رژیم سعودی تروریست های داعش را مسلح 
می کند و ایران نیز از جنبش انصارا... در یمن حمایت 
نیروی نظامی  می کند، زمانی شدیدتر خواهد شد که 
رژیم سعودی با نظامیان ایران در میدان نبرد وارد جنگ 
شوند. با این وجود، آمریکا از آن نگران است که رژیم 
برای  آن  از  و  یابد  به سالح هسته ای دست   سعودی 
نبرد نهایی با دشمن قدیمی خود )ایران( استفاده کند . 
تام ویلسون، اندیشمند اندیشکده جکسون در این باره 
معتقد است جنگ نیابتی میان ایران و عربستان در حال 

حاضر با سرعت بسیار زیادی درحال گسترش است.

ظریف : باور کنیم آمریکا قدر قدرت نیست

وزیر خارجه گفت: باور کنیم که آمریکا دیگر ابرقدرت 
نیست. وی با اشاره به این جمله حضرت امام خمینی 
تواند هیچ غلطی بکند، اضافه  )ره( که، آمریکا نمی 
کرد: مبنای حرف امام )ره( این است که بفهمیم که 
آمریکا دیگر قدر قدرت نیست. وزیر امور خارجه گفت: 
توهم نداشته باشیم که اگر آمریکا چیزی را پذیرفت، 
حتما به ضرر ماست زیرا در این صورت پذیرفته ایم 
که آمریکا هنوز ابرقدرت است درحالی که این طور 
نیست. ظریف افزود: باید بپذیریم و باور کنیم که ما 
توان داریم، هم توان مقاومت، هم توان تعامل، هم 
توان مبارزه و هم توان مذاکره و این توان به برکت 
انقالب اسالمی و پیام اصیل گفتمان آن بدست آمده 
است. ظریف افزود: البته دشمنان هیچگاه از دشمنی 

دست بر نمی دارند.

از حضور ایران در مرزهای شمالی 
اسرائیل و ساحل دریای مدیترانه نگرانیم

در  داعش  شکست  احتمال  از  اسرائیلی  وزیر  یک 
در  سوریه  دولتی  نیروهای  های  پیشروی  و  سوریه 
روزهای اخیر در مناطق شمالغرب سوریه ابراز نگرانی 
کرد. او تاکید کرد: شکست داعش در سوریه به معنای 
حضور نظامی ایران در مرزهای شمالی اسرائیل است 
که خطری جدی برای ماست. او تهدید حضور ایران 
را  مدیترانه  دریای  ساحل  و  اسرائیل  مرزهای  در 
تهدیدی به مراتب بزرگ تر از تهدید حزب ا... لبنان 
و تونل های زیرزمینی حماس برای اسرائیل دانست.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی  
با تاکید بر اینکه در آستانه انتخابات باید 
خیلی مراقب باشیم، اظهار کرد: برای من 
خیلی ها  و  می آید  پیغام هایی  و  نامه ها 
و  شد  جور  این  چرا  می گویند  حضوری 
نمی کنید  کاری  شما  چرا  و  نشد  آنجور 
و  می دانم  را  مشکالت  همه  من  اما 
می خواستند  خیلی ها  آنچه  که  می فهمم 
آنها  پیش چشم  امروز  بود،  و مطلوبشان 

نیست.
روحانی با تاکید بر این که ما یک هدف 
اندیشی  عاقبت  یعنی  تدبیر  و  داریم  بلند 
و دیدن پایان کار تصریح کرد:  می توان 
بلندتر حرف زد و اعالمیه داد؛ اما هدف 

مهم است و نباید آن را فراموش کنیم.
هر کجا  ایکه من  بیان  با  رئیس جمهور 
مشکلی دیدم سکوت نکردم، گفت: هیچ 
خودم  نظر  از  مسئله  بیان  برای  مشکلی 
به  مربوط  که  را  هزینه ای  من  و  نداشته 
کنم،  می  پرداخت  است  من  شخص 
را  کار  پایان  که  است  مهم  خیلی  اما 

و  تدبیر  با  می  توان  که  بدانیم  و  ببینیم 
پای  عمومی  بسیج  با  و  حوصله  و  صبر 
افزود:  من  روحانی  برویم.  آرا  صندوق 
اگر  امور  از  برخی  در  می کنم  احساس 

جامعه  است  ممکن  نیندیشیم،  درست 
برای  بگویند  عده ای  و  کنیم  مایوس  را 
چه پای صندوق آرا بیاییم؟ چه کسی را 
انتخاب کنیم. روحانی با بیان این که ما 
حضور در انتخابات را به عنوان وظیفه و 
تصریح  می دانیم،  خود  بزرگ  مسئولیت 

به  کمی  نفع  برویم  اگر  می دانیم  کرد : 
ضرر  قطعا  نرویم  اگر  و  می آوریم  دست 
 می کنیم. پس بین نفع کم و ضرر قطعی ، 

ما نفع کم را انتخاب می کنیم.

بر  تاکید  با  امید  و  تدبیر  دولت  رئیس 
انتخاباتی  شعار  یک  اعتدال  که  این 
تصریح  است،  گفتمان  یک  بلکه  نیست، 
و  افراط  ما مشکل  امروز در جامعه  کرد: 
افراطیون وجود دارد و در منطقه نیز افراط 
است.  شده  مردم  جان  بالی  خشونت  و 

وی با بیان اینکه درگیری ها و کشتار در 
به خاطر خشونت است که  امروز  منطقه 
از فکر آغاز شده است، خاطر نشان کرد : 
از مشت و چماق شروع نمی شود،  افراط 
بلکه افراط از مغز شروع می شود و برخی 
متاسفانه  و  دارند  افراطی  اندیشه  و  فکر 
و  می اندیشند  افراطی  دین  نام  به  گاهی 
حالی  در  می کنند.  تبیین  افراطی  را  دین 
آغاز  فکر  و  اندیشه  از  اعتدال  اساس  که 
می شود. وی با بیان اینکه بخش بزرگی 
است  افراط  از  جهان  امروز  مشکالت  از 
دنیا  به  برخی  نگاه  کرد:   نشان  خاطر 
همه  به  نباید  معتقدند  و  است  افراطی 
آن  به  و  غریبه ها  به  نباید  کرد.  اعتماد 
کنیم  در صد  اعتماد صد  میزی ها  طرف 

در حالی که هر چیزی اعتدالی دارد.
عده ای  گفت:  امید  و  تدبیر  دولت  رئیس 
پای  نمی توان  را  مشکلی  هیچ  معتقدند 
افراط و  میز مذاکره حل کرد و فقط راه 
دیگری  کار  هیچ  و  هستند  بلد  را  جنگ 

بلند نیستند.

برگزاری یادواره 14 شهید زمان پیروزی انقالب اسالمی استان در بیرجند عکس: مجتبی گرگیعکس روز 

رئیس جمهور : هر کجا مشکلی دیدم سکوت نکردم 

عارف: شرایط امروز خیلی بهتر از انتخابات 92 است

اصالح طلبان  انتخاباتی  سیاست گذاری  عالی  شورای  رئیس 
با  انتخابات  امید و نشاط در عرصه  به ضرورت حفظ  اشاره  با 
وجود ردصالحیت اصالح طلبان گفت: با امید به کار خود ادامه 
می دهیم. عارف تاکید کرد: با جدیت بیشتر مسیر فعالیت را  ادامه 
دهید زیرا وظیفه ما حضور است. کمتر کسی در 92 فکر می کرد 

که پیروز می شویم؛ شرایط امروز خیلی بهتر از انتخابات 92 است.

حبیبی : شما صالحیت خود را از کجا آورده اید؟

حبیبی دبیرکل حزب موتلفه در واکنش به سخنان هاشمی و با 
تلخ، غیرواقعی و تفرقه انگیز خواندن این اظهارات گفت: ایشان 
از  را  خود  می گوید؛ شما صالحیت  نگهبان  به شورای  خطاب 
کجا آورده اید؟ معلوم است که صالحیت آنها با نصب از طرف 
فقیه جامع الشرایط است. سؤال ما از آقای هاشمی این است شما 

صالحیت خود را از کجا آورده اید که بی پروا به امام)ره( حمله می کنید؟. 

احمدی نژاد : اصولگرایی مرده است ؛  اصالح طلبان درجه 3 به طور کامل اصول گرایان را شکست می دهند
محمود احمدی نژاد از ائتالف اصولگرایان انتقاد کرده و گفت: عده ای به اسم اصولگرا دور هم نشسته اند و به خودشان سهمیه می دهند و انتظار دارند مردم 
هم به آنها رای دهند در حالی که حداکثر از این فهرست ۳0 نفره، ۷ تا ۸ نفر بیشتر به مجلس راه پیدا نخواهند کرد. احمدی نژاد افزود: با اینکه اصالح طلب ها 
و اغلب رقبای جدی اصولگرایان رد صالحیت شده و از گردونه انتخابات حذف شده اند، اما همین افراد درجه سه اصالح طلب و طرفدار دولت هم، اصولگرایان 
را کامال شکست خواهند داد. رئیس جمهور سابق خاطرنشان کرد: ائتالف اصولگرایان فاقد چهره های کاریزماتیک در انتخابات است و برخی از نامزدهای آنها 

نیز امتحان خود را قبال داده و مردود شده اند. وی گفت: از نظر من اصولگرایی مرده است و باید خون تازه ای در جریان حامی انقالب دمیده شود.

روحانی : هیچ مشکلی برای بیان مسئله از نظر خودم نداشته و من هزینه ای را که مربوط به شخص من است پرداخت می کنم

امام سجاد )ع( : همانا خداوند مهربان دوست دارد هر قلب 
حزین و غمگینی را )که در فکر نجات و سعادت خود باشد( و نیز 

هر بنده شکرگذاری را دوست دارد. )کافی ج 2، ص 99(

11 : 48
17 : 31
23 : 06
05 : 01
06 : 24

قابل توجه ادارات و شرکت ها چاپ A4 سیاه و سفید 39 تومان 
فروش و طالکوب انواع سررسید       چاپ و صحافی مهر- معلم 25

09364115838

 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

ثبت نام تمـدید شد   مـژده

مزایده شماره 9/94   نام مزایده گذار: بانک سپه    موضوع مزایده: فروش امالک و اموال مازاد بانک سپه

شماره پالک ثبتیردیف
نوع 

کاربری
عرصه

)متر مربع(
اعیان

نحوه فروشتوضیحاتآدرسقیمت پایه )ریال()متر مربع(

1
قطعات 82 الی  89 فرعی از 1929 اصلی بخش 11 قاین

زمین واگذاری شرکت شهرک های صنعتی می باشد و متقاضی می بایست شرایط شهرک صنعتی قاین1018619616/257/250/000صنعتی کارخانه و ماشین آالت انواع سازه های فلزی
شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی را جهت جانشینی دارا  باشد 

نقد و اقساط  )20 درصد نقد 
الباقی در 36 قسط متوالی( 

100 درصد نقدیدارای سند ششدانگ می باشدسربیشه- نبش میدان بسیج7/000/000/000--1423/82تجاری1044 فرعی از 782 فرعی از 28 اصلی بخش 6 بیرجند2

نقد و اقساط )20 درصد نقد الباقی ماشین آالت با شرایط موجود به فروش می رسدشهرک صنعتی بیرجند90/217/719/000------ماشین آالت تولید سنگ مصنوعی تک الیه به صورت موزاییک و پالک3
در 36 قسط متوالی(

4
قطعات 186 الی 189 منطبق بر پالک های فرعی 93،92، 100 و 101 فرعی

شهرک صنعتی قاین 167672814/58/181/000/000صنعتی از 1929 اصلی کارخانه تولید سنگ مصنوعی 
زمین واگذاری شرکت شهرک های صنعتی می باشد و متقاضی می بایست شرایط 

شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی را جهت جانشینی دارا باشد
نقد و یا نقد و اقساط )20 درصد 
نقد الباقی در 36 قسط متوالی(

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال به حساب 460/10000 به نام بستانکاران این بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت 
در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در خراسان جنوبی- بیرجند- میدان طالقانی- دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند. الف: مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری شنبه 94/12/1 ب: مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا آخر وقت اداری سه شنبه 94/12/11

تبصره 1: کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد.  تبصره 2: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است. تبصره 3: به میزان پرداخت غیر نقدی، طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد.  تبصره 4: اطالعات و جزئیات اموال فوق الذکر در اسناد مزایده مندرج می باشد. 
بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات- مدیریت خراسان جنوبیبرای کسب اطالعات بیشتر با شماره  32387125-056 تماس حاصل فرمایید.


