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لطفا این یادداشت 
را ایستاده بخوانید! 
*هرم پور

احترام  به  بخوانید؛  ایستاده  را  یادداشت  این  لطفًا   
همه سروهایی که قامتشان خمید تا قامت انقالب 
خم نشود، به احترام همه پدرانی که لبخند زیبای 
انقالب  بهاری  همیشه  تبسم  به  را  فرزندانشان 
بر  بوسه  که  مادرانی  همه  احترام  به  بخشیدند، 
راهشان  بدرقه  دعایی  و  زدند  فرزندانشان  پیشانی 
کردند تا ننگ بر پیشانی این کشور نیاید، و نیامد، 
و فرزندانشان هم نیامدند تا استخوانی، تا پالکی، 
تا فقط آوازه ای از حماسه های بزرگشان آمد، به 
احترام دست هایی که ناتوان شدند اما بیرق انقالب 
را همچنان استوار نگه داشتند، به احترام پاهایی که 
رنجور بودند اما قدم های سنگینشان هیمنه دشمن 
نوشتند و  قلم هایی که  احترام  به  آورد،  زیر  به   را 
قدم هایی که قد بر افراشتند تا قامت رعنای انقالب 

سر به کهکشان دستاورد ناباورانه ها بگذارد.
احترام  به  بخوانید؛  ایستاده  را  یادداشت  این  لطفًا   
به  انقالب کشیده شد،  این  پای  به  رنج هایی که 
ایجاد شد، و  زبان ها  از زخم  احترام دردهایی که 
به احترام چشم های خسته ای که شب ها را به 
و  باشیم  داشته  آبرویی  امروز  تا  دادند  پیوند  سحر 
سری برای بلند کردن پیش روی جهان. لطفًا این 
شهیدان  احترام  به  بخوانید؛  ایستاده  را  یادداشت 
احترام  به  شهریور،  هفده  شهدای  خرداد،  پانزده 
صدها  احترام  به  بیرجند،  شهدای  خیابان  شهدای 
شهید گلگون کفن آرام گرفته در خاک، به احترام 
شهدای آزادی خونین شهر، به احترام همه شهدای 
و  طالییه  فکه،  هویزه،  دهالویه،  چزابه،  شلمچه، 

کردستان، ... )ادامه در صفحه2(

یادداشت
پیام مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب 

 
همچون  اسالمی  انقالب 
ارمغانی الهی و مائده ای آسمانی 
در تاریک ترین لحظات تاریخ 
ملت ایران به ما ارزانی شد. بی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  شک 
شعله  برافروزی   ،57 بهمن  در 
باور در نهاد تمامی آزاد مردان و زنان جهان و درک برتری 
حق بر باطل در تمامی جوامع و مذاهب  بود. امسال جشن 
پیروزی انقالب، شکوهی دو چندان خواهد داشت. در فضایی 
که لغو تحریم ها و حالوت به ثمر نشستن تالش های 
مستمر و دلسوزانه دولتمردان و تیم مذاکره کننده هسته ای  
برای احقاق حقوق ملت ، کام هموطنان را شیرین ساخته 
و نسیم تدبیر، روحیه امید و خودباوری را بر پیکره ایران 
اسالمی دمیده است. فرا رسیدن دهه مبارک فجر و حضور 
پر شور و شعور هموطنان در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن 
میثاق دوباره ملت ایران با آرمان های نظام و انقالب در 
سایه تدابیر ارزشمند مقام معظم رهبری )مدظله العالی( است. 
ا... دهه فجر و 22 بهمن ، یاد و  اینجانب با تبریک ایام 
خاطره بنیانگذار انقالب اسالمی امام خمینی )ره( و همه فجر 
آفرینان و شهیدان همیشه جاوید انقالب اسالمی را گرامی 
داشته و از همه همکاران گرامی، جامعه تعاونگران عزیز ، 
کارگران سختکوش و کارآفرینان ساعی و پرتالش استان 
سالگشت  مراسم  در  پرشکوه  با حضور  نمایم  می  دعوت 
انقالب اسالمی و تجدید میثاق با آرمان های بزرگ انقالب 
و حفاظت از دستاوردهای آن در مراسم راهپیمایی عمومی 
22بهمن؛ بار دیگر حماسه ای در کارنامه درخشان خود ثبت 
ایران عزیز تحت هدایت رهبر  نمایند. عزت و سربلندی 
معظم انقالب و شادی روان پاک امام بزرگوار و شهیدان 
واالمقام و توفیق روزافزون دولت تدبیر و امید را در خدمت 

به ملت شریف ایران، از خداوند منان مسئلت می نمایم. 
محمد سنجری- مدیر کل  تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس 
کمیته کارگری و تعاون ستاد بزرگداشت دهه فجر خراسان جنوبی

فردا دوباره 
ملت پیروز 
می شود

شب 22 بهمن امسال ؛ میعادگاه 
نیك اندیشان در گلریزان کمك 

به دانش آموزان نیازمند

معاون استاندار : سایه سنگین امنیتی 
بر بخش اقتصادی قابل قبول نیست

مشعل گاز شهری عشق آباد طبس روشن شد / تمام 
روستاهای بشرویه از راه آسفالت بهره مند شدند

افتتاح و بهره برداری از 13 پروژه
آبرسانی روستایی در خراسان جنوبی

خدمات دندانپزشکی در استان تحت
پوشش بیمه سالمت قرار می گیرد

صفحه 3

صفحه 2

صفحه 4

صفحه 7

شعبه VIP دکوراسیون شابلون 22 بهمن افتتاح می گردد   
شرح در صفحه آخر

برادر گرامی جناب آقای مهندس سنجری 

مدیر کل محترم تعاون، کار و  رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

 با تبریک فرا رسیدن ایام ا... دهه فجر کسب مقام اول در ارزیابی عملکرد دستگاه های
  اجرایی استان در سال 93 را که حاصل تالش های فراوان و مدیریت جهادی شما 
می باشد خدمت جناب عالی ، همکاران محترم و تعاونگران استان تبریک عرض می نماییم 
دوام توفیق شما و همکاران را در خدمت به مردم شریف استان از خداوند بزرگ خواستاریم.

اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

برادر گرامی جناب آقای سنجری

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
با تبریک فرا رسیدن ایام پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 کسب مقام اول در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 93 
را که حاصل تالش و تدبیر و مدیریت جهادی جناب عالی و همکاران محترم می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده و از حمایت همه جانبه شما از تعاونی های مرز نشین استان 

که موجبات رونق در این خانواده بزرگ را فراهم نموده است، تقدیر می نماییم. 

اتحادیه مرزنشینان استان خراسان جنوبی

با نهایت ادب و احترام ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران ارجمند، 
اقوام، دوستان، ادارات ، ارگان ها، سازمان ها، بازاریان محترم و عزیزانی 
که از شهرهای دور و نزدیک حضور یافته و بر ما منت نهاده و در مراسم 

تشییع و تدفین و ترحیم پدر عزیزمان بزرگ خاندان 

حاج علی کاظمی
ما را مورد لطف و دلجویی قرار دادند، صمیمانه سپاسگزاریم. ضمنا به مناسبت 
جمعه 94/11/23  یادبودی  جلسه  عزیز  آن  درگذشت  روز   چهلمین 

از ساعت 9 الی 10 صبح در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، حضور سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های کاظمی و فامیل وابسته

به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسری دلسوز، پدری مهربان، 
برادری فداکار و پدر بزرگی عزیز مرحوم مغفور 

شادروان محسن کیوانی 
جلسه یادبودی جمعه 94/11/23 از ساعت 10/15 الی 11/15 صبح در محل 
هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران معزز 

موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های کیوانی و سایر بستگان

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 94/11/14 لغایت 94/11/20 

جنسیت ظرفیت پذیرشعنوان رشتهکد رشته
پذیرش

کد 
اشتغال شاغلآزاد

120مرد3030کاردانی اطفای حریق شهری5762
کاردانی حرفه ای امور دهیاری5025

 و شوراها
120 زن، مرد3030

120زن، مرد3030کاردانی فنی عمران - امور پیمانها2340
کاردانی حرفه ای مدیریت5179

 امور دفتری
120زن، مرد3030

کاردانی فنی عمران 2394
حمل و نقل شهری

120زن، مرد3030

کاردانی فنی معماری2498
 معماری شهری

120زن، مرد3030

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

نام رشتهردیف

کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث1

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 14 
 مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری و مدیریت بحران بیرجند 

تلفن: 32212724- 32231444 )056(

با تبریک فرا رسیدن ایام پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
 کسب مقام اول در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 93 

نشان از حمیت و پشتکار مجموعه ای توانمند بوده که در سایه الطاف الهی کسب شده است 
امیدواریم در سال های پیش رو این موفقیت ها مستدام باشد. 

اتحادیه تعاونی های صنایع دستی هنرمندان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس سنجری
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

سرور ارجمند جناب آقاي

 مهنـدس سنجـري
مدیرکل محترم تعاون ،

کار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي
با تبریک ایام ا... دهه مبارك فجر و سالروز پیروزي 

شکوهمند انقالب اسالمي ایران
 کسب مقام اول در ارزیابي عملکرد دستگاه هاي 

اجرایي استان در سال 93 
حاصل تدابیر ارزشمند ، تالش و مدیریت جهادي 

جناب عالي در آن اداره کل مي باشد
این موفقیت ارزشمند را  خدمت شما و خانواده بزرگ 

تعاونگران،کارگران،کارآفرینان وکارفرمایان  استان
 تبریک و تهنیت عرض مي نماییم. دوام توفیق جناب 
عالي و همکاران آن مجموعه در خدمت به مردم شریف 

خراسان جنوبي را از خداوند متعال خواستاریم.

اتحادیه بازرگانی تعاونی های مصرف 
فرهنگیان خراسان جنوبی

امام خمینی )ره(:
 بیست و دوم بهمن
 باید سرمشق ما باشد
 در طول زندگی و برای نسل آینده

22 بهمـن
 سالگرد پیـروزی

 انقالب اسالمی ایران مبارک باد

اداره کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی
اداره امور شعب

 بانك رفاه خراسان جنوبی
مدیریت درمان تامین 

اجتماعی خراسان جنوبی
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بولتن نیوز: بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در نشست خبری با بیان اینکه وزارت نفت به دنبال توقف عرضه 
کارتی بنزین است، گفت: برای نهایی کردن این موضوع دنبال مذاکره با دولت هستیم. 
وی در عین حال افزود: عرضه کارتی گازوئیل در کشور ادامه می یابد.

 عرضه کارتی بنزین متوقف می شود 

لطفا این یادداشت 
را ایستاده بخوانید! 

 )ادامه از صفحه اول( 
احترام  به  بخوانید؛  ایستاده  را  یادداشت  این  لطفًا   
به  شهریور،  هفده  شهدای  خرداد،  پانزده  شهیدان 
احترام  به  بیرجند،  شهدای  خیابان  شهدای  احترام 
خاک،  در  گرفته  آرام  کفن  گلگون  شهید  صدها 
احترام  به  شهر،  خونین  آزادی  شهدای  احترام  به 
هویزه،  دهالویه،  چزابه،  شلمچه،  شهدای  همه 
 22 شهدای  احترام  به  کردستان،  و  طالییه  فکه، 
بهمن انقالب، به احترام همه شهدای مدافع حرم، 
به احترام شهدای هسته ای، به احترام اشک های 

خونین خانواده هایشان و دلتنگی فرزندانشان.
برای  بخوانید؛  ایستاده  را  یادداشت  این  لطفًا   
وام  انقالب  از  که  آنهایی  سر  بر   کوبیدن 
باج  حاال  که  بود،  این  کاش  ای  و  خواهند،  می 
که  آنانی  سر  بر  کوبیدن  برای  خواهند.  می  هم 
کوبیدن  برای  اند،  کرده  المصالحه  وجه  را  مردم 
در  ها  خانواده  زدن  پا  و  دست  که  آنانی  سر  بر 
بی  و  بینند  می  را  اقتصادی  دهشتناک  غوغای 
خیال به روزهای زیبای سیاسی شان  می اندیشند 
هم  به  لب  مسئولیت،  و  اختیار  داشتن  علیرغم  و 

دوخته اند.
 لطفًا این یادداشت را ایستاده بخوانید؛ به احترام 
جانبازانی که پایی برای ایستادن ندارند ولی هنوز 
 بر سر اعتقاداتشان به انقالب، محکم ایستاده اند 
داخلی  چه  دشمنانش  که  انقالبی  احترام  به  و 
انگیزی  فتنه  برای  امیدی  خارجی،  چه  و  باشند 
و  گذرد  می  انقالب  از  سال  هفت  و  ندارند. سی 
ما به احترام بسیاری از چیزها، هنوز ایستاده ایم. 
رنج ها، متزلزمان نکرده، دردها توانمان را نبریده 
مردم  ما  نکرده.  خم  را  کمرمان  مشکالت،  و 
با همت های  ایرانیم، مردمی در خراسان جنوبی 
 بلند که مرزبانی از خاک وطن را به افتخار، فریاد 
می زنیم. ما سال هاست ندای وحدتمان را ایستاده 
فتح  دعای  و  را  پیشرفتمان  سرود  خوانیم،   می 
به  دشمن  تا  ایم  ایستاده  را.  بلندتر  های  قله 

نشستنمان طمع نکند.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

یادداشت

 رئیس کل بانک مرکزی: به زودی صدای 
غیرمجازها را خواهید شنید

به زودی  اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
پولی غیرمجاز خواهید  درباره موسسات  صداهایی 
ساماندهی  برای  تا  خواست  پلیس  از  شنید، 
پولی  بازار  از  آنها  حذف  و  غیرمجاز  موسسات 
مهر،  گزارش  به  باشد.  داشته  همکاری جدی تری 
فعالیت  اجازه  دیگر  گوید،  می  سیف  ا...  ولی 
و  شد  نخواهد  داده  کشور  پولی  بازار  در  غیرمجاز 
تمامی  با  ای  قاطعانه  برخورد  پلیس  همکاری  با 
فعالیت های غیرمجاز و حتی موسساتی که ده ها 

شعبه در کشور راه اندازی کرده اند، خواهد شد. 

طرح وام ۱۰ میلیونی خرید کاال منتفی شد

تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس  دیانی،  نیوز:  بولتن 
خرید  طرح  جزئیات  آخرین  درباره  خانگی  لوازم 
در  خاصی  اتفاق  هیچ  داشت:  بیان  ایرانی  کاالی 
خانگی  لوازم  خرید  میلیونی  ده  وام  طرح  مورد 
این  آید که در کل  به نظر می  و  صورت نگرفت 

طرح منتفی شده است. 

قیمت مسکن دیگر به آسمان نمی رسد   
هر  نمی توانند  دیگر  مالکان  گفت:  کارشناس  یک 
نوع کیفیت و قیمتی را به بازار مسکن دیکته کنند. 
وطن پور در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: حجم بازار 
بتوانند  سازندگان  که  است  آن  از  بزرگ تر  مسکن 
که  چرا  کنند؛  تعیین  خود  دلخواه  به  را  قیمت ها 
انحصار به شکل سابق در بخش مسکن وجود ندارد. 

شبکه اجتماعی ویژه دانش آموزان 
راه اندازی می شود

اگر  اینکه  بیان  با  تبیان  موسسه  مدیرعامل 
دانش آموزان را در فضای مجازی هدایت نکنیم، با 
مشکالت جدی روبرو می شویم، گفت: شبکه های 
به  شد.  خواهد  راه اندازی  دانش آموزی  اجتماعی 
این  گفت:  آقامیری  حجت االسالم  مهر،  گزارش 
تفاهم نامه را منعقد کرده ایم تا بتوانیم اجرایی شدن 

شبکه اجتماعی دانش آموزی را راه اندازی کنیم.

سامانه پیامکی۱۰۱برای دریافت
 مطالبات زنان 

امور  معاونت  هماهنگی  و  ریزی  برنامه  معاون 
سامانه  گفت:  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان 
زنان  حوزه  مطالبات  دریافت  برای   101 پیامکی 
گزارش  به  است.  شده  اندازی  راه  کشور  سراسر 
سامانه  اندازی  راه  با  افزود:  نژادی،  اطهره  ایرنا، 
را  خود  مطالبات  توانند  می  بانوان   101 پیامکی 
ریاست جمهوری مطرح کنند.  معاونت  با  مستقیم 
با  تا  کند  می  کمک  سامانه  این  کرد:  اضافه  وی 
دریافت نظرات، پیشنهادات و مطالبات حوزه زنان 
و خانواده، در جهت اعتال و ارتقای امور مربوط به 

زنان و خانواده گام موثری برداریم.

مالیی- مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی گفت: با توجه 
به گستردگی مشکالت بهداشت دهان و دندان در خراسان 
جنوبی، ارائه خدمات دندانپزشکی در این استان تحت پوشش 
بیمه سالمت قرار می گیرد. حسین خوبان افزود: توانمندسازی 
مردم در حوزه بیمه یکی از وظایف اصلی بیمه سالمت است 
و افراد تحت پوشش بیمه سالمت همه آحاد مردم جامعه 
هستند و برای بهره مندی از خدمات بیمه سالمت باید از حق 
و حقوقشان اطالع داشته باشند. وی افزود: در حال حاضر 
با 450 موسسه  بیمه سالمت در خراسان جنوبی  اداره کل 
موسسات  این  و  دارد  قرارداد  درمانی  و  بهداشتی  خدمات 
را ملزم به ارائه خدمات بیمه ای با کیفیت خوب به بیماران 
می کند.مدیرکل بیمه سالمت استان با بیان اینکه از مجموع 
730 هزار نفر جمعیت استان تاکنون 535 هزار نفر تحت 
پوشش بیمه سالمت قرار گرفته اند، اذعان کرد: تعداد کمی 
از این آمار دارای دو دفترچه بیمه هستند که این آمار در حال 
شفاف سازی است. خوبان تأکید کرد: 72 درصد از جمعیت 

خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفته اند.

پرداخت 68 میلیارد تومان خدمات بیمه سالمت 
روستایی در استان

سال  بهمن ماه  تا 15  بیمه سالمت  اداره کل  گفت:  خوبان 
گذشته معادل 54 میلیارد و 700 میلیون تومان برای خدمات 
سطح یک و دو روستایی پرداخت کرده است که این رقم تا 
15 بهمن ماه امسال به 68 میلیارد تومان رسیده است. وی با 
اشاره به رشد و تسریع در پرداختی های بیمه به دلیل تأمین 
اعتبار به موقع، ادامه داد: در شش ماهه نخست امسال مبلغ 
21 میلیارد تومان برای بخش های درمان و بستری پرداخت 
شده است. مدیرکل بیمه سالمت استان گفت: تمامی حق 
بیمه که در قرارداد با علوم پزشکی استان بسته شده تا دی ماه 

امسال پرداخت شده است.

اداره کل بیمه سالمت هیچ بدهکاری عمده ای به 
طرف های قرارداد در استان ندارد

خوبان خاطرنشان کرد: بر اساس اسنادی که بیمارستان ها 
آنها  به  بیمه  از حق  الی 80 درصد  ارائه داده اند، حدود 60 
پرداخت شده است. وی با  اشاره به بیمه اتباع خارجی که یکی 
از برنامه های سال جاری این اداره کل است، تصریح کرد: در 
حال حاضر 6 هزار اتباع خارجی در خراسان جنوبی وجود دارد 
که اداره کل بیمه سالمت آمادگی دارد تا سقف 2 هزار و 700 

نفر را تحت پوشش بیمه قرار دهد.

اتباع خارجی خراسان جنوبی بیمه می شوند

مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی از واریز سرانه بیمه 
برای اتباع خارجی خبر داد و گفت: در این راستا بیماران خاص 
اتباع خارجی دفترچه بیمه و سایر اتباع خارجی برای مواقع 
دریافت می کنند. خوبان  بستری کارت سالمت  و  بیماری 
افزود: تاکنون هزار و 469 کارت سالمت برای اتباع خارجی 
استان صادر شده است که بدین وسیله می توانند از خدمات 
بستری نیز بهره مند شوند. وی با اشاره به بیمه بیماران خاص 
در کشور گفت: تا کنون 732 هزار نفر در کشور و 507 نفر در 
خراسان جنوبی دارای بیماری های خاص هستند که ماهانه 
600 هزار تومان برای هزینه های دارو و درمان این بیماران 

واریز می شود.

بیمه سالمت  با حق و حقوق   آشنا سازی مردم 
در استان

بیمه سالمت خراسان جنوبی گفت: ماهانه مبلغ  مدیرکل 
5 هزار و 531 میلیارد ریال برای بیماران خاص در کشور 
بیمه سالمت  با  بیماران می توانند  این  و  پرداخت می شود 
داروی خود را به صورت رایگان تهیه کنند. خوبان با اشاره به 
ارائه آموزش هایی در رابطه با آشناسازی مردم با حق و حقوق 
بیمه ای خود، تصریح کرد: در این راستا کتابچه ای طراحی و 
در آن انتظارات بیمه سالمت از موسسات درمانی به مردم 
آموزش داده شده و در سیستم شبکه داوطلبان سالمت قرار 
گرفته است. وی ادامه داد: در حال حاضر 139 تیم سالمت 
ارائه  و 107 ماما در 85 مرکز بهداشتی و درمانی خدمات 
می دهند. مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی خاطرنشان 
کرد: دفتر بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت برنامه ای 
برای ارائه خدمات دندانپزشکی به افراد زیر 14 سال دارد که با 
برنامه ریزی های انجام شده 7 درصد از اعتبارات بیمه سالمت 
دندانپزشکی  برای  نفر  هزار  زیر 20  شهرهای  و  روستایی 
در  درصد   7 این  اینکه  بیان  با  خوبان  است.  شده  تعریف 
خراسان جنوبی بالغ بر 2.5 میلیارد تومان در سال می شود، 
گفت: به دلیل اینکه خراسان جنوبی یکی از استان های دارای 
مشکالت زیاد بهداشت دهان و دندان است، این طرح در 

خراسان جنوبی اجرایی می شود.

از  بیش  خدمات  ارائه  مقابل  در  مردم   حفاظت 
حد درمانی

وی با بیان اینکه برای گسترش خدمات در شهرهایی مانند 
درمیان، سربیشه، سرایان و بشرویه در سال جاری اداره بیمه 

سالمت مستقر شده و پاسخگوی مردم است، افزود: یکی 
از برنامه های بیمه سالمت خرید راهبردی خدمات است به 
گونه ای که تفاوتی تعرفه ای میان خدماتی که با تجهیزات 
به روزتر ارائه می شود با تجهیزات قدیمی تر باشد. مدیرکل 
طرح  اجرای  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  سالمت  بیمه 
پیشگیری سطح چهارم در سطح وزارت بهداشت، بیان کرد: 
این طرح شامل حفاظت مردم در مقابل ارائه خدمات بیش 
از حد درمانی و بهداشتی است به طوری که پزشکان را در 
تجویز آزمایشات و ویزیت های مکرر محدود می کند که البته 
اجرای این طرح با دانشگاه علوم پزشکی است. خوبان یادآور 
شد: سازمان بیمه سالمت برای ارائه خدمات ژنتیک به مادران 
باردار به شرط تأمین اعتبار استقبال می کند، اما در حال حاضر 
تنها آزمایشات آمینوسنتز تحت پوشش بیمه سالمت قرار 
دارد. وی تصریح کرد: سال گذشته 100 میلیارد تومان برای 
خدمات سطح یک، دو و بخش خصوصی پرداخت شده و 
امسال نیز آمار نشان می  دهد که 20 الی 30 برابر بیشتر باشد. 

کلیه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران خاص 
رایگان است

مسعود مختاری معاون اداره کل بیمه سالمت استان نیز بیمه 
از  از خدمات مهم نظام عنوان و اظهار کرد: پس  را یکی 
دستور مقام معظم رهبری در رابطه با اجرای اصل 44 قانون 
اساسی، از سال 87 به بعد واگذاری امور تصدی گری بیمه به 
دفاتر پیشخوان دولت انجام شد. وی افزود: واگذاری امور بیمه 
به بخش خصوصی در راستای دسترسی راحت تر و سریع تر 
مردم به خدمات بیمه و کم کردن هزینه های صدور بیمه برای 
مردم انجام شده است. مختاری یادآور شد: با واگذاری امور 
بیمه به بخش خصوصی ضمن دسترسی راحت تر مردم به 
خدمات، اشتغال زایی نیز ایجاد شده است به طوری که تاکنون 
برای 65 نفر در سطح استان در دفاتر پیشخوان شغل ایجاد 
شده است. معاون اداره کل بیمه سالمت استان گفت: تاکنون 
بیماری های خاص شامل  نفر در سطح استان دارای   507
89 بیمار هموفیلی، 63 بیمار تاالسمی، 198 بیمار دیالیزی، 
74 بیمار پیوند عضو و 83 بیمار ام اس، دارای دفترچه بیمه 
سالمت هستند و درمان و داروی آنها به صورت رایگان ارائه 

داده می شود.

گسترش خدمات بهداشتی و درمانی در روستاهای 
مرزی استان

علی اربابی رئیس اداره ارزیابی و نظارت بیمه سالمت استان 

با اشاره به بیمه روستایی و توسعه خدمات در سطح روستاها، 
اظهار کرد: به دلیل پهناور بودن و تراکم پایین جمعیت در 
خراسان جنوبی ارائه خدمات بیمه ای، درمانی و بهداشتی در 
این استان با مشکالت زیادی مواجه است. وی افزود: اداره کل 
بیمه سالمت عالوه بر گسترش خدمات در مناطق روستایی 
استان سعی کرده است که زیرساخت های درمانی و بهداشتی 
مطلوبی در روستاها و نقاط دورافتاده فراهم کند. رئیس اداره 
ارزیابی و نظارت بیمه سالمت خراسان جنوبی خاطرنشان 
کرد: سطح توقع مردم از درمان همواره بیش از سطح خدمات 
مصوب شده است اما در خراسان جنوبی سعی شده امکانات 
و تجهیزات درمانی در اختیار مردم به سطح خدمات مصوب 

نزدیک باشد.

بیمه سالمت خریدار خدمات بیمه ای است

اربابی با بیان اینکه سازمان بیمه سالمت بزرگترین خریدار 
متولی  سازمان  این  کرد:  تصریح  است،  بیمه ای  خدمات 
کرده  سعی  که  روستاهاست  در  خانواده  پزشک  خدمات 
اعتبارات این طرح را جذب و تأمین کند. وی ادامه داد: با 
توجه به اجرای طرح تحول سالمت، وزارت بهداشت اقدام 
به گسترش خانه های بهداشت در سطح روستاها کرده که 
در این راستا تعداد پنج خانه بهداشت به مجموع خانه های 
اداره  رئیس  است.  شده  افزوده  جنوبی  خراسان  بهداشت 
ارزیابی و نظارت بیمه سالمت استان گفت: ایجاد خدمت 
در خراسان جنوبی در عین الزام آور بودن، گران قیمت است.

اربابی ادامه داد: ارائه خدمات طرح تحول در حوزه بیمارستانی 
در خراسان جنوبی آمار رو به رشدی دارد به طوری که در 
راستای اجرای این طرح تاکنون چهار بیمارستان در استان 

احداث شده است.

مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی خبر داد:

خدمات دندانپزشکی در خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه سالمت قرار می گیرد

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

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

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9400521
بدینوسیله به آقای صادق بهدانی   فرزند غالمحسین به شناسنامه شماره 15 و شماره  ملی 0652513220  صادره بیرجند  به نشانی 
بیرجند، خیابان عدل بنا به اظهار بستانکار ساکن بیرجند، خیابان عدل، عدل 23 صافکاری صداقت به عنوان متعهد در پرونده اجرایی 

کالسه فوق ابالغ می گردد: که موسسه تعاونی اعتبار کارسازان آینده شعبه بیرجند )موسسه نور فعلی( مستند به چک بال محل شماره 47357 عهده 
بانک تجارت  شعبه بیرجند راجع به وصول مبلغ 8/600/000 ریال وجه چک مذکور تقاضای صدور اجرائیه بر علیه شما را نموده که پرونده ای تحت 
کالسه فوق در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه آدرس شما به شرح مندرج در  متن سند تعیین 
نشده و بر طبق گزارش مامور اجرا امکان ابالغ واقعی اجرائیه در آدرس معرفی شده از سوی بستانکار به نشانی بیرجند، خیابان عدل 23 صافکاری 
صداقت میسر نبوده ، لذا حسب درخواست بستانکار و به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بدینوسیله مفاد اجرائیه از تاریخ انتشار 
این آگهی ابالغ شده محسوب است و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی پس از گذشت مدت 10 روز از تاریخ انتشار بر علیه شما ادامه خواهد 

یافت و مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 94/11/21      غالمرضا دادی- مدیر واحد اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
چون مقرر گردیده : در پرونده کالسه 1510/89 اجرایی تعداد 45200 سهم با نام به قیمت هر سهم 665 ریال )سهام سیمان باقران( 
جمعا به مبلغ 30/058/000 ریال در قبال بدهی آقای محمد حسین زاده خباز به مبلغ 30/600/000 ریال در حق آقای مهدی 

نخعی از طریق مزایده روز شنبه مورخ 94/12/8 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در 
خیابان طالقانی- بین طالقانی 14 و 16 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به 

عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی تغییرات شرکت لوله کش گاز فانوس کویر شرق »سهامی خاص« به شماره ثبت 2896 و شناسه ملی 
10360045874 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 94/11/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای جالل الدین غالمی به شماره ملی 5239574091 و خانم هما علی پور فورگ به شماره ملی 0653168871 و آقای عبدالرحیم 
غالمی به شماره ملی 0732342651 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای سعید صمدی به شماره ملی 
0651851149 به عنوان بازرس اصلی و خانم زیبا فیروزی به شماره ملی 5239576025 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. روزنامه آوای خراسان جنوبی برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب بازرس، انتخاب 
روزنامه کثیر االنتشار انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان قابل دسترس می باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

صورت مجلس افراز:
احتراماً در اجرای دستور شماره 20192 - 94/10/13 اداره متبوعه و پیرو آگهی افراز شماره 
 3409 شماره  به  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  در  مندرج   94/10/14  -  301/94/20218
-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 بمساحت 403 متر مربع پالک 970 فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 246 - اصلی 
واقع در بخش 2 بیرجند با حدود شماالً : بطول 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 : بطول 9 متر پی است درب و دیوار بکوچه 
غرباً : بطول 17/11 متر پی است به باقیمانده 246 اصلی و در سهم خانم مریم راستکار قرار دارد .

37 - ششدانگ یک قطعه زمین به مساخت 160 متر مربع پالک 973 فرعی مفروز و مجزی 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 پالک 945 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک 246 - 
اصلی جنوباً : بطول 8 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی غرباً : بطول 20 متر پی است به پالک 
972 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک 246 - اصلی و در سهم آقای جهانشیر جلیلیان قرار دارد .
38 - ششدانگ یک قطعه زمین به مساخت 160 متر مربع پالک 972 فرعی مفروز و مجزی 
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 پالک 973 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک 
246 - اصلی جنوباً : بطول 8 متر پی است به باقیمانده 246 - اصلی غرباً : بطول 20 متر پی است 

به باقیمانده پالک 246 - اصلی  و در سهم آقای جهانشیر جلیلیان قرار دارد .
39 - ششدانگ یک قطعه زمین باقیمانده 246 - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند بمساحت 
286893/86 متر مربع باستثناء پالکهای فرعی مجزا شده که در پالک مذکور محاط می باشد 
با حدود و حقوق ارتفاقی بشرح 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

نظریه ریاست ثبت :
دبیرخانه ثبت: با افراز به شرح صورت مجلس افرازی و نقشه مربوطه که قطعات افرازی داخل در 
محدوده ثبتی پرونده و تحدید حدود می باشد موافقت می گردد لذا وفق ماده شش آیین نامه قانون 

افراز اقدام تا در صورت اعتراض وفق ماده دو قانون افراز اقدام گردد.
 رئیس اداره ثبت اسناد بیرجند 

 فروش مغازه در حال ساخت 30 متر دهنه، حافظ ، 120 میلیون  نقد و اقساط 
 آپارتمان 190 متر طبقه 3، شیک ، 5 واحدی  310 میلیون

  آپارتمان 100 متر در حال ساخت، سپیده کاشانی، 30 میلیون امسال ، 30 میلیون سال آینده ، 60 میلیون وام 
بانک، اسکلت تمام شده است - فروش واحد 140 متر، 3 خواب، کال 3 واحد ، ظفر 16، 190 میلیون

 آپارتمان 75 متری سجاد شهر، فلکه دوم 75 میلیون ، 40 میلیون نقد، 30 میلیون وام  ، 10 میلیون رهن

امالک آسمان       خرید و فروش - مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
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پیام شما کاهش دمای هوا و شب نسبتا سرد در خراسان جنوبی
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 21 بهمن 1394 * شماره 3440
3 ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: کاهش دمای هوا از اواخر روز چهارشنبه تا روز پنجشنبه 

هفته جاری بین حدود هشت تا 14 درجه در استان پیش بینی می شود و مردم خراسان جنوبی شب نسبتا سردی را پیش رو خواهند داشت. 
که رضا برهانی افزود: بیشینه دمای هوای مرکز خراسان جنوبی در این مدت 11 درجه باالی صفر و کمینه آن شش درجه زیر صفر خواهد بود. ما  و  بگیرند  یارانه  ثروتمندان  باید  سالم.چرا 

آیا واقعا  از۵۰۰ تومان است نگیریم.  درآمدمان کمتر 
انصاف است؟

91۵...413 
لطفا آذین بندی و زیباسازی شهر برای ایام عید خیلی 
بهتر از االن شود تا هم ما و هم مسافران بهره مند 
شویم. ورودی ها و میادین شهر المان های زیباتری 

کار شود. نه فقط جا پرکن
91۵...۰71
ها دهیاری  و  خوسف  شهرستان  مسئوالن   از 

می خواهیم به فکر کار تولیدی در روستا ها باشند.
91۵...۰۰8

سالم آوا. چرا آموزش پرورش به فکر ما مردم فقیر 
نیست؟ من که چهار، پنج ماه است حقوق کارگریم 
برای  تومان  توانم چهل هزار  اند چطور می  نداده  را 

دبستان فرزندم بدهم؟ ازکجا پول بیاورم؟
93۰...۵28

به گوش مسئوالن  را  ما  لطفا صدای  آواجان سالم. 
بزرگ  کارخانجات  از  یکی  که  است  ماه   9 برسان. 
اداره  اند. به  بیرجند حقوق کلیه کارگرانشان را نداده 
کار و رفاه اجتماعی نامه زدیم ولی پیگیری نشد. آوا 

لطفا پیگیری کن.
936...996

فرمایید  اعالم  شهرداری  مسئوالن  به  لطفا  سالم. 
مهرشهر  در  ولگرد  سگهای  آوری  جمع  به  نسبت 

اقدامی انجام دهند.
91۵...۰74

سالم. از نمایشگاه نقاشی آقای دانیال غالمیان واقع 
در موزه دیدن کردم. کار این هنرمند جوان عالی است. 
گالیه ای از صدا و سیما و رسانه های استانی دارم که 

کار این هنرمندان را پوشش خبری نمی دهند.
939...363

پیرنج،  القور،    پسوچ،  روستاهای  حاجی آباد،  اهالی   ما 
مهیاباد  و شریف آباد     تا کی  باید  منتظر  گازرسانی  باشیم؟
937...131

با این خشکسالی ها که اکثر قنوات خشک شدند درآمد 
روستاییان چیست چرا اداره منابع طبیعی نمی گذارد 

مردم در زمینهای دیمه شان فعالیت کنند؟ 
91۵...673 

گلریزان، نشاندن گل لبخند بر لبان کودکان نیازمند
نشود  تمام  زمستان  امسال  زاده- مي گفت کاش  رحیم 
نداشت  و  را دوست  بهار  اینکه  نه  بیاید   بهار دیرتر  و  
خانواده  درآمد  اما  نه،  تربود،  خواستني  برایش  زمستان 
را نمي دهد  این روزها کفاف مخارج روزمره  نیازمندش 

چه برسد به خرید لباس نو...
کفشهایش آنقدر در گذر از کوچه پس کوچه هاي قدیمي  
خسته شه اند که دیگر دوخت و دوز و پینه هاي عباس 
بهار  امسال  را سرپا نمي کند. کاش  آنها  آقا کفاش هم 

دیرتر از راه برسد شاید...
کشور  محروم  مناطق  از  یکي  جنوبي  خراسان  هرچند 
به  نیز  پي  در  پي  هاي  خشکسالي  و  شده  محسوب 
اما سخت گیري هاي مادر  اند  محرومیت آن دامن زده 
صفت  آیینه  و  زالل  مردماني  منطقه  این  در  طبیعت 

پرورش داده است. 
و  تورم  بازار  رکود  عین  در  که  دارد  مردماني  اینجا 
و مذهبي خود پاك  عقیده  بر روي  اقتصادي  بد   شرایط 

زورخانه  گود  در  که  منشي  بزرگ  پهلوانان  اند  ایستاده 
سال  هر  و  کنند  مي  بازي  عشق  که  ورزش،  تنها  نه 
آموزان  دانش  لبان  بر  را  لبخند  گلهاي  گلریزانشان 
رسیدن  دیرتر  لباس  حسرت  در  که  کارد  مي  نیازمندي 

عید را آرزو مي کنند ...
جواهري یکي از باستاني کاران پهلوان شهرمان در این 
بعد  دو  از  باستاني  ورزش  کلي  طور  به  گوید:  مي  باره 
جسماني و روحي و حرکات پهلواني قابل بررسي است  و 
آنچه در در ورزش باستاني بیش از هر چیز مطرح است  

روحیه جوانمردي  و مردانگي است. 

پيشينه مراسم گلريزان دانش آموزان نيازمند 
بيرجندي به حدود 27 سال پيش مي رسد

در  گلریزان  برگزاري جشن هاي  به سابقه  اشاره  با  وي 
گوید:  مي  دور  زمانهاي  از  مستمندان  به  راستاي کمک 
از  اسالمي  آیین  در  نفس  عزت  و  آبروداري  که  آنجا  از 
جایگاه ویژه اي برخوردار است در مراسم گلریزان هیچ 
گاه نامي از نیازمند برده نمي شود و عواید جمع شده در 
جهت حفظ حرمت انساني افراد در داخل گلي تعبیه شده 

و به وي هدیه مي شود.

نیازمند  آموزان  دانش  گلریزان  مراسم  پیشینه  وي 
گوید:  مي  و  دانسته  پیش  سال   27 حدود  را  بیرجندي 
این مراسم براي اولین بار در گود زورخانه امیر عرب  و با 
هدف شادي دانش آموزان نیازمند در شب عید و به همت 
پهلوانان صاحب نام، کسبه و خیرین  آن زمان با عواید 

4۰۰ هزار تومان  جمع آوري شد.

 استقبال روز افزون مردم و خيرين
 از اين مراسم

روز  استقبال  دنبال  به  کند:  مي  نشان  خاطر  جواهري 
این سنت حسنه  در  مشارکت  در  خیرین  و  مردم  افزون 
به دلیل فضاي محدود  برگزاري این مراسم در  باشگاه 
افزایش  دلیل  به   هم  باز  که  شد  انجام  تختي   پهلوان 
چند  نهایتا  کنندگان   شرکت  و  کسبه  خیري  جمعیت 

این مراسم در ورزشگاه مخابرات در خیابان  سالي است 
پاسداران  انجام مي شود. وي از کسبه و خیرین بسیار یاد 
کرده  و مي گوید:  چه بسا بسیاري از این افراد امروز در 
قید حیات نیستند  اما ورثه آنها دنباله روي کار خیر پدر 
یا مادر شده و براي شرکت در این مراسم معنوي لحظه 

شماري مي نمایند. 

مياندار چراغ طلب مي كند و مردم بنا به 
اعتقادات قلبي، در چراغ مورد نظركمك هاي 
خود را با نام ائمه گره زده و متبرك مي كنند

مي  مراسم  این  اجراي  نحوه  خصوص  در  جواهري 
تعدادي  اعتقادات  به  بنا  میاندار  شب  این  در  گوید: 
ائمه  از  یکي  اسم  به  را  چراغ  هر  و  کرده  طلب  چراغ 
نیت  به  بنا  نیز  مردم  و  کند   مي  منسوب  و  متبرك 

توان  متناسب  نظر  مورد  چراغ   نام   با  خود  اعتقاد  و 
و کرده  متبرك  ائمه   اسم  با  را  خود  هدیه   مالیشان  

 اهدا  مي کنند. 
چراغي  در  هرساله  ابوالفضلي  هیئت  مثال  عنوان  به 
را  خود  کمکهاي  )ع(  اباالفضل  حضرت  نام   به 

ارائه مي دهند.

افزايش كمك هاي جمع آوري شده از
  400 هزار تومان به بيش از 500 ميليون ريال

 به همت مردم دريادل كوير

که  هایي  مراسم، کمک  خاتمه  در  یادآور مي شود:  وي 
شکل  به  چه  و  شده  آوري  جمع  نقدي   صورت  به  چه 
شده   شمارش  است  شده  داده  آن  پرداخت  قول  کالمي 
آموزان  دانش  اختیار  در  پوشاك  نیازهاي  قالب  در  و 

نیازمند معرفي شده از سوي مدارس قرار مي گیرد. این 
خیرین  خوش  حال  به  اشاره  با  بیرجندي  کار  باستاني 
ادامه نیازمندان  به  کمک  در  جلسه  در  حاضر  افراد   و 
جمع  کمکهاي  کویر  دریادل  مردم  همت  به  دهد:  مي   
آوري شده در طي این سالها از 4۰۰ هزار تومان به بیش 

از ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته  است.

شب 22 بهمن امسال ميعادگاه ما در مراسم 
گلريزان  براي كمك به دانش آموزان نيازمند 

آموزان  دانش  گلریزان  جشن  برگزاري  زمان  جواهري 
نیازمند را اصوال در میمنتها و ایام خاص اواخر بهمن ماه 
و اوایل اسفند مي داند و مي گوید: امسال نیز این مراسم 
در شب 22 بهمن و مقارن با سالروز والدت حضرت زینب 

در سالن ورزشگاه مخابرات برگزار مي شود.
مراسم گلریزان دانش آموزان نیازمند به شکل بومي و به 
همت پهلوانان و خیرین  بومي استان و شهرستان انجام 
مي شود. وي به مراسم گلریزان آزاد سازي زندانیان در 
ماه مبارك رمضان نیز اشاره کرده و مي گوید: این مراسم 
در مقیاس کشوري و با همت انجمن حمایت از زندانیان 
دانش  گلریزان  مراسم  حالیکه  در  گیرد  مي  صورت 
آموزان نیازمند به شکل بومي و به همت پهلوانان بومي 
شهرستان و خیرین و هیئت اباالفضلي و صندوق بیمه با 
به  همچنین  جواهري  شود.  مي  انجام  بیرجند  اباالفضل 
مشارکت افراد مختلف در این جلسه اشاره و مي گوید: 
مالي  توان  فراخور  به  مایلند  که  افرادي  مراسم  این  در 
دستگیري  جهت  در  تومان  میلیونها  تا  تومان   1۰۰ از 
و  طالجات  بسا  چه  و  کنند  مي  کمک  نیازمندان   از 
زیورآالتي که از سوي بانوان حاضر در جلسه در این راه 
کمک شده و مي شود. امیدواریم امسال شخص استاندار 
این  در  بیشتر  فرهنگسازي  به  جلسه  این  در  شرکت  با 

زمینه کمک کند.
گلریزان  مراسم  در  را  استاني  مدیران  مشارکت  وي 
استاندار  امسال  امیدواریم  و مي گوید:   دانسته  مطلوب 
این  در  شخصي  مشارکت  با  جنوبي  خراسان  محترم 
میان  در  نیازمندان  به  کمک  فرهنگسازي  به  جلسه 

ادارات و ارگانهاي دولتي کمک نمایند.

جوابیه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

پیام  ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
استحضار  به  گلها«  شهرك  فاضالب   « درباره  شما 
می رساند: اجرای شبکه فاضالب در شهرك گلها در 
دستور کار پیمانکار قرار دارد و در صورت تأمین اعتبار و 

تخصیص اعتبارات مناسب، اجرایی خواهد شد.

امشب اينجا چراغی روشن است

پاسخ مسئوالن به پیام شما

دومین یادواره
 22 شهید پایگاه مقاومت

 سردار شهید محمد ابوترابی
سخنران: حجت االسالم اکبرپور

 معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان 

مداح: جناب سرهنگ علی آبادی

زمان: چهارشنبه 94/11/21 )شب 22 بهمن(
 همزمان با نماز مغرب و عشا   مکان: مهرشهر 

خيابان جنت، مسجد حضرت فاطمه معصومه )س( 
منتظر قدوم سبزتان هستيم

مبل راحتی روز تهران و مبل تخته خواب شو و سرويس خواب
 راحتی را با مبل سوفا تجربه كنيد

مبــل سوفــا

اقساط 7 ماهه
 بدون پيش پرداخت

 با شرايط ويژه 
خيابان توحيد – توحيد 14- جنب بانك ملی

09128578165 -32445095

گروه صنعتی

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

09157714197 - 09158652889 - صحرا نورد

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

 32412211-32412789
ضـد چـروكشکوهيان          با جديدترين دستگاه های روز 

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

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

خانواده های محترم نورس فرد و احمدی

مصیبت درگذشت بی بی فاطمه کوشه 

 را خدمت شما تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحومه آمرزش الهی 
و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم. 

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی -  داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع( - صندوق بیمه با ابوالفضل )ع(

جناب آقای محسن فلقی
درگذشت والده مکرمه تان

 حاجیه صغری امیرآبادی زاده 
را تسلیت عرض می نماییم، ما را در غم خود شریک بدانید. 

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی -  داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(

دعوت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده

 شرکت فراز لبن قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 5179 
به اطالع کلیه سهامداران شرکت می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده و جلسه مجمع 

عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت در محل دفتر شرکت واقع در بیرجند- خیابان 

طالقانی 11 - ساختمان قدیم جهاد برگزار می گردد. لذا از کلیه سهامداران دعوت می شود برای 

هرگونه اتخاذ تصمیم در جلسه مذکور حضور به هم رسانند. 

1- جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 8 صبح مورخ 1394/12/5
دستور جلسه: کاهش اعضای هیئت مديره 

2- جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 11 صبح مورخ 94/12/5
دستور جلسه:انتخاب اعضای اصلی هیئت مديره - انتخاب بازرس
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بهره برداری از پروژه آبرسانی مجتمع برون- انارستانک فردوس

همزمان در دهه فجر پروژه آبرسانی مجتمع برون- انارستانک فردوس با حضور امام جمعه و فرماندار این شهرستان 
به بهره برداری رسید. نوید عبداللهی مدیر امور آب و فاضالب روستایی فردوس، اظهار کرد: با افتتاح این پروژه 459 
خانوار روستاهای بکری، انارستانک، خانیک، افقو و آهنگ از نعمت آب شرب و بهداشتی بهره مند شدند. 

گفت:  جنوبی  خراسان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان در  روستایی  آبرسانی  مجتمع  پروژه   10 امسال  فجر  دهه   در 

 افتتاح می شود.
با  کرد:  اظهار  فجر،  دهه  رسیدن  فرار  تبریک  با  بسکابادی  علی اکبر 
افتتاح 13 پروژه شرکت آب و فاضالب روستایی استان در دهه فجر 
امسال تعداد 39 روستا با جمعیت 2 هزار و 842 خانوار از پروژه های 
شرکت آبفار خراسان جنوبی در دهه فجر امسال از مزایای آب شرب و 
بهداشتی بهره مند شده که در این پروژه ها اعتباری بالغ بر 83 میلیارد 

و 330 میلیون ریال جهت بهره برداری هزینه شده است.
مجتمع  از  آباد  اسالم  روستای  به  آبرسانی  پروژه  اینکه  بیان  با  وی 
آبرسانی ارسک شهرستان بشرویه در دهه فجر افتتاح می شود، گفت: 
این پروژه که به صورت مشارکت مردمی بوده و با اعتباری بالغ بر 350 
میلیون ریال افتتاح می شود و  19 خانوار با افتتاح آن از آب شرب سالم 

و بهداشتی بهره مند می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی تصریح کرد: 
برای اجرای این پروژه 1.3 کیلومتر خط انتقال، 300 متر شبکه توزیع 

و دو باب حوضچه شیرآالت احداث شده است.
که طی  کویر  مجتمع  آبرسانی  پروژه  داد:  ادامه  بسکابادی  اکبر  علی 
شرب  آب  مزایای  از  نفر   1370 بر  بالغ  جمعیتی  با  گذشته  سالیان 
آن  افتتاح  و  جدید  چاه  حلقه  یک  حفر  با  بودند،  مند  بهره  بهداشتی 

در دهه فجر امسال با توجه به مشکالت مربوط به کمبود آب اهالی 
پروژه  این  در  و  شود  می  مرتفع   منطقه  این  در  آب  مشکل  منطقه 

اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و 680 میلیون ریال هزینه شده است.
وی افزود: احداث یک حلقه چاه، دو مورد حصار کشی به طول 96 متر، 
3 اتاقک به مساحت 12متر، خط انتقال به طول 5 کیلومتر، ساخت 7 
باب حوضچه و خط برق 150 متر  از مشخصات فنی این پروژه است.

به  جنوبی  خراسان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل   مدیر 
بهره برداری از پروژه آبرسانی روستاهای سمباء و شیرآباد از مجتمع 
آبرسانی یخاب شهرستان طبس اشاره کرد و گفت: این پروژه با اعتباری 
بهداشتی  و  آب شرب  از  را  خانوار   37 تعداد  ریال،  میلیارد   3 بر   بالغ 

بهره مند می سازد. 
انتقال آب شیرین و بهداشتی،  اکبر بسکابادی 10 کیلومتر خط  علی 
متر   550 حجم  با  مخزن  باب   2 احداث  توزیع،  شبکه  کیلومتر   2.5
پروژه  این  از مشخصات فنی  را  مکعب و بهسازی یک دهنه چشمه 

عنوان کرد. 
علی اکبر بسکابادی با اشاره به اینکه با افتتاح و بهره برداری 2 حلقه 
چاه جدید در مجتمع آبرسانی برون انارستانک شهرستان فردوس مردم 
5 روستای بکری، انارستانک، خانیک، افقو، نوق و آهنگ از مزایای این 
مجتمع بهره مند می شوند، افزود: با افتتاح این پروژه 459 خانوار از آب 
شرب بهداشتی و سالم بهره مند شده و ساخت مخزن 200 متر مکعبی 

و احداث و تجهیز دو چاهک پمپاژ از مشخصات فنی این پروژه است. 
قاین،  شهرستان  در  آبرسانی  مجمتع  های  افتتاح  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان کرد: در این شهرستان نیز 5 مجمتع آبرسانی در دهه فجر 
امسال به بهره برداری می رسد که تعداد 614 خانوار از مزایای این 

مجتمع ها بهره مند می شوند.
با  جنوبی  خراسان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
آویج  آبرسانی  رومشتک مجمتع  روستای  آبرسانی  پروژه  اینکه  بیان 
تاکنون  گفت:  دارد،  فیزیکی  پیشرفت  درصد   16 قاین  شهرستان 
اعتباری بالغ بر 8 هزار و 500 میلیون ریال برای این پروژه از محل 
لوله گذاری  بسکابادی  اکبر  علی  است.  شده  هزینه  ملی  اعتبارات 
به  مخزن  احداث  توزیع،  شبکه  و  انتقال  خط  مسیر  در  کیلومتر   8
باب  احداث یک  پمپاژ،  ایستگاه  احداث یک  متر مکعب،  طول 160 
مترمربع   1500 و  مترحصارکشی   200 احداث  برق،  تابلو   اطاقک 
محوطه سازی و ترانشه  زنی و احداث 45 کیلومتر جاده دستیابی را 

از مشخصات فنی پروژه عنوان کرد.
وی با اشاره به احداث مخزن جدید مجتمع گرماب، روستای فرخی 
قاین از آب شرب بهداشتی و سالم بهره مند می شود، افزود: پروژه 
روستای فرخی در سال 85 مصوب و در سال 94 کلید خورده است و 
با افتتاح مخزن جدید در این مجتمع 85 خانوار این روستا از مزایای 

پروژه بهره مند می شوند. 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی تصریح 
هزار   9 بر  بالغ  اعتباری  تاکنون  مجمتع  این  برای  مجموع  در  کرد: 
میلیون ریال هزینه شده است و محل اعتبارات استانی بوده و اجرای 
 100 احداث  توزیع،  و  انتقال  خط  مسیر  در  لوله گذاری  کیلومتر   13
مترمربع   1000 و  حصارکشی  متر   160 احداث  مخزن،  مترمکعب 
فنی مشخصات  از  کلریناتور  اتاقک  نصب  و  تهیه   محوطه  سازی، 

 پروژه است.
علی اکبر بسکابادی به مجتمع آبرسانی گرماب اشاره کرد و گفت: با 
افتتاح مخزن جدید در این مجتمع، مردم روستای امیر آباد سرچشمه 
سالم  و  بهداشتی  شرب  آب  مزایای  از  خانوار   60 تعداد  به  قاین 

برخوردار می شوند. 
وی ادامه داد: اصالح و بازسازی و تعویض لوله های شبکه توزیع، 
از  خانگی  انشعاب   45 بازسازی  و  باب حوضچه شیرآالت   2 احداث 

مشخصات پروژه است.
 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی، آبرسانی 
به روستای شهرک هاشمیه مجتمع آبرسانی محمد آباد پسکوه قاین 
را از دیگر پروژه های دهه فجر امسال عنوان کرد و افزود: با افتتاح 
 این پروژه 303 خانوار از مزایای آب شرب بهداشتی و سالم بهره مند 
هزینه ریال  میلیون   500 و  هزار   2 بر  بالغ  اعتباری  و  شوند   می 

 شده است. 

در  خسروآباد  روستای  به  آبرسانی  پروژه  به  بسکابادی  اکبر  علی 
برکت  بنیاد  اعتبارات  محل  از  که  نهبندان  شهرستان  تیغدر  مجتمع 
تامین اعتبار شده اشاره کرد و گفت: در این پروژه 28 خانوار روستای 
از مزایای آب شرب بهداشتی و سالم بهره مند می شوند  خسروآباد 

و اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال در این پروژه هزینه شده است.
باب   2 پمپاژ،  ایستگاه   2 کیلومتر،   12 طول  به  انتقال  خط  وی 
19 عدد حوضچه  احداث  و  پمپاژ  2 عدد چاهک  احداث  موتورخانه، 

شیرآالت را از مشخصات فنی این پروژه عنوان کرد. 
لتی  به روستای  آبرسانی  نیز  افزود: در شهرستان درمیان  بسکابادی 
از مجتمع آبرسانی شهید باهنر، که با اعتباری بالغ بر 4300 میلیون 
ریال و بهره مندی 21 خانوار در دهه فجر سال جاری به بهره برداری 

خواهد رسید، از دیگر پروژه های این شرکت می باشد.
وی ادامه داد: آبرسانی شهرک کوشه و شهرک معصوم آباد شهرستان 
خوسف با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و 500 میلیون ریال و بهره مندی 
80 خانوار نیز از پروژه های قابل افتتاح آبفار در دهه مبارک فجر سال 
جاری می باشد. همچنین، آبرسانی روستاهای دارج علیا، دارج سفلی، 
مهمانشهر و کرت آباد از فاز یک مجتمع آبرساني آهنگران شهرستان 
زیرکوه با اعتباری بالغ بر 23 میلیارد ریال و بهره مندی 214 خانوار 
فجر  مبارک  دهه  در  آبفار  افتتاح  قابل  های  پروژه  جمله  از   نیز 

سال جاری است.

دهه فجر امسال در خراسان جنوبی صورت می گیرد:

افتتاح و بهره برداری از 13 پروژه آبرسانی روستایی

بـرنـج ام-كــي 

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

كیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بیرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

برنج سفید دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شالیزارها
تأيید شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی
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قــاليشویی خــاوران   09151647069- 32255257-32253199  نوگیدری

ایزوگام و قيرگونی كاظم سالخورده 
از ما خريد نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  
واحد ٩٨

مدرسه  زبان بيرجند
انگلیسی، آلمانی،  ايتالیايی،  اسپانیايی

www.lanschool.ir
خیابان مدرس ١٦- پالک ٨٥

تلفن: ٣22٣٧٥٤٩
مشاوره و ثبت نام عصرها

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  ٣22٥٦٤٦٥ -  ٣22٥٦٤٤٤ ٠٥٦ - ٠٩١٥٥٦2٩٦٤٨

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

خارج از شهر همراه با كارگر مجرب و 
بیمه بار     كاظمی - خرم نژاد

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

زرشک پلو با مرغ  سوپ جو    چلو پاچین  
چلو كباب نگینی  چلو مرغ سرخ شده   چلو بختیاری  
چلو كباب بلغاری چلو جوجه با استخوان  چلو كباب قفقازی  

قیمه و قورمه  

همراه با در خدمت شما همشهريان عزيز

ک رايگان 
پی

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

طبخ با برنج درجه يک ايرانی همراه با دورچین كامل و ته چین زعفرانی

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

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

دستگاه ساب سيار  اميرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

آدرس: بیرجند 
میدان امام خمینی )ره( - جمهوری ١٥

٠٩١٥٣٦2٣٦2٠٥٦٣ - ٧22١١2٣-٤٤22٣2٠٣٩

صبح جمعه هر هفته      ساعت توزيع: ٦:٣٠ الی ١٠ صبح
ضمنا كلیه سفارشات شله برای مراسم زيارت عاشورای ادارات و همشهريان عزيز پذيرفته می شود.

آدرس: نبش عدل ١٨    تلفن سفارشات: ٣22٠٤٤٣١-٠٩١٥٥٦١٠٣٦٦ رمضانی
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آلزایمر مادر

چمدونش را بسته بودیم، با خانه سالمندان هم هماهنگ 
شده بود کال یک ساک داشت با یه قرآن کوچک،کمی 
برای  شیرین،  چیزهایی  کشمش  آبنات،  روغنی،  نون 
زیادی چیز  که  من  جون،  “مادر  گفت:  آشنایی   شروع 

 نمی خورم یک گوشه هم که نشستم نمیشه بمونم، دلم 
واسه نوه هام تنگ می شه! گفتم:“مادر من دیر می شه، 
چادرتون هم آماده ست، منتظرن.”گفت: “کیا منتظرن؟ 
حرف دیگه  اوم،  اصال،  نمیشناسن!  منو  اصال  که   اونا 

نمی زنم. خوبه؟ حاال میشه بمونم؟
”گفتم: “آخه مادر من، شما داری آلزایمر می گیری همه 
چیزو فراموش می کنی!”گفت: “مادر جون، این چیزی که 
اسمش سخته رو من گرفتم، قبول!اما تو چی؟ تو چرا همه 
چیزو فراموش کردی دخترم؟!”خجالت کشیدم! حقیقت 
داشت، همه کودکی و جوونیم و تمام عشق و مهری را 
که نثارم کرده بود، فراموش کرده بودم.راست می گفت، 
من همه رو فراموش کرده بودم! زنگ زدم خانه سالمندان 
و گفتم که نمی ریم توان نگاه کردن به خنده نشسته 
برلب های چروکیده اش رو نداشتم، گفت: “بخور مادر 
جون، خسته شدی هی بستی و باز کردی.”دست های 
ببخش، حاللم  جون  گفتم:“مادر  و  بوسیدم  چروکیدشو 
کن، فراموش کن.”اشکش را با گوشه رو سری اش پاک 
کرد و گفت:“چی رو ببخشم مادر، من که چیزی یادم نمی 

یاد،شاید فراموش میکنم! گفتی چی گرفتم؟ آلمیزر؟!

 کاغذ سفید رو هر چقدر هم تمیز و زیبا باشه 
کسي قاب نمیگیره ، براي ماندگاري در ذهنها

 باید حرفي براي گفتن داشت

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، 
افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند،

 نه رفتار و عملکرد شما

زنهار دال به خود مده ره غم را
مگزین به جهان صحبت نامحرم را

با تره و نانی چو قناعت کردی
چون تره مسنج سبلت عالم را

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان 
مثل نفس کشیدن است
آرام، بی صدا، همیشگی

پروردگارا: ببخش مرا که آنقدر
 حسرت نداشته هایم را خوردم، 

شاکر داشته هایم نبودم .

در روز 22 بهمن 1357، تاریخ نهضت اسالمي مردم ایران 
به نقطه عطف خود رسید.  )ره(  امام خمیني  به رهبري 
در روز 22 بهمن سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار 
نشست و پادشاهي 2500 ساله و ظلم و استبداد بیش از 
50 ساله رژیم پهلوي در ایران، ریشه کن شد و به خواست 

الهي حکومت جمهوري اسالمي تأسیس شد.
 وقایع ۲۲ بهمن

در روز 22 بهمن به ترتیب زندان اوین، ساواک، سلطنت 
آباد، مجلسین سنا و شورای ملی، شهربانی، ژاندارمری و 
ساختمان زندان کمیته مشترک به تصرف مردم در آمد.

در تسخیر شهربانی سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران 
به دست انقالبیون مسلح افتاد. پادگان باغشاه و دانشکده 
افسری، دبیرستان نظام، زندان جمشیدیه، پادگان عشرت 
آباد و پادگان عباس آباد یکی پس از دیگری تسلیم شدند 
و آخرین مرکزی که به تصرف درآمد رادیو و تلویزیون بود.

تصمیم شورای عالی ارتش در روز ۲۲ بهمن
ساعت 10 بامداد روز 22 بهمن شورای فرماندهان نیروهای 
مسلح در ستاد مشترک تشکیل گردید. نظامیان حاضر در 
جعفر شفقت،  باغی،  قره  عباس  از:  بودند  عبارت  جلسه 
ناصر مقدم، عبدالعلی  فردوست، هوشنگ حاتم،  حسین 
نجیمی، احمدعلی محققی، عبدالعلی بدره ای، امیرحسین 

اسداهلل  صانعی،  جعفر  معصومی،  عبدالمجید   ، ربیعی، 
خلیل  کاظمی،  محمد  جهانبانی،  حسین  زاده،  محسن 
بخشی آذر، علی محمد خواجه نوری، پرویز امینی افشار، 
امیر فرهنگ خلعتبری، محمد فرزام، جالل پژمان، منوچهر 
الریجانی،  رحیمی  موسی  فیروزمند،  ناصر  خسروداد، 
محمد رحیمی آبکناری و رضا وکیلی طباطبایی. ریاست 
شورای عالی ارتش بر عهده عباس قره باغی بود. پس از 
گزارش فرماندهان نیروها از وضعیت موجود بحث پیرامون 
همبستگی ارتش با مردم آغاز شد؛ اکثرا موافقت خود را 
اعالم نمودند و سرانجام اعالمیه ای مبنی بر بی طرفی 
ارتش تهیه و بامضا رسید. پس از تصمیم شورای عالی، 
ساعت یک بعد از ظهر خبر تصمیم شورای عالی ارتش 
در اختیار رادیو و تلویزیون گذاشته شد. رادیو ایران برنامه 
عادی خود را قطع و اعالمیه را قرائت کرد. لحظه ای بعد 
نیروهای انقالب محوطه صدا و سیما را تصرف نمودند و 
خبر سقوط رژیم سلطنتی پهلوی از صدا و سیما اعالم شد.

  پیروزی انقالب در ۲۲ بهمن
با وجود همه ناباوریها و تمامي تالشهایي که در سطح 
بین  المللي براي حفظ رژیم شاه و جلوگیري از موفقیت 
امام خمیني بعمل آمد، انقالب اسالمي در مرحله نخست 
مبارزات خویش در  روز 22 بهمن  پیروز گردید و از این 

جهت پیروزي آن بیشتر به یک معجزه شبیه بود تا تحولي 
عادي. به جز امام خمیني و توده  هاي بیشماري که خارج از 
تحلیل هاي معمول، به گفته  ها و وعده هاي امام باور قلبي 
داشتند، عموم تحلیل گران سیاسي و همه کساني که در 
رخدادها و حوادث ایران دخیل بودند وقوع چنین پیروزي را، 
حتي تا روزهاي واپسین عمر رژیم شاه ناممکن مي دانستند.
چنین بود که از صبحدم 22 بهمن 1357 خصومت با نظام 
نوپاي اسالمي در پهنه اي گسترده آغاز شد. جبهه دشمنیها 
را آمریکا رهبري مي کرد و دولت انگلیس و برخي دول 
اروپایي دیگر به همراه تمامي رژیمهاي وابسته به غرب 
در آن مشارکت فعال داشتند. شوروي )سابق( و اقمار آن 
نیز ناخرسند از اتفاقي که در ایران افتاده و به حاکمیت دین 
منجر گردید، با آمریکائیها در بسیاري از خصومتها همسو 
شدند. نمونه بارز این هم پیماني در همنوائي نیروهاي چپ 
و راست ضدانقالب داخل کشور که بعدها اسناد وابستگي 
آنان به سفارتخانه هاي شوروي و آمریکا افشا گردید و از 
آن بارزتر هماهنگي همه  جانبه دو کشور در تجهیز صدام 
و حمایت از او در جنگ با جمهوري اسالمي را مي  توان 
مشاهده کرد. اما امام خمیني با همان منطقي که نهضت 
فشارهاي  و  فتنه ها  اوج  در  بود،  کرده  آغاز  را  اسالمي 
خارجي انقالب را هدایت کرد و آن را با اراده خویش به 

دوره سازندگي و ثبات هدایت نمود.از این رو »22 بهمن« 
تنها نباید به عنوان روز پایاني یک رژیم سیاسي و آغازي 
بر حیات رژیم دیگر تلقي گردد. بلکه باید از آن به عنوان 
سرفصلي برجسته در تاریخ سیاسي ایران و نقطه اي عطف 

در روند مبارزات ملت ایران یاد کرد.
 ۲۲ بهمن و حیرت جهانیان 

در دوران معاصر ، روز 22 بهمن پیروزي انقالب اسالمي 
در ایران ، حادثه مهم و حیرت انگیزي براي جهانیان بود . 
این حادثه بزرگ قرن، از یک سو معادالت سیاسي استکبار 
را در ادامه سیاست سلطه و تقسیم استعماري جهان بر هم 
زد و از سوي دیگر، یکي از استوارترین رژیمهاي وابسته را 
ریشه کن ساخت و در کشور ایران ، با اهمیتي که از نظر، 
استراتژیکي و اقتصادي براي قدرتهاي بزرگ جهان داشت  
تحولي سیاسي ـ مردمي و عظیم به وجود آورد و یک بار 
دیگر اسالم به عنوان قدرت تعیین کننده در جهان مطرح 
شد و چشم انداز وحدت جهان اسالم و ایستادگي در برابر 
استعمار کهنه و نو ، ایجاد قطب سیاسي جدید در جهان و 
فروریزي رژیمهاي وابسته و تحمیلي را در سرزمینهاي پر 
نعمت اسالمي، در برابر دیدگان مشتاق بیش از یک میلیارد 
مسلمان گشود و موجي از وحشت و اضطراب رادر دلهاي 

جهانخوران پدید آورد.
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گفت من آن نیستم که برای بشری که او را از گلی خشک از گلی سیاه و بدبو 
آفریده ای سجده کنم. سوره الحجر، آیه 33

حدیث روز

قلب شخص نادان در زبان اوست و زبان شخص خردمند در قلب اوست
امام علی )ع(

سبک زندگی

22 بهمن روز فرخنده پیروزی انقالب اسالمي

                        

817954362
542163789
936287541
254631978
368479215
179528634
681792453
495316827
723845196

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

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

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

شماره 3440 طراح: نسرین کاری
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لطفا از عشق تان تصویر نسازید!

از هر چه  بیش  رابطه عاطفی  و  ما عشق  روزگار  در 
به بازی تصاویر تبدیل شده است. مثال تصویر ما از 
معشوق شبیه فالن هنرپیشه سینمایی است یا تصور 
ما از رابطه عاشقانه شبیه داستان زیبایی است که جایی 
خوانده یا شنیده ایم. گاهی نیز این تصاویر معشوش و 
ترسناک هستند؛ خیلی زود متوجه کمبودهای معشوق 
می شویم. به مرور زمان، خیانت، سستی، پیری و مرگ 
را در آینه چهره معشوق می بینیم و معشوق از فردی 
یگانه و دسترس ناپذیر به آدمی معمولی و دم دستی 

تبدیل می شود.
به عالوه، کم کم احساس می کنیم دیگر آن فرد جذاب 
یا  با دیده تحسین  نیست که  نیستیم و کسی  سابق 
شگفتی به ما بنگرد. مشکالت زندگی مشترک نیز ما 
را غافلگیر می کند. حاال نه تنها بار خود که بار معشوق 
و رابطه و حاشیه های آن را نیز باید بر دوش بکشیم.
این تصاویر ضد و نقیض درباره رابطه دراز مدت برای 
و  باشکوه  تصویری  از یک طرف،  آشناست.  ما  همه 
زوال ناپذیر از سرخوشی و جست و خیز عاشقانه که 
نفس را در سینه حبس می کند، از طرف دیگر، تصویر 
روزهای یکنواخت و کسالت بار سال های دراز عمر در 
چهاردیواری زندگی مشترک که به خمیازه ای طوالنی 
می ماند. از یک تصویر به تصویر دیگر پرتاب می شویم 
و سرگردان و مردد از خود می پرسیم واقعیت زندگی 
تصاویر  دنیای  در  زیستن  چیست؟مشکل،  مشترک 
است. ما آدم ها برای اینکه زندگی را ساده تر کنیم، 
به سرعت از هر چیز تصویری در ذهن می سازیم زیرا 
 تصویر، واضح تر و قابل پیش بینی تر از واقعیت است؛
 در حالی که واقعیت همیشه در نفس خود مبهم و 

غیرقابل پیش بینی است.

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

تجربه کنید.    09158668002

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

فروش 3 عدد فیش حج تمتع
تاریخ ثبت نام: 86/11/9
فی هر فیش: 10 میلیون

09151613215

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

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

09153613243- شریفی

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

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

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

نقاشـی ساختمـان 
انواع رنگ های روغنی و پالستیک 

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

09156633230 - برگی

 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

فروشی - معاوضه 
فروش منزل ویالیی به متراژ 209 

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

09351192714

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

واگذاری تجهیزات پوشاک زنانه )پرو، 
مانکن، رگال، ویترین و ...( زیر قیمت

09159213658

بازاریاب در بخش تاسیسات با روابط عمومی 
باال ، حقوق و پورسانت عالی نیازمندیم.
32340290 -09365613063

به یک آشپز و کمک آشپز آقا برای 
سفره خانه نیازمندیم

09157565659-60 

به تعدادی بازاریاب با حقوق 
و مزایای عالی نیازمندیم. 

)خانم و آقا(
  09190294071

32255601 - 09153621393

پنیر توریس 400 گرم  پنیر نسیم 400 گرم 
2700 تومان

آدرس: بیست متری چهارم مدرس
 خیابان طهماسبی، فروشگاه بزرگ پامچال

از 8 صبح الی 12شب
09354734772

تدریس خصوصی 
زیست شناسی دبیرستان 

توسط عضو هیئت علمی دانشگاه
تضمینی

32344297 -09156705464
ساعت تماس: 17-23

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 

کلیه لوازم آشپزخانه به صورت یکجا 
به فروش می رسد.»قیمت مقطوع 11 
میلیون« 09152230527 - هادربادی

باغی به مساحت 1200 متر ، حصار 
شده ، حدود 40 متر بنای نوساز ، دارای 
80 اصله نهال پنج ساله ، آبیاری قطره 
ای در مجموعه تعاونی مسکن پردیس 

امیرآباد به فروش می رسد. 
09125933516- حسنی

فروش سالن زیبایی ایرانیان 
نبش معلم 5- قیمت توافقی 

09039676856

فروش و پخش درب های داخلی 
 HDF و CNC ، مالمینه ،MDF ، ساختمان

ضد سرقت ، ترک ، چینی ، ایرانی
با قیمت عالی 

    09155610014 - محمدی 
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شهرخبر: مصرف چای به مقدار مناسب در شبانه روز برای سالمتی بدن مفید بوده ولی باید توجه داشت میزان نوشیدن آن بیش از اندازه نباشد. 
چای ترکیب مناسبی برای درمان اسهال غیر عفونی داشته همچنین ادرارآور بوده و تنگی نفس را التیام می بخشد. صرف چای 
به مقدار مناسب در شبانه روز برای سالمتی بدن مفید بوده ولی باید توجه داشت میزان نوشیدن آن بیش از اندازه نباشد. 

روزی چند لیوان چای بنوشیم اخبار ورزشی

کسب عنوان سوم و دریافت سهمیه 
المپیاد توسط تیم شنای دانشگاه بیرجند

تیم شنای دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند در مسابقات 
سه  منطقه  عالی  آموزش  مؤسسات  و  ها  دانشگاه 
کشور که در دانشگاه سمنان برگزار گردید موفق به 
کسب عنوان سومی تیمی و دریافت سهمیه شرکت 
دانشجویان  ورزشی  فرهنگی  المپیاد  سیزدهمین  در 
کشور شد. دانشجویان شرکت کننده از دانشگاه بیرجند 
همچنین موفق شدند مقام دوم و سوم انفرادی و مقام 
سوم در رشته های 4 در 100 متر مختلط تیمی و 4 در 

100 متر آزاد تیمی را به دست آورند.

یوسفی با گردن آویز طالیی
 بر سکوی نخست ایستاد

ووشوی  مسابقات  دوره  دومین  و  بیست  در  فارس: 
ورزشکاران  بزرگساالن،  ملی  تیم  انتخابی  و  قهرمانی 
خراسان جنوبی خوش درخشیدند. در این ماراتن ملی 
273 ووشوکار در قالب 34 تیم از سراسر کشور از 18 تا 
20 بهمن ماه جاری در قم با یکدیگر به رقابت پرداختند. 
از خراسان  در وزن منهای 65 کیلوگرم علی یوسفی 
جنوبی با گردن آویز طال بر سکوی نخست ایستاد و در 
وزن منهای 90 کیلوگرم، عباسی با گردن آویز برنز از 

خراسان جنوبی در جایگاه سوم قرار گرفت.

کسب نتیجه مساوی دو تیم منیزیم 
فردوس و فوالد مبارکه اصفهان

فارس : از سری مسابقات لیگ برتر هندبال کشور تیم 
هندبال منیزیم فردوس در مرحله دوم این بازی ها و در 
سالن فرهنگ شهرستان فردوس به مصاف تیم فوالد 
مبارکه اصفهان رفت.در این دیدار تیم منیزیم فردوس 
با نتیجه 21 بر 21 در مقابل تیم فوالد مبارکه اصفهان 
به نتیجه مساوی دست یافت.همچنین عرفان اسماعیل 
الگیچ سرمربی تیم ملی هندبال ایران مهمان دو تیم 
منیزیم فردوس و فوالد مبارکه اصفهان در فردوس بود.    

کاراته کاهای خراسان جنوبی
 روی تاتامی می روند

فارس: در مسابقات قهرمانی کاراته کشور ورزشکاران 
خراسان جنوبی برای کسب مدال رنگین و عضویت در 
تیم ملی به مصاف رقیبان می روند. این ماراتن ملی 23 
از 150  بیش  با شرکت  مازندران  در  بهمن ماه جاری 
کاراته کا از سراسر کشور برگزار می شود. امیر نظریان در 
وزن 60 کیلوگرم، وحید بیدمشکی در وزن 70 کیلوگرم، 
علی موسوی در وزن 80 کیلوگرم و ولی اخوان قربانی 
در وزن 90 کیلوگرم نمایندگان استان هستند که در 
بخش سبک های آزاد به رقابت می پردازند. ایرج خلیلی 
و  کشور  کاراته  قهرمانی  مسابقات  کومیته  بخش  در 
خلیلی  مربیگری  با  کاتا  بخش  در  دستگردی  حجت 
روی تشک در مصاف با رقیبان خود هنرنمایی می کنند.

به خاطر قلبتان صبحانه بخورید 

کمبود  علت  به  افراد  از  بسیاری  شهرخبر: 
صبحانه  وعده  وزن  کاهش  هدف  با  یا  وقت 
چه  کار  این  با  نمی دانند  و  می کنند  حذف  را 

بالیی بر سر سالمتی خود می آورند. صبحانه 
بسیاری  به  ابتال  و  قلبی  حمله  خطر  نخوردن 
افزایش می دهد.  تا 27 درصد  را  بیماری ها  از 
محققان نشان دادند افرادی که وعده صبحانه 
را از برنامه غذایی خود حذف کردند در طول 

روز بیشتر پرخوری می کنند و وعده های بیشتر 
و مضرتری مصرف می کنند. اهمیت دادن به 
و  مفید  غذایی  مواد  مصرف  و  صبحانه  وعده 
از  بسیاری  به  ابتال  خطر  وعده  این  در  سالم 
بیماری ها از جمله اختالالت قلبی، حمله قلبی 

اگر  را کاهش می دهد.  ناگهانی قلب  ایست  و 
وقت نمی کنید که در صبح صبحانه میل کنید 
را  طبیعی  نوشیدنی  یا  آبمیوه  یک  کم  دست 
از آن  جایگزین آن کنید و مدت کوتاهی بعد 
کنید  میل  را  صبحانه تان  کردید  فرصت  که 

البته به هیچ وجه نباید بگذارید وعده صبحانه 
بین  زمانی  فواصل  یا  شود  یکی  ناهارتان  و 

آن ها کوتاه شود.

پیشنهادهایی برای جلوگیری از 
نرمی استخوان

 
سالمت نیوز: نرمی استخوان با تاثیر روی رشد 
استخوان کودکان منجر به تضعیف و نرم شدن 
استخوان ها و تغییرات استخوانی می شود. این 
عارضه با درد استخوان، تغییر شکل در اسکلت، 
فقرات،  ستون  انحنای  متمایل،  پاهای  مانند 
را  خود  زانو  و  دست  مچ  پا،  مچ  ضخیم شدن 
نشان می دهد.کودکان مبتال به نرمی استخوان 
با احتمال زیاد به شکستگی های استخوان دچار 
می شوند. کمبود ویتامین دی یا کلسیم شایع 
ترین علت نرمی استخوان است. ویتامین دی تا 
حد زیادی از طریق سنتز نور خورشید جذب بدن 
 می شود اما در برخی غذاها مانند روغن ماهی ،
ویتامین  شود.  می  یافت  نیز  شیر  و  مرغ  تخم 
دی برای تشکیل استخوان های قوی و سالم 
در کودکان ضروری است. این عارضه با در نظر 
و  دی  ویتامین  از  سرشار  غذایی  رژیم  گرفتن 
کلسیم قابل جلوگیری و درمان است. دستها و 
صورت کودکان نیاز به قرارگیری در معرض نور 

خورشید به مدت 15 دقیقه دارد. در برخی موارد 
منجر  است  ممکن  دی  ویتامین  های  مکمل 
استخوان شود. نرمی  به  ابتال  به کاهش خطر 
کودکان باید روزی دو لیوان شیر مصرف کنند و 
این مقدار در نوجوانان روزی 3 تا 5 لیوان است.

چگونه اشتهای خود را کنترل کنیم؟
 

سالمت نیوز: برای اغلب افراد حتی آنهایی که 
وزنی متناسب دارند کنترل اشتها و زیاده روی 

یک  مختلف  های  خوراکی  مصرف  در  نکردن 
دغدغه روزانه است. نوشیدن مقدار کافی آب : 
نوشیدن آب نه تنها برای سالمتی ما ضروری 
و  میزان سوخت  افزایش  واسطه  به  بلکه  است 
ساز بدن نقشی اساسی در کاهش چربی ها ایفا 

می کند. بنابراین، نوشیدن میزان کافی آب در 
طول روز نه تنها شرایط جسمانی شما را بهبود 
می بخشد بلکه باعث می شود احساس سیری 
بروید. باشید و کمتر سراغ غذا  بیشتری داشته 
یکی  ها  پروتئین  دریافتی:  پروتئین  افزایش 

رژیم  به  باید  که  هستند  منابعی  ترین  مهم  از 
غذایی ما اضافه شوند، به ویژه زمانی که قصد 
به  از طرفی  ها  پروتئین  داریم.  را  وزن  کاهش 
کم شدن چربی های اضافه کمک می کنند و از 
طرف دیگر موجب تقویت ماهیچه ها می شوند. 
به مدت زمان نسبتًا  پروتئین ها  آنجایی که  از 
دارند  نیاز  انرژی  به  شدن  تبدیل  برای  زیادی 
شما می توانید با مصرف آنها ساعات بیشتری 
غذایی:  های  وعده  افزایش  بمانید.  بافی  سیر 
به یاد داشته باشید که لزومی ندارد وعده های 
غذایی طوالنی و خیلی کاملی داشته باشید، شما 
می توانید میزان غذای خود را کم و در عوض 
دفعات وعده های غذایی خود را افزایش دهید. 
با این کار نه تنها معده خود را ساعات طوالنی 
 خالی نگه نداشته اید بلکه به تناسب خودتان هم 
کمک کرده اید. کاهش استرس: مطالعات نشان 
داده اند استرس زیاد موجب افزایش اشتها و به 
دنیال آن افزایش وزن می شود. بنابراین، تالش 
از استرس دور نگه  را  کنید ذهن و جسم خود 
 دارید؛ چرا که اگر شما شاد باشید غذای سالم تری 
می خورید و تغذیه صحیح یعنی سالمتی بیشتر.

خواب کافی: کم یا بد خوابی، یکی از عوامل مهم 
افزایش وزن و اشتهاست. زمانی که شما به اندازه 
کافی استراحت کرده باشید در طول روز انرژی 
بیشتری خواهید داشت و کمتر به غذا احساس 

پیشنهادهایی برای جلوگیری از نرمی استخوان

توقیف سواری 405 با 25 میلیون ریال خالفی/ واژگونی سواری تیبا در بیرجند

فارس: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه یک دستگاه سواری پژو 405 با خالفی باالی 10 میلیون ریال در 
شهرستان بیرجند توقیف شد، گفت: همچنین یک دستگاه خودروی تیبا در میدان امام حسین)ع( بیرجند بر اثر بی احتیاطی واژگون شد. 
سرهنگ رضایی اظهار کرد: یک دستگاه سواری پژو 405 با خالفی باالی 10 میلیون ریال در شهرستان بیرجند توقیف شد.وی گفت: ماموران 
پلیس راهور بیرجند حین کنترل تخلفات، خودروی سواری 405 را به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی متوقف کردند که پس از استعالم از 
مرکز اجرائیات پلیس راهور مشخص شد خودروی فوق دارای 25 میلیون 
ریال خالفی است بنابراین برابر قانون خودرو به پارکینگ منتقل شد.رئیس 
یک  واژگونی  از  همچنین  جنوبی  خراسان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
دستگاه خودروی تیبا در میدان امام حسین)ع( بیرجند خبر داد و افزود: علت 
این حادثه از سوی کارشناس راهور عدم توانایی راننده در کنترل وسیله 
نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعالم شد. رضایی تصریح کرد: 
خوشبختانه در این حادثه خسارت جانی به کسی وارد نشده است. وی در 
پایان از رانندگان خواست در معابر شهری با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

سرقت از عابربانک ها با خالی کردن سطل های آشغال

فارس: در پی مراجعه نماینده حقوقی یکی از بانک های خصوصی به دادسرای ناحیه 16 
تهران و طرح شکایت با موضوع برداشت غیرمجاز پول از حساب تعدادی از مشتریان، 
پرونده در اختیار ماموران قرار گرفت.با شناسایی تعدادی از مشتریان که پول از حساب 
آنها به صورت غیرمجاز برداشت شده بود، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که همگی آنها 
به تازگی نسبت به افتتاح حساب و دریافت کارت های عابربانک خود اقدام کرده اند.

کارآگاهان متوجه شدند که از تمامی حساب ها، پول به حساب افرادی دیگر واریز و 
نهایتا در کمتر چند ساعت نیز برداشت شده است.با شناسایی محل برداشت نهایی پول 
در برخی از طالفروشی ها و صرافی های تهران، کارآگاهان در بررسی تصاویر بدست 
آمده از دوربین های مداربسته موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.متهم گفت: به 
همراه دوستم به شعبات بانکی مراجعه و نسبت به جمع آوری پاکت های بانکی )در زمان 
صدور کارت های عابربانک، در قسمت داخلی پاکت ها رمز اول و دوم حساب ها درج می 
شود ( اقدام می کردیم.اگر رمزها تغییر نکرده بود، نسبت به برداشت پول اقدام می کردیم.

درگیری لفظی در تلگرام به دعوای 
دست جمعی منجر شد 

به  منجر  تلگرام  اجتماعی  شبکه  در  لفظی  درگیری   : خبرنگاران  باشگاه 
درگیری پنج جوان و مضروب شدن دو نفر از آنان با چاقو در شهرستان قاین 
شد. فرمانده انتظامی قاین گفت: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی110 
شدند.  اعزام  محل  به  مأموران  اورژانس،  به  مصدوم  دو  انتقال  بر  مبنی 
سرهنگ امیرآبادی زاده اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شد پنج جوان 
با هویت معلوم با یکدیگر درگیری داشته اند که دو نفر از آنان با ضربات 
نزاع  اظهارات مجروحان، علت  به  بنا  اند. وی گفت:  چاقو مضروب شده 
بحث و جدل در شبکه اجتماعی تلگرام بوده است. وی ادامه داد : با دستور 
قضایی مبنی بر دستگیری ضاربان یکی از آنان که جوانی 18 ساله بود در 
بیمارستان شناسایی و دستگیر شد.  سرهنگ امیرآبادی زاده تصریح کرد: با 
اشراف اطالعاتی در شهرستان قاین دیگر متهمان پرونده دستگیر شدند . 

س: نسرین کاری
عک

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

32212519 آدرس : نبش غفاری 4    09151606528 - 

ایزوگام سلیمانی 

مه 
 بی

ت و
مان

 ض
ال

س
 10

ان
یر

ا

ول
حص

ع  م
تنو

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

صنایع مبل تهران مد
تولید، تعمیر، طراحی    جمهوری 8، داخل کوچه، روبروی آرایشگاه حمید 

  32233142  - 09151602018 خسروی

آهن آالت مستعمل و ذوبی را نقدا خریداریم.
درب و پنجره ، مس و آلومینیوم فقط با یک تماس

09151612979- 09151614735 - برادران زنگوئی

نصب کاشی و سرامیک ، روی 
موزائیک، سیمان، گچ و... با ضمانت 

09155629470 - نوازی

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

انواع نقاشی ساختمان 
پذیرفته می شود.

09159647370 - مرکی

تعمیرات تخصصی رکتی فایر
32311719 - 09151632362

اتو سرویس مرتضوی 
تعویض روغن ، پنچرگیری ، باالنس انواع ماشین های ایرانی و خارجی 

با نازل ترین قیمت / با محل مناسب برای پارک ماشین

انتهای غفاری - خیابان

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

32437388-32437399
09155616256 قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065 - علی آبادی    ضمنا کارگر تنها نیز داریم

داربست مهـدی   نصب ، رولپالک ، سایبان ،  خرید و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی     32319263-09151642377 -  وسیله کار

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

مسیر مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی

نصــب و تعمیــر لباسشویی 
در منزل

  32315776 - 09151643778  
شهر یاری
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 پيام استاندار براي دعوت به راهپيمايي ۲۲ بهمن7

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبی در پیامی از مردم 
راهپیمایی  در  برای حضور  استان  در صحنه  همیشه 
22بهمن دعوت کرد. در قسمت هایی از این پیام آمده 
است. جشن بزرگ انقالب فردا با حضور میلیوني مردم 
در راهپیمایي شكوهمند 22 بهمن برگزار مي شود. 22 
بهمن امسال نقطه اوج همدلي و همزباني ملت، دولت 
و نظام است. فردا همه با هم  دست در دست، شیعه 
و سني ازهر جناح و حزب سیاسي. از هر رده سني؛ 
زن و مرد از هر نقطه این مملكت عزیز و پهناور یك 
دل و یك زبان و یك ملت خواهیم شد همچنان که 
بوده ایم و خواهیم بود. فردا همه قدم هاي ما محكم 
تر خواهد شد تا روز هفتم اسفندماه پاي صندوق هاي 
رأي؛ بر عشق و دلدادگي مان مهر جاودانگي بزنیم و 
شعار نه شرقي نه غربي را عینیت بخشیم. الزم به ذکر 
است ادارات و سازمان های مختلف از جمله شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی، اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، جامعه اهل سنت، خانه مطبوعات استان نیز 
برای  جنوبی  مردم خراسان  از  جداگانه  پیام های  در 

حضور در راهپیمایی 22بهمن دعوت کردند.

اختصاص ۱۲ ميليارد ريال 
برای مرمت باغ های تاريخی استان

فرهنگی  میراث  تاریخی  باغ های  پایگاه  مدیر  مهر- 
خراسان جنوبی از تصویب اعتباری بالغ 12 میلیارد ریال 
در سال جاری برای احیا و مرمت باغ های تاریخی استان 
خبر داد. جنتی فر افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 
حدود 2۸۰ میلیون تومان از این اعتبار تخصیص یافته  
که امیدواریم تا پایان سال مالی امسال بخش عمده ای 
از این اعتبار تخصیص پیدا کند. وی از شناسایی 11۹ باغ 
تاریخی در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: از این تعداد 
تاکنون 2۵ اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. 

کمک يک ميليارد و 3۱۲ ميليون ريال 
خيرين به مراکز نيکوکاری سربيشه 

ابراهیمی- مدیر کمیته امداد شهرستان سربیشه  گفت: 
از ابتدای سال جاری، خیرین مراکز نیكوکاري شهرستان 
بالغ بر یك میلیارد و 312 میلیون ریال به نیازمندان 
مرکز   3 حاضر  حال  در  افزود:  قریب  کردند.  کمك 
مشغول  درح  و  مود  بخش  شهرستان،  در  نیكوکاری 
به فعالیت می باشند که از ابتدای امسال۸142 نیازمند 
به این مراکز مراجعه و خدمات دریافت کرده اند. وی 
تصریح کرد:  بیش از 1۸43 خیر و امدادیار در مراکز 

نیكوکاري شهرستان شناسایي و جذب شده اند. 

کلنگ زنی، بازسازی و احيای شبستان 
صد ستون مسجد جامع شهر تاريخی تون

احیای  و  بازسازی  زنی  کلنگ  مراسم  خبر-  گروه 
شبستان صد ستون )شبستان آخوند مال اکبر( مسجد 
جامع با حضور مسئوالن شهرستان اجرا شد.  شبستان 
این مسجد که در دوره صفویه بنا شده است در زلزله 
سال 1347 آسیب های فراوانی می بیند و پس از این 
حادثه تسطیح می گردد. در آواربرداری صورت گرفته 
توسط میراث فرهنگی شهرستان در سال 13۸6 محل 
ستون ها و بقایای آن خوانا سازی گردید. طرح بازسازی 
شبستان مذکور توسط اداره کل میراث فرهنگی تهیه 
شده و عملیات بازسازی با همكاری هیئت امنای مسجد 

و خیرین منطقه در دست اقدام می باشد.

همايش کويرنوردی فجر آفرينان هالل 
در خراسان جنوبی برگزار شد

آفرینان هالل  گروه خبر- همایش کویرنوردی فجر 
جمعیت  مدیرعامل  شد.  برگزار  جنوبی  خراسان  در 
همایش  این  در  گفت:  جنوبی  خراسان  احمر  هالل 
بیش از 1۵۰ نفر از امدادگران و پرسنل هالل احمر 
استقرار در کویر  و  پیمایش  به  استان در مدت 2روز 
پرداختند. خامستان تصریح کرد: این برنامه عالوه بر 
جنبه تفریحی و ورزشی با هدف توان افزایی امدادگران 
جمعیت و آشنایی با اصول جستجو و امداد  و نجات در 
کویر برگزار شد. در این برنامه عالوه بر پیمایش کویر 
برنامه های جنبی مانند موسیقی سنتی، رصد ستارگان 
و جهت یابی در شب، کار با جی پی اس و جستجو و 

نجات در کویرنیز انجام  شد.

مهربان تر از نسيم
 در جلسه قصه گويی ارسک

گروه خبر- به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر، جلسه قصه 
گویی از کتاب »مهربان تر از نسیم«، با حضور 2۵ نفر 
از اعضا در کتابخانه عمومی امام جعفر صادق)ع( ارسك 
با همكاری  شهرستان بشرویه برگزار شد. این جلسه 
حلقه صالحین پایگاه یاس نبی و به منظور ایجاد انگیزه 
در کودکان و نوجوانان و انس با کتاب برگزار شد. این 
کتاب شامل قصه هایی از زندگانی امام خمینی)ره( است.

مشارکت اتاق بازرگانی بيرجند 
در نمايشگاه اختصاصی ايران در افغانستان

برزجی- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 
در نظر دارد در راستای توسعه همكاری های اقتصادی 
و روابط تجاری ایران و افغانستان با هیئتی متشكل از 
تجار، بازرگانان و مسئوالن دولتی استان در نمایشگاه 
نماید.  شرکت  افغانستان)کابل(  در  ایران  اختصاصی 
از جمله محصوالت  با گروه کاالهایی  نمایشگاه  این 
تأسیسات،  و  ساختمان  غذایی،  صنایع  و  کشاورزی 
صنعت و معدن، انرژی، لوازم خانگی، دارویی و تجهیزات 
پزشكی، آرایشی و بهداشتی، منسوجات، فرش و موکت، 
فناوری  نقل،  و  شهری،حمل  خدمات  خودرو،  صنایع 
چهاردهم  تا  یازدهم  در  مخابراتی  و صنایع  اطالعات 
این  در  یادآور می شود  برگزار می شود. ضمناً  اسفند 
نمایشگاه، اتاق بازرگانی بیرجند غرفه ای را برای حضور 
 اعضای خود جهت معرفی ظرفیت ها، توانمندی های

استان در نظر گرفته است.

برگزاری نمايشگاه نقاشی هنرمند جوان 
بيرجندی در نگارخانه عمارت اکبريه 

کاری- دانیال غالمیان مقدم جوان بیرجندی که از 
روزها  این  پرداخته  قلم  سیاه  نقاشی  به  سالگی   1۰
نمایش  به  را  آثارش  از  تعدادی  اکبریه  عمارت  در 
اینكه مسئوالن نگارخانه  بیان  با  گذاشته است. وی 
برای برپایی نمایشگاه همكاری خوبی داشتند، اظهار 
کرد: از  سن 12 سالگی نزد استاد رخشانی آموزش 
سیاه قلم دیدم و برای رنگ روغن نیز از محضر استاد 
رفیعی استفاده بردم. وی افزود: مدت یك سال است 
کار  مداد  و  پاستل  و  گواش  با  کار  سبك  روی   که 
برای  کرد:  عنوان  بیرجندی  هنرمند  این  کنم.  می 
زمان صرف  ساعت   ۸ تا   7 حدود  تابلو  هر  کشیدن 
می کند. غالمیان مقدم در تعریف هنر می گوید: هنر 

مثل اقیانوس بزرگ و زیباست.

صدور33 گواهينامه انطباق صادراتی درسالجاری

گروه خبر- بیش از ۹61 تن صادرات طی33 گواهینامه 
انطباق صادراتی در1۰ ماه امسال به کشور افغانستان 
صادر شد. مدیر کل استاندارد با اعالم این خبر افزود: 
ارزش ریالی این میزان صادرات بالغ بر 37 میلیارد ریال 
می باشد که شامل نخ خامه، فرش دستبافت، خرمای 
و  نوردیده، خرمای رطب  زاهدی، ورق فوالدی گرم 

کشمش سبز قلمی و ... می شود.

بهره برداری از ۲4 پروژه در نهبندان 

ایرنا- 24 پروژه عمرانی و خدماتی با 6۵میلیارد و ۵2۰ 
میلیون ریال اعتبار با حضور مسئوالن شهرستان مرزی 
نهبندان در جنوب خراسان جنوبی به بهره برداری رسید. 
برداری بهره  های  پروژه  نهبندان  فرماندار  گفته   به 

شده شامل 16 مورد مربوط به دهیاری های بخش 
به  آسفالت  روکش  و  راهسازی  پروژه   4 شوسف، 
پرواربندی  عمران شهری،  بقیه  و  کیلومتر  طول 3۰ 
شتر و تولید گوشت سفید در هر دوره به ظرفیت 2۰ 
 هزار قطعه بود. نظافت افزود: با بهره برداری از این 
پروژه ها، برای 1۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد شد و 6۰ 

خانوار هم از مزایای این پروژه ها برخوردار شدند.

افتتاح ۲ طرح ۱60 ميليون تومانی درفردوس

تعداد  فجر،  دهه  از  روز  نهمین  با  همزمان  فارس- 
در شهرستان  تومان  میلیون  اعتبار 16۰  با  دو طرح 
فردوس مورد بهره برداری قرار گرفت.  برای اجرای 
باغستان  یكتانژاد  شهید  مدرسه  مقاوم سازی  طرح 
اعتباری معادل 1۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات 
طرح مقاوم سازی و برای احداث سالن چند منظوره 
حضرت زهرا)س( نیز مبلغ 6۰ میلیون تومان هزینه 
شد که 2۰ میلیون تومان توسط یكی از خیران به نام 
حسن صالحی مقدم و 2۰ میلیون تومان توسط مردم 
باغستان پرداخت شد و 2۰ میلیون تومان دیگر نیز از 

محل اعتبارات دولتی تأمین شده است.

5 پروژه در خوسف بهره برداری شد

فارس- همزمان با نهمین روز از دهه فجر، پنج پروژه 
در بخش ماژان شهرستان خوسف به بهره برداری رسید. 
بهره برداری از روکش آسفالت بخشی از راه ماژان - 
بصیران - معدن قلعه زری با هزینه یك میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومانی، افتتاح شرکت تعاونی دهیاران بخش 
ماژان و کلنگ زنی احداث نخستین سالن ورزشی روباز 

بخش ماژان از جمله این پروژه ها است.

مالیی- کنفرانس علمی تازه های بیماری های عفونی در دانشگاه علوم پزشكی بیرجند برگزار شد. معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشكی بیرجند با بیان اینكه این همایش 
یك روزه راه جدیدی برای برگزاری همایش های مشابه در آینده نزدیك است، گفت: امیدواریم بتوانیم از حضور پروفسور نیكوالپتروسیلو استفاده کنیم و ارتباطات خود را با سایر 
 ESCMID مراکز دنیا به ویژه در حوزه های تحقیقات و آموزشی آسان  برقرار کنیم. باریك بین افزود: پروفسور نیكوال پتروسیلو رئیس کمیته اروپایی کنترل عفونت در اتحادیه اروپایی 

و مدیر گروه تحقیقات و بالین مرکز ملی بیماری های عفونی ایتالیا و سید محمد جزایری دانشیار ویرولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران از مهمانان ویژه این کنفرانس یك روزه بودند.

کنفرانس علمی تازه های بیماری های عفونی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد

آيين يادبود فرمانده سابق ارتش در بيرجند برگزار شد

و  ایران  ارتش  سابق  فرمانده  سلیمی،  محمد  سرلشكر  امیر  یادبود  آیین 
مشاور عالی فرماندهی کل قوا روز گذشته در بیرجند 
برگزار شد. این آیین به همت واحد عقیدتی سیاسی 
مرکز آموزش ۰4 امام رضا )ع( نیروی زمینی ارتش 
و  نظامی  فرماندهان  با حضور  و  اسالمی  جمهوری 
قشرهای  و  استان  کل  مدیران  روحانیان،  انتظامی، 

مختلف مردم در مسجد امام حسین)ع( بیرجند برگزار شد. فرماندهی ارشد 
ارتش در خراسان جنوبی در این آیین گفت: مرحوم سلیمی یار دیرینه امام)ره( 
و مقام معظم رهبری و پیوند دهنده ارتش به انقالب بود. امیر سرتیپ قوام 
یوسفی افزود: این فرمانده شجاع و کاردان ارتش از یادگاران هشت سال دفاع 
مقدس و از امیران سرفراز میهن است که در زمان شكل گیری انقالب از 

جمله افسرانی بود که عامل پیوند ارتش به انقالب و حضرت امام)ره( بود.

فعاليت 666 بازرس در انتخابات 7 اسفندماه دراستان

برای  بازرس  نفر   666 فعالیت  از  استان  انتخابات  بازرسی  هیئت  دبیر 
و  داد  خبر  جنوبی  خراسان  در  انتخابات  دوره  این 
انتخابات  اجرای  نحوه  بر  بازرس  تعداد  این  گفت: 
نظارت و کنترل خواهند داشت. اکبری راد در جلسه 
هم اندیشی توجیهی هیئت های بازرسی انتخابات با 
بیان اینكه در هر شهرستان سه نفر هیئت بازرسی 

و در مجموع در سطح شهرستان های استان 33 نفر و پنج نفر در مرکز 
فعالیت  انتخابات  دوره  این  در  بازرسی  هیئت  اعضای  عنوان  به  استان 
می کنند، افزود: در هر شعبه اخذ رأی یك بازرس گذاشته ایم که فرآیند 
کنترل و بازرسی را داشته باشند، ضمن اینكه برای هر 2۰ صندوق نیز یك 
سربازرس گذاشته ایم و تالش داریم با توجه به گستردگی استان برای هر 

1۰ صندوق بتوانیم یك سربازرس داشته باشیم.

وحدت، عامل تداوم انقالب است

مراسم  در  جنوبی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مدیرکل  ابراهیمی- 
بصیرت انقالبی که در شهرستان سربیشه برگزار شد، 
است.حجت  انقالب  تداوم  عامل  وحدت  کرد:  بیان 
االسالم لطفیان اظهار کرد: انقالب اسالمی چالش 
جدید فرا روی دنیاست و پتانسیل غرب را رو به زوال 
برد و آخرین تیغ و ترکش را به تابوت پوسیده غرب، 

انقالب اسالمی و ملت نستوه ایران وارد کردند. وی خاطر نشان کرد: امام 
خمینی )ره( مظهر محبت الهی بود و اگر می خواهیم انقالب ما تداوم پیدا کند 
باید بین ما وحدت، محبت و دوستی باشد. وی ادامه داد: اگر می خواهیم ملت 
آسیب نبیند باید یكپارچه ندای ا... اکبر سر دهیم و همه با هم دیو استكبار 
را از پا درآوریم. وی در ادامه افزود: باید کسی را در انتخابات برگزینیم که 

پایبندی او به نظام بیش از دیگران باشد ودر مقابل استكبار سر فرود نیاورد.

از  کرد:  عنوان  بیرجند  برق  توزیع  مدیر  فرد-  کاظمی 
که  داریم  کار  دستور  در  را  پروژه   1۵۰ امسال،  ابتدای 
به  که  است  شده  برداری  بهره  پروژه   13۰ از   تاکنون 
معابر  روشنایی  تأمین  پروژه  افتتاح  با  نمادین  صورت 
تأمین  افتتاح پروژه  انجام شد. برزگر در مراسم  مهرشهر 
پروژه   1۰ اظهارکرد:  بیرجند  مهر  معابر مسكن  روشنایی 
میلیون   333 و  میلیارد   12 اعتبار  با  بیرجند  برق  شرکت 
ریال افتتاح و به بهره برداری می رسد. به گفته وی این 
برق  مهر،  معابر مسكن  روشنایی  تأمین  ها شامل  پروژه 
متقاضیان روستای دستگرد، احداث شبكه فشار ضعیف و 

روشنایی معابر زمینی در بافت تاریخی خیابان منتظری، 
تأمین برق مسكن مهر معلوالن و دادگستری، تأمین برق 
معابر  روشنایی  شبكه  اصالح  و  ترمیم  مالیات،  کل  اداره 
زمینی بلوار توحید، تأمین برق مسكن مهر حاجی آباد و 
روستاهای محمدآباد و پاگدار بوشاد می باشد. برزگر ادامه 
داد: ۹44 خانوار از مزایای این پروژه ها بهره مند شده اند.
وی افزود: از 14 هزار و 7۰۰ مسكن ساخته شده 11 هزار و 
7۰۰ انشعاب توسط مشترکین مسكن مهر خریداری شده 
است. وی از وجود 111 هزار مشترک برق در شهرستان 
و  هزار  با یك  توزیع  فوق  پست   4 از طریق  که  خبرداد 

142 شبكه فشار متوسط، یك هزار و 14۰ شبكه فشار 
آنها  به  توزیع  پست  دستگاه  و 674  هزار  و یك  ضعیف 
مشترکان  درصد  افزود:۸۰  رسانی می شود. وی  خدمات 

برق شهرستان  شهری و 2۰ درصد روستایی هستند.
برزگر با تأکید بر اینكه مصرف برق ادارت بسیار باال است 
و بیشتر از مصرف بخش کشاورزی و به میزان 7۰ درصد 
در  ادارات  اینكه  به  باتوجه  افزود:  است،  صنعت  مصرف 
 پرداخت هزینه های برق خود مشكل دارند توصیه می شود

در مصرف برق توجه بیشتری داشته باشند.
 16 حدود  شرکت  این  بیرجند  برق  توزیع  مدیر  گفته  به 

میلیارد تومان به بخش کاال بدهكار است اما بیش از 26 
میلیارد از مشترکان طلب دارد که ۸ میلیارد آن مربوط به 
ادارات است. برزگر افزود: از1۵۰ پروژه در دستور کار تاکنون 
13۰ پروژه به بهره برداری رسیده و به طور متوسط در هر 
دو روز یك پروژه افتتاح شده است. به گفته وی مقرر شده 
شرکت های برق شهرستان ها تلفات مصرف را به زیر 1۰ 
درصد برسانند که تاکنون موفقیت چندانی نداشتند اما این 
رقم در شهرستان بیرجند به عدد 7.6 رسده است. وی افزود: 
زمان خاموشی در بیرجند نیم دقیقه برای هر مشترک است 

اما رقم کشوری بیش از دو و نیم دقیقه است.

بهره برداری از 10 پروژه شرکت توزیع برق بیرجند با اعتبار بیش از 12 میلیارد ریال

پور شهرستان  قاسم  راه روستایی شهید  احداث و آسفالت  پروژه  صبح دیروز 
بشرویه با حضور معاون توسعه و منابع انسانی استاندار به بهره برداری رسید 
باالی  روستای  آخرین  اسالمی  انقالب  و  مقدس  نظام  خدمات  برکت  به  و 

2۰خانوار شهرستان بشرویه از راه آسفالته بهره مند شد. 
به گزارش پیام بشرویه، مسئول اداره راه و شهرسازی بشرویه در این مراسم  
گفت: احداث و آسفالت تمامی روستاهایی با جمعیت باالی 2۰خانوار در این 
شهرستان به صورت 1۰۰درصدی انجام شده است. زیباییان با اشاره به احداث 
به روستاییان   ارایه خدمت  با هدف  راه روستایی شهید قاسم پور اظهار کرد: 
اجرای این پروژه در سال جاری با اعتبار ۸7۵ میلیون تومان از اعتبارات استانی 
آغاز شد. وی خاطر نشان کرد: راه آسفالته روستای قاسم پور به طول4کیلومتر  

احداث و به ابنیه فنی، تأسیسات، عالیم و برقراری ایمنی عبور و مرور تجهیز 
گردیده است. به گفته وی24خانوار از مزایای این پروژه بهره مند شده اند.

بهره برداری از 8پروژه برقرسانی بشرویه با اعتبار 600میلیون تومان

در  برقرسانی  پروژه  جاری۸  سال  در  گفت:  نیز  بشرویه  برق  شرکت  مسئول 
روستاهای نیگنان، موردستان، رقه، غنی آباد، سرند، خانیك و شهرهای ارسك 
پروژه  گذشته  روز  است.   شده  اجرا  تومان  میلیون   633 اعتبار  با  بشرویه  و 
اجرای شبكه معابر روشنایی بلوار جواداالئمه شهر ارسك شهرستان بشرویه به 

نمایندگی از ۸ پروژه برقرسانی این شهرستان افتتاح شد. 
با  جواداالئمه  بلوار  ضعیف  فشار  شبكه  احداث  کرد:  نشان  خاطر  خیر  سحر 

اجرای شبكه به طول ۵۵3 متر و با اعتبار بالغ بر۵۹ میلیون تومان انجام شده 
که ۵هزار و ۵۰۰ نفر از مزایای آن بهره مند شدند. 

با  نیز  ارسك  در  بشرویه  شهرستان  دامپزشكی  شبكه  نمایندگی  گذشته  روز 
حضور معاون استاندار و جمعی از مسئوالن افتتاح شد.

تمام روستاهای بشرویه از راه آسفالت بهره مند شدند

مشعل گاز شهری عشق آباد طبس که قرار بود روز گذشته با حضور استاندار 
خراسان جنوبی مورد بهره برداری قرار گیرد، با حضور معاون وی روشن شد. به 
گزارش فارس، این پروژه شامل اجرای 37 کیلومتر خط انتقال گاز 1۰ اینچی، 
احداث یك ایستگاه فرستنده و یك ایستگاه گیرنده توپك، احداث دو ایستگاه 
تقلیل فشار  ایستگاه  احداث یك  بین راهی،  ایستگاه شیر  انشعاب و یك  شیر 
گاز به ظرفیت 3۰ هزار مترمكعب در ساعت و احداث یك ایستگاه محافظت 
کاتدیك است. اعتبار هزینه شده برای این پروژه 23۹ میلیارد ریال بوده است 

که طی آن یك هزار و 344 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند. 

جایگاه دوم CNG طبس افتتاح شد
 

جایگاه دوم سوخت CNG طبس که با اعتباری بالغ بر 7۰۰ میلیون تومان در 
نیز روز گذشته به  اجرا شده است  از یك سال توسط شهرداری طبس  کمتر 
این  استان در  نفتی  بهره برداری رسید. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های 
مراسم اظهار کرد: در سال های اخیر تولید خودرو رشد فزاینده ای داشته و ایجاب 

می کند تناسبی بین جایگاه های سوخت و خودروها انجام شود. اصغری تصریح 
کرد: در سال ۹2 در استان ۵۸ جایگاه سوخت داشته ایم که در حال حاضر به 
6۸ جایگاه ارتقا یافته است و 1۰ جایگاه دیگر در دست احداث است که سعی 

می شود جایگاه برادران طبس نیز تا عید نوروز برای استفاده مسافران نوروزی به 
بهره برداری برسد. وی افزود: جایگاه های CNG جایگزین مناسبی برای بنزین 

هستند و تاکنون از ابتدای سال 22 میلیون کیلوگرم مصرف گاز داشته ایم.

بهره برداری از پارک بزرگ شهر طبس 
پارک خندق با 42 هزار متر مربع و اعتبار دو میلیارد تومان هم از دیگر پروژه هایی 
بود که با حضور معاون عمرانی استاندار به بهره برداری رسید. این پروژه دارای 1.۵ 
هكتار فضای سبز است. شهردار طبس در مراسم افتتاح پارک بزرگ شهر طبس، 
اظهار کرد: همزمان با دهه فجر امسال باند دوم بلوار شهدای گمنام به طول دو هزار 
متر و با مشارکت اداره راه و شهرسازی طبس با اعتبار 4۰۰ میلیون تومان افتتاح  شده 
است.  طوسی تصریح کرد: شهرک کوثر، شهرک زیباشهر، شهرک ساماندهی، فاز 
2 امیرالمومنین، دیهشك، پارکینگ شهرداری و کوچه شهید فرهمند، شهرک ولی 
عصر، میدان زغال سنگ، شهرک گلشن، چهارراه قدس، انتهای رضوان شهر آسفالت 
شده که در مجموع حدود 7۰ هزار متر مربع بوده و اعتباری بالغ بر یك میلیارد و 7۵۰ 
میلیون تومان هزینه در برداشته است. همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی شب 
گذشته یادواره شهدای مدافع حرم و 13 شهید پایگاه مقاومت بسیج 14 معصوم )ع( 
نیز در طبس برگزار شد. در این مراسم حجت االسالم عبدالناصر جاللیان سخنرانی 

و گروه های هنری میقات ظهور و احلی من العسل به اجرا پرداختند.

مشعل گاز شهری عشق آباد طبس روشن شد

مرزی  مبادالت  شورای  در  استاندار  امنیتی  سیاسی،  معاون  حسینی  مالیی- 
استان گفت: در فرهنگ استان کار گروهی و جمعی وجود ندارد و هر  مدیر کار 
خود را انجام می دهند. وی افزود: بخش اقتصادی باید سهل و وصول باشد. 
باید امنیت عمومی در مرز و بازارچه های مرزی لحاظ شود. حسینی تأکید کرد: 
در کشور شرایط خاصی وجود دارد و سایه سنگین امنیتی بر بخش اقتصادی 
قابل قبول نیست. وی تصمیمات استان را تصمیمات ثابتی ندانست و افزود: 
مسئوالن افغانستان هم از تصمیمات ما ایراد می گیرند و اگر مسئولی در شورا 

نظریه ای می دهد و به تصویب می رسد باید عملیاتی شود.

کیسه های دوخته شده برای ارزاق مرزنشینان

حسنی مقدم دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم بیان کرد: بیشتر  
جلسات به علت حضور نیافتن مدیران دستگاه های اجرایی یا حضور نمایندگان 
بدون اختیار بی ثمر و ناکام می ماند. وی از مسئوالن استانی خواست خود در 
جلسات استانی حاضر شوند یا نماینده تام االختیارشان حضور داشته باشد تا 
مصوبات به امضا برسد. حسنی مقدم یادآور شد: فروش سوخت باک تانكر های 
نفتی در مرز از مشكالتی است که به مرور دامنگیر کارهای دیگر می شود و 
نیاز به نظارت بیشری دارد. به گفته وی برنج مرزنشینان استان به استان های 
همجوار فروخته و با تغییر پوشش آن با برنج های دیگر به استان های شمالی 
کشور فرستاده می شود. وی با اشاره به اینكه وزارت کشور شهرستان های 
نهبندان و درمیان را از گرفتن کارت مرزنشینی حذف کرده است، افزود: باید 

مكاتباتی برای اصالح این قانون صورت گیرد.

درب منطقه منفصله افتتاح شود دو بار مالیات پرداخت نمی شود 

نعمتی  را  اقتصادی  ویژه  و  منفصله  منطقه  نیز  اقتصادی  ویژه  منطقه  رئیس 
دانست که باید صحیح و با برنامه از آن استفاده شود. صفدری زاده یادآور شد: 
منطقه منفصله جزو سرزمین اصلی حساب نمی شود و ورود و خروج کاال در 
این منطقه از مالیات و گمرک معاف می شود. مانند مرز دو غارون باید در این 

استان یك درب مجزا داشته باشد تا دو بار مالیات پرداخت نشود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مطرح کرد:

سايه سنگين امنيتی بر بخش اقتصادی قابل قبول نيست

 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.   09۱556۱8308 - جالل نيا  

متعادل سازی و گریم سه بعدی و سینمایی عروس * انواع شینیون فانتزی و کالسیک * انواع بافت مو، 
اکستنشن مو و مژه ، فر دائم و موقت، ویتامینه و حمام سر با دستگاه بخور * انواع رنگ و الیت های جدید و 
 سایه روشن با کاله و فویل * انواع خدمات ناخن شامل: مانیکور، پیکور، کاشت، کاور، ترمیم و انواع طراحی های 
جدید * اپیالسیون و وکس، پاکسازی و ترمیم و ویتامینه پوست * انواع کوتاهی های کالسیک و فانتزی 

* انواع خدمات میکرو پیگمنتیشن
با گواهی بین المللی شامل خدمات ابرو )تاتو، هاشور، سایه(

خط چشم ، خط لب و رژ لب با مواد کامال بی ضرر و بدون درد و خونریزی

ارائـه دهنـده بهتريـن خـدمـات VIP عـروس
دارای مدرک بین المللی بر طبق استانداردهای اروپا

با کادری مجرب و مکانی کامال مجزا / ارائه دهنده کلیه خدمات زیبایی در سطح عالی
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شورای نگهبان : بیش از پیش آماج حمالت 
دشمنان قسم خورده انقالب قرار گرفته ایم

مردم  از  دعوت  ضمن  بیانیه ای  در  نگهبان  شورای 
کرد تصریح  بهمن   22 راهپیمایی  در  شرکت   برای 

و  مردم  از حقوق  در صیانت  بر عهد خود  همچنان 
و  محکم  نظام  جمهوریت  و  اسالمیت  از  پاسداری 
استوار ایستاده است. در این بیانیه آمده است : نهاد 
و  اسالمیت  وظیفه خطیر حفظ  که  نگهبان  شورای 
جمهوریت نظام و صیانت از آرای مردمی را برعهده 
قسم  دشمنان  حمالت  آماج  پیش  از  بیش  دارد، 

خورده انقالب قرار گرفته است.

نا امیدی عسکراوالدی از بودجه دولت

در  مالیات  قانون  به  اشاره  با  عسکراوالدی  اسدا... 
سال 95 اظهار کرد: وضعیت مالیات بودجه سال 95 
قاطع  به ضرس  بنده  شود  اجرا  شکل  همین  به  اگر 
فرار  افزایش  به  منجر  الیحه  این  می دهم  هشدار 
مالیاتی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه بیش از 60 
درصد درآمدهای دولت که در الیحه بودجه سال 95 
پیش بینی شده است قابل وصول نیست، گفت: سال 
94 سال فاجعه اقتصادی کشور بود و درآمدی ایجاد 

نشد که مردم بخواهند از آن مالیات بدهند.

دلواپس ترین هاشمی دوران

سایت عصر ایران در تحلیلی نوشت : هاشمی امروز را 
می شود، دلواپس ترین هاشمی دوران دانست. مروری 
بر سخنان این روزهای او حکایت از این معنا دارد که 
هاشمی به شدت نگران فردای ایران است. همه این 
مسائل باعث شده است تا هاشمی امروز ، دلواپس ترین 
هاشمی تاریخ باشد، کسی که در دهه هشتاد زندگی 
تالش می کند گفتمان اعتدال را در کشور نهادینه کند.

خط والیت فقیه در کارگزاران کم رنگ است

حوزه  اصولگرای  کاندیدای  دستجری  وحید  مرضیه 
مجلس  انتخابات  در  کارگزاران  حزب   : گفت  تهران 
اما  داد  قرار  خود  انتخاباتی  لیست  در  را  نامم  پنجم 
از حضور در این لیست کنار کشیدم. وی در توضیح 
لیست  در  از حضور  انصرافم  اتفاق گفت: »علت  این 
کارگزاران، این بود که خط والیت فقیه و رهبری در 
ابتدا بصورت  از  حزب کارگزاران کم رنگ بود و من 

اعتقادی هیچ وقت با چنین جریاناتی دم ساز نبودم.«

احمدی نژاد اظهارنظرها را تکذیب کرد

رئیس  به  پایه  به  سخنانی  انتساب  با  پایش  سایت 
به  نوشت: »عده ای  منبع،  بدون ذکر  جمهور سابق 
اسم اصولگرا دور هم نشسته اند و به خودشان سهمیه 
می دهند و انتظار دارند مردم هم به آنها رای دهند«. 
خبرنگار دولت بهار در پیگیری از دفتر رئیس جمهور 
سابق، مطلع شد سخنان منسوب به دکتر احمدی نژاد 
از اساس کذب است و رئیس جمهور سابق کشورمان 

هیچ اظهارنظر انتخاباتی نکرده است.

کنایه یمن به ادعای تسلیح  از سوی  ایران

رئیس کمیته عالی انقالب یمن به یک روزنامه کویتی 
گفت : ادعای دخالت ایران در یمن بی اساس و مانند 
شایعه وجود سالح کشتار جمعی در عراق است. محمد 
الحوثی در پاسخ به این سوال که اظهارات اخیر ایران 
لبنان  بغداد، دمشق،  از  اینکه »صنعاء« پس  بر  مبنی 
شمار  به  ایرانی ها  برای  پایتخت  پنجمین  تهران،  و 
می رود را چگونه ارزیابی می کند، گفت: این اظهارات 
همان گونه که برای کشورهای حاشیه خلیج ]فارس[ 
تحریک آمیز است برای ما نیز تحریک آمیز است. وی 
درباره تحقق اغلب اهداف عربستان سعودی در تجاوز 
تنها  و  نیافته اند  دست  چیزی  به  آنها  گفت:  یمن  به 

زیرساخت های یمن را ویران کرده اند.

آمریکا اطالعات کمی از توان ما دارد

فرمانده نیروی دریایی سپاه، گفت: اگر حمالت تحریک 
آمیز آمریکایی ها در روز دستگیری سربازان شان ادامه 
داشت، مصیبتی به آمریکا و فرانسه وارد می کردیم که 
در تاریخ این کشورها دیده نشده است. وی ادامه داد: 
آنها خیلی زود فهمیدند و نوع رفتار و گفتارشان تغییر 
کرد. در آن روز عالوه بر ناو آمریکایی یک ناو فرانسوی 
هم در ابتدا حضور داشت. فدوی افزود : آمریکایی ها 
اطالعات کمی از توان ما دارند که آن هم مسائلی است 
رزمایش هایمان  و در  بفهمند  که خودمان خواسته ایم 
نشان داده ایم ولی قسمت اعظم توانمندی ما را زمانی 

می فهمند که برایشان دیر شده است.

 مذاکرات با حساب و کتاب انجام شد

بر  تاکید  با  مجلس  رئیس 
زاینده  اقتصاد  داشتن  لزوم 
تصمیم  گفت:  کشور  برای 
در  ایران  اسالمی  جمهوری 
بود  عاقالنه  هسته ای  مسئله 
حفظ  ضمن  شد  باعث  و 

علی  شود.  برداشته  نیز  تحریم ها  هسته ای،  دانش 
اعمال  از  ناشی  از مشکالت  برخی  افزود:  الریجانی 
تحریم های ظالمانه بود اما باید توجه داشت مدیریت 
ناصحیح داخلی نیز در چند سال گذشته باعث ایجاد 
شرایط اقتصادی دشوار در کشور شد.الریجانی با بیان 
کتاب  و  حساب  با  مذاکرات  داشت  توجه  باید  اینکه 
است،  شده  حاصل  خوبی  دستاوردهای  و  شد  انجام 
گفت: با توجه به اقدامات انجام شده، فضای تنفسی 
مناسبی برای اقتصاد کشور ایجاد می شود که کسب 
با  باید تالش شود کارها  البته  و کار رونق می گیرد، 

وفاق بیشتر به تقویت اقتصاد منتهی شود.

باهنر: مجلس پنجم تکرار می شود

ترکیب  پیش بینی  اینکه  بیان  با  باهنر  محمدرضا 
مجلس آینده در حال حاضر قدری زود است و باید 
صبر کرد و شرایط را دید، در عین حال تصریح کرد: 
»می توان گفت که مجلس دهم مانند مجلس پنجم 
را خواهند داشت و  اکثریت  می شود که اصولگرایان 

اصالح طلبان نیز در اقلیت خواهند بود.«

برجام  که  شبی  گفت:  جمهوری  رئیس 
برنامه  لوایح  روز  آن  فردای  شد،  اجرایی 
ششم و بودجه سال 95 را تقدیم مجلس 
کردیم و امسال هم می توانیم با صدای 
بلند بگوییم حتی یک روز در ارائه الیحه 

بودجه تاخیر نداشتیم. 
دکتر حسن روحانی افزود: از زمان تقدیم 
الیحه بودجه 1395 کل کشور به مجلس 
تا عید نوروز، 64 روز زمان است بنابراین 
مجلس  اختیار  در  وقت  کافی  اندازه  به 

آقای  و  من  شد:  یادآور  وی  دارد.  قرار 
باشیم،  دولتی  که  این  از  قبل  نوبخت 
مجلسی هستیم و ساز و کار را برای این 
که کمیسیون های تخصصی مجلس کار 
بودجه  الیحه  و  ارائه  پیشنهادها  کنند، 

تقدیم هیئت رئیسه شود، را بلدیم. 
تا  تیرماه   23 از  داشت:  اظهار  روحانی   
امروز که توافق نهایی شده است، آنهایی 
این  ضد  و  هستند  ما  ضد  و  مخالف  که 
آمریکا ضد  در  که  آنهایی  توافق هستند، 

این توافق هستند، رژیم نامشروعی مانند 
اسرائیل که مخالف این توافق است ،برخی 
از کشورهای منطقه که نگران و ناراحت 
وقتی حرف  ها  آن  توافق هستند،  این   از 
ایران  می زنند جوری حرف می زنند که 
هم  آنان  است،  گذاشته  کاله  ها  آن   سر 
می گویند 6 قدرت بزرگ ضرر کرده اند. 
همه روابط ما با جهان بر مبنای برد- برد 
خواهد بود اگر با همسایگان کار می کنیم 

نمی خواهیم کاله سر کسی بگذاریم.

 همه می گویند ایران در برجام سر بقیه کاله گذاشته است

با هاشمی و مصباح گفتم بنشینید مشکل را حل کنید 
به   : گفت  خبرگان  مجلس  عضو  شیرازی  حائری  ا...  آیت 
هاشمی و مصباح گفتم بنشینید با هم گفتگو کنید و مشکل 
را حل کنید. نگذارید رسانه ای شود. به آقایان مختلف بارها 
گفته ام مردم هرکدام عده ای از مسئوالن را می خواهند و هر 
کدام از مسئوالن طرفدارانی دارند. خوب مردم سوال می کنند 

این ها چرا اختالف می کنند و چرا نمی نشینند با هم حل کنند.

زیباکالم : مثل توسعه یافته ها، نشان بدهید
 صادق زیباکالم ضمن حمایت از اعطای نشان های دولتی به 
تأکید کرد که در صورت  مذاکره کنندگان هسته ای کشورمان، 
وجود یک کمیته بررسی متشکل از چهره ها و شخصیت های 
فرهیخته از جمله اساتید  که سن و سال د ار و بازنشسته اند  ، شاهد 
افتخار  نشان  پروفسور سمیعی  روز  یک  که  بود  نخواهیم  این 

بگیرد و روز دیگر، محمدرضا رحیمی و اسفندیار رحیم مشایی.

هنوز یک نتیجه مثبت هم از پسابرجام ندیده ایم /  به جنگ طلب ، خشونت طلب و دلواپس بودن متهم شده ایم
سخنگوی ائتالف اصولگرایان گفت: هنوز یک نتیجه مثبت هم از پسابرجام ندیده ایم. حداد عادل افزود: ما اصولگرایان بنا نداریم دولت را تضعیف کرده و هر 
تصمیمی را که دولت گرفت نفی کنیم و چوب الی چرخ دولت بگذاریم چرا که این کار را خالف می دانیم. وی با بیان اینکه هنوز بی اعتمادی برطرف نشده 
خاطرنشان کرد: ما معتقدیم با وجود آنکه تیم مذاکره کننده هرآنچه در توان داشت انجام داد اما هنوز یک نتیجه مثبت در پسابرجام ندیده ایم. وی با بیان اینکه 
وحدت اصولگرایان شرط الزم است اما کافی نیست، خاطرنشان کرد: من به دوستان خود می گویم که اگر وحدت نبود نمی توانستیم به این نقطه برسیم چرا که 

کارزار انتخابات را در پیش داریم که باید راه را ادامه دهیم چرا که از سوی دیگران به عنوان جنگ طلب، خشونت طلب و دلواپس متهم شده ایم.

سردار نقدی : دیپلماسی نمی تواند ما را در دنیا موفق کند  
رئیس سازمان بسیج گفت: در مدت دو سالی که به آمریکا لبخند می زنیم پیشرفت علمی کشور دو رتبه کاهش پیدا کرده و یک رتبه در ورزش 
کاهش داشتیم و رکود و بیکاری در کشور تشدید شده و قیمت نفت به یک چهارم تقلیل یافته است. سردار محمدرضا نقدی با اشاره به اینکه 
دیپلماسی نمی تواند موقعیت ما را در دنیا مستحکم کند، گفت: این منطق شهداست که دشمن را در مقابل ملت ایران خاضع کرده و آنها را به 
وحشت انداخته و به عقب رانده است.وی با بیان اینکه امروز عده ای می خواهند پیروزی های به دست آمده را با منطق سازش مصادره کنند، افزود: 
اگر برای مذاکره دعوت می شویم به دلیل موفقیت در مناطق نیل و الزهرا در سوریه است.این مقام مسئول گفت: اگر دیپلماسی بلد بودید صورت 
خود را با سیلی سرخ نگه می داشتید تا در مذاکرات امتیاز بگیرید، در مذاکره باید خود را قوی نشان داد و روشن و واضح است که دیپلماسی نمی تواند 

ما را در دنیا موفق کند. وی با بیان اینکه برخی می خواهند پیروزی و اقتدار نظام را به حساب خردمندی خود بگذارند، خطاب به آنها گفت: از کیسه شهدا به نفع خود خرج نکنید. رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین افزود: دشمنان می خواهند نفوذ کنند و با نفوذ جریانی خود به ما القا می کنند که راه سعادتمندی در سازش با آمریکاست اما دلیل داریم که دروغ می گویند.

روحانی : قبل از این که دولتی باشم، مجلسی هستم / با صدای بلند می گویم حتی یک روز در ارائه بودجه تاخیر نداشتیم

امام علی )ع( : هرگاه مستحّبات به واجبات زیان رساند، 
)آن مستحبات( سبب نزدیکي به خدا نمي گردد.

)نهج البالغه حکمت 39(

11 : 48
17 : 33
23 : 06
04 : 59
06 : 23

 

 

 

  

 

 پذیرد :دانشگاهی بدون کنکور دانشجو میدر رشته های ذیل از بین دارندگان مدارک دیپلم و پیش 94 بهمنبرای ترم تحصیلی 

 محترم شاغل انیدانشجو و کارمندان رفاه جهت( 20 تیلغا 14) عصر نوبت در کالس لیتشک:    مزایا
تخفیف شهریه   -تقسیط شهریه    -پرداخت وام تحصیلی   -معافیت تحصیلی  - بدون محدودیت نوع دیپلم

 برخورداری از وام ازدواج دانشجویی و عمره دانشجویی در طول زمان تحصیل - برای دانشجویان برتر هر ترم
 ها و مراکز آموزش عالی امکان ادامه تحصیل در سطوح باالتر در سایر دانشگاه

 با همکاری اساتید و مربیان مجرب و تخصصی فنی کامالً محیطی در تحصیل
 های صنعتی دانشجویان در طول تحصیلحمایت از پروژه -ای حرفهوهای مجهز مراکز فنیاستفاده از کارگاه

سایت تماس و یا به  09153621404و یا  056-32328710_12جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن:
نام اینترنتی ضمناً ثبت    مراجعه نمایید.  www.sanjesh.org سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی

 شود.در محل دانشگاه نیز انجام می

 056-32328710_12تلفن: -روبروی مسجد حضرت ابوالفضل)ع( –بلوار مهر  -نشانی: بلوار صنعت و معدن

آماده پذیرایی از همشهریان
 عزیز و میهمانان گرامی می باشد 

چلوکباب - چلومرغ - ماهی - مرغ بریان و ...

افتتاح شد

کاغذ دیواری- پارکت- کفپوش- فرش 
نبش مدرس 35           معماری - طراحی - اجرا

22 بهمـن افتتـاح می گـردد
شعبه VIP دکوراسیون شابلون

 افتتاح می گردد


