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باز مردم فراموش شدند؟!
* هرم پور

 
 روی تپه ای آن باالی شهر نشسته ام و به بیرجند 
نگاه می کنم. این شهر مظلوم و محروم با شهر ده 
سال قبل، بیست سال قبل یا پنجاه سال قبلش چقدر 
فرق می کند. مردمش هم و سلیقه ها و مطالبات و 
باالی  اینجا  هم  دیگری  کس  هر  هم.   نیازهایشان 
تپه ای نشسته بود و بیرجند را می دید یا شاید روی 
دید، حتمًا  را می  استان  و همه  ای می نشست  تپه 
فرق امروز با دیروز و دیروز با یک دهه یا چند دهه 

قبلش را خوب و زود می فهمید. 
 باالی تپه رسانه که می نشینی، همه چیز را از آن 
باال می بینی و این روزها شبکه های اجتماعی را )که 
 اَبَررسانه هایی شده اند برای خودشان و طمع کرده اند 
رصد ببلعند(  هم  را  ماهواره  و  رادیو  و  تلویزیون   که 
می کنی، می بینی باز همه چیز را فراموش کرده اند، 
حتی مردم را و چسبیده اند به انتخابات و همین است 
که در خواب زمستانی برخی متولیان معزز این استان، 
روز ولنتاین که روز عشق مسیحی هاست، شاید باید 
پر رنگ تر از والدت حضرت زینب کبری)سالم ا... 
گلی  جوانان  عکس  جای  به  و  شود  برگزار  علیها( 
زیر خنجر  تر  آن طرف  کیلومتر  هزاران  روز  هر  که 
حرم  مدافعان  عنوان  به  داعشی  فطرتان  پست  کین 
هایمان  پروفایل  غلتند،  می  خون  به  العرب  عقیله 
اینجا نادیده های زندگی را بر سر دیروز و امروزمان 
بزنند. بگذریم که گفتن اینها هم خود هزینه از کیسه 
کردن است و چه اصرار که وقتی حتی صدا و سیمای 
عزیز ما هم نمی خواهد بگوید از آنچه می گذرد پس 
جان  به  کنیم  دعا  جایش  به  بیایید  بگوییم؟  چرا  ما 
مداوم  عمرشان  که  استانی  محترم  مسئوالن   برخی 

و مستدام باشد...
) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت

محل های نصب تبلیغات انتخاباتی 
در شهر بیرجند مشخص شد

کاظمی - شهردار بیرجند اظهار کرد: شهرداری بیرجند 
با هدف حفظ زیبایی منظر شهری و پیشگیری از نصب 
و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  تبلیغاتی  اقالم 
 مجلس خبرگان رهبری بر روی دیوارها و مکان های 
درختان  و  تابلوها  شهری،  مبلمان  دولتی،  و  عمومی 
اقدام به برپایی بنرهایی برای تبلیغ انتخابات در سطح 
از طرفداران داوطلبان  افزود:  شهر کرده است. مدیح 
قوانین  به  توجه  با  کنیم  می  درخواست  انتخابات 
انتخابات از نصب پوستر و اقالم تبلیغی در مکان های 

غیر مجاز خودداری نمایند .

آخرین اخبار از فضای 
تبلیغات مجلس خبرگان 
اقدام هوشمندانه آیت ا... ربانی
 در پاسخ به یک سناریوی سیاسی

تبلیغات نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری در حالی 
این  فضای  که  رساند  پایان  به  را  خود  روز  ششمین 
حوزه آرام و منطقی به نظر می رسد . خراسان جنوبی 
مجلس  نمایندگی  کرسی  برای  نامزد  دو  داشتن  با 
حامیان  فعالیت  شاهد  روزها  این  رهبری  خبرگان 
کاندیداها می باشد و این در حالی است که بر خالف 
فضای تبلیغاتی انتخابات مجلس ، حامیان این نامزدها 
 با حفظ حرمت ها و دوری از تخریب و تهمت های 

متداول به بیان دیدگاه ها و سوابق می پردازند.
هر چند طی هفته گذشته عده ای با طرح یک سناریوی 
لحاظ  به  فضا  ساختن  قطبی  دو  در  سعی   سیاسی 
اقدام  و  زیرکی  با  اما  داشتند  سیاسی  های  گرایش 
نماینده  سناریو  این  در  که  ربانی  ا...  آیت  هوشمندانه 

یک جریان خاص معرفی شده بود خنثی گردید . 
) ادامه در صفحه 2 (

تاثیر مستقیم رفتار مجریان 
برحضور مردم خراسان جنوبی

تاکید رئیس ستاد انتخابات استان در کمیته اطالع رسانی : 

صفحه 7

انتخاب شما را به عنوان کارآفرین برتر کشوری در بخش کشاورزی سال های 93 و 94 
که نشان از تالش مستمر و خستگی ناپذیرتان در سازندگی استان عزیزمان دارد

 صمیمانه تبریک عرض نموده ، توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

شرکت تعاونی مرغداران عدالت بیرجند -  واحدی پناه

شرکت ستاره کیان بیرجند
آقایان حاج سید علی خیریه و حاج سید حسین خیریه

دومین سالگرد درگذشت پدری دلسوز و مهربان شادروان 

حجت االسالم محمد علی جعفری 
را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. 

روحش شاد

خانواده جعفری

ترحیم  سالگرد
 یک سال است که دلتنگی های غروب را با بودن در کنار مزارش

 سپری می کنیم و در نهایت ناباوری، باورمان شده که او دیگر نمی آید
 ولی طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ماست. 

ضمن تشکر مجدد از همدردی همه بزرگواران طی یک سال گذشته
 به اطالع می رساند: مراسم سالگرد درگذشت پدر عزیزمان مرحوم

کربالیی غالمحسین عسکری 
امروز چهارشنبه 94/11/28  از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل حسینیه 
آیت ا... آیتی برگزار می گردد، حضور آرامبخش تان را قدر می دانیم. 

خانواده های: عسکری ، رمضانی ، وجیه ، جعفری ، قالصی نژاد ، صادقی  مود ، محمودی ، عابدینی

»هو الباقی«
دل مان برای کسی تنگ شده است که هیچ کس جای خالی اش را 
برای مان پر نمی کند و هیچ چیز ما را از هجوم خالی او نمی رهاند. 
با او خاطراتی داریم که تمام نمی شود بلکه تمام مان می کند 

چقدر دل مان برای مادرمان تنگ شده است 
به مناسبت  اولین سالگرد  درگذشت 

همسری فداکار، مادری دلسوز و خواهری مهربان مرحومه 

کربالئیه طاهره پرنده
 )همسر آقای محمد باقر پور بازنشسته راه و شهرسازی(  

جلسه یادبودی جمعه 94/11/30 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل 
هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران معزز را گرامی می داریم. 

خانواده های: باقر پور، پرنده و سایر بستگان

جناب آقای مهندس سنجری
کسب مقام اول ارزیابی عملکرد دستگاه های 

اجرایی استان در سال 1393 
را که موید تالش مستمر و خستگی ناپذیر جناب عالی و همکاران محترم تان 

می باشد ، صمیمانه تبریک عرض نموده
 توفیق روزافزون تان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم. 

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان  و علوفه شرق

 همت بلند، تفکرخالق، مدیریت توانمند وتدبیر ارزنده درتوسعه کمی وکیفی فعالیت ها 

انتخاب ارزنده جناب عالی و کسب مقام اول ارزیابی عملکرد سال 93 
 را رقم زد. این موفقیت ارزشمند و دستاورد ماندگار را خدمت جناب عالی، مدیران و همکاران ساعی 
کارگری  جامعه  اهداف  تحقق  در  را  تان  روزافزون  توفیقات  تداوم  نموده،  تبریک عرض  مجموعه  آن 

وکارفرمایی استان از درگاه بلند خالق سبحان مسئلت دارد.

  سید محمد حسین زینلی-  مدیرعامل شرکت کویرتایر

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

با پرداخت به موقع عوارض خودرو 
در توسعه حمل و نقل عمومی شهرمان سهیم باشیم 

روش پرداخت: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک سطح شهر

شهرداری بیرجند

عدم پرداخت به موقع عوارض سالیانه خودرو
=

 2% جریمه دیرکرد ماهیانه 
مهلت پرداخت: 94/12/29

تقدیر و تشکر 

نیکوکار گرامی سرکار خانم هدایتی  
برخود واجب دانستیم به پاس ایثار زنبق های مهربانی تان و آرزوی سعادت ابدی برای عزیز 

سفر کرده واژه های سپاس را تقدیم تان سازیم. مهر معبود سایبان زندگی تان باد

همکاران و اعضای انجمن
 دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء )ع( دوره دوم

قابل توجه کلیه ارگان ها، ادارات،
 شرکت ها و عموم همشهریان عزیز

آغاز فروش بهاره تخصصی ترین مرکز 
پسته ،آجیل و خشکبار در خراسان جنوبی

با کیفیت عالی و قیمت واقعی
آدرس: خیابان مدرس 

حاشیه میدان سوم مدرس
32448022 - 09151600811

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

انتخاب شما را به عنوان کارآفرین برتر کشوری در بخش کشاورزی در سال های 93 و 94 
که نشان از درایت و لیاقت شما بزرگواران است، تبریک عرض نموده 

توفیق روزافزون شما را در تمامی مراحل از درگاه یزدان مسئلت داریم. 

هیئت مدیره و مدیرعامل ، بازرسان و پرسنل شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران بیرجند  
هیئت مدیره و مدیر عامل ، بازرسان و پرسنل شرکت خاور پیشه بیرجند

شرکت  ستاره کیان بیرجند
جناب آقایان حاج سید علی خیریه و حاج سید حسین خیریه
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  فراخوان اعزام به خدمت فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها در اسفندماه 1394

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی تمام مشموالن 
آماده به  التحصیل دانشگاه ها که دارای برگ  فارغ 
خدمت به تاریخ اسفندماه 94 را به خدمت فراخواند. به 
 گزارش ایرنا، سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای 
اعالم کرد: تمام مشموالن فارغ التحصیل دوره های 
کاردانی، کارشناسی و باالتر و همچنین مشموالن گروه پزشکی سراسر کشور 
که برگ آماده به خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا به تاریخ یکم اسفندماه 
1394 دریافت داشته اند را به خدمت فراخواند. تمام مشموالن فارغ التحصیل 
دانشگاهی که تاریخ اعزام آنان یکم اسفندماه سال 94 است ، موظف هستند 
روز شنبه یکم اسفندماه در محل و ساعتی که توسط این سازمان در برگ 

معرفی نامه اعالم شده، حضور یابند.

 رایگان شدن هزینه های بهداشت و درمان کارگران 
 

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور با طرح پیشنهاد رایگان 
شدن هزینه های بهداشت و درمان کارگران، گفت: 
باید در فاصله زمانی پنج ساله فاصله بین دستمزد و 
هزینه های معیشت کارگران را پر کرد. پورموسی در 
گفتگو با ایسنا، گفت: اگر امکان باال بردن حقوق و 
دستمزد کارگران در حدی که بتواند هزینه های آنها را 
پوشش دهد وجود ندارد دستکم می توان حمایت های دولتی را برای کارگران 
پیش بینی کرد. وی اظهار کرد: بحث بهداشت و درمان خانوارهای کارگری 
به ویژه دندانپزشکی یکی از موضوعاتی است که می تواند به طور کامل برای 
کارگران رایگان شود، موضوع دیگر تامین مسکن کارگران است که اگر به 
عنوان یکی از دغدغه های جامعه کارگری به نتیجه برسد بخش اعظمی از 

هزینه های سبد معیشتی آنها را جبران می کند. 

 آخرین خبرها از مسکن اجتماعی

مدیرکل تعاونی  های توزیعی وزارت کار در بیان تفاوت های مسکن اجتماعی 
با مسکن مهر گفت: بزرگترین تفاوت مسکن اجتماعی 
با مسکن مهر در کیفیت اجرا، محل اجرا و مناطقی 
بافت های  در  و  داشته  محدودتری  ابعاد  که  است 
فرسوده و شهری قرار دارد. بیگدلی شاملو در گفتگو 
با تسنیم، گفت: یکی از وظایف وزارت کار در بحث 
مسکن اجتماعی ساماندهی متقاضیان تشکیل تعاونی است. امکاناتی که دولت 
در بحث مسکن اجتماعی می تواند ارائه دهد بخشی از هزینه های زمین و 
ساخت است. اعتبار باید فراهم شود. زمین که در شرح وظایف وزارت راه و 
شهرسازی است و اعتبار هم از چند مسیر قابل تأمین است. وی ادامه داد: 
تفاهم نامه ای با وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته و همکاری مشترکی 

هم با حوزه رفاه و تأمین اجتماعی صورت گرفته است. 

معاون سازمان ملی استاندارد نسبت به استفاده از نازل های سوخت 
در پمپ  بنزین ها به مردم هشدار داد و گفت: سازمان ملی استاندارد 
را در سطح  به مردم  بنزین  ارائه  در طول سال همواره پمپ های 
کشور بررسی می کند و در صورت مطابقت با استاندارد هولوگرامی را 
روی پمپ مورد نظر درج می کند که مردم باید در صورت مشاهده 
نداشتن این هولوگرام یا مخدوش شدن آن، این مورد را به سازمان 
ایسنا، وحید مرندی مقدم  به گزارش  استاندارد اطالع دهند.  ملی 
تعزیرات حکومتی و  با سازمان  این سازمان  از همکاری مشترک 
با  مقابله  برای  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان 
کم فروشی، گران فروشی و توزیع کاالهای غیراستاندارد در آستانه 
عید نوروز خبر داد و اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد از سال 1384 
نظارت بر تولید و عرضه کاالهای مشمول استاندارد اجباری را در 
را توسعه  این طرح  از آن زمان هر سال  آغاز کرده و  بازار  سطح 
داده  است و اعتبارات ویژه ای برای آن در طول سال در نظر گرفته 
می شود. به گفته معاون سازمان ملی استاندارد، کاالهایی که فاقد 

عالمت استاندارد هستند هم در مورد تولیدکننده و هم عرضه کننده 
اینکه روی هر  بیان  با  قرار می گیرند. مرندی مقدم  برخورد  مورد 
محصول مشمول استاندارد اجباری باید عالمت استاندارد و کد 10 
رقمی و پروانه کاربرد ثبت شده باشد، اظهار کرد: مردم می توانند به 
عنوان بازرسان افتخاری سازمان استاندارد فعالیت کنند و با ارسال کد 
10 رقمی استاندارد درج شده روی کاال به صورت رایگان به سامانه 
پیامکی 10001517 از اطالعات کامل و اصالت عالمت استاندارد 
محصول مذکور آگاه شوند و در صورتی که عالمت جعلی باشد مورد 
را به تلفن گویای 1517 اطالع رسانی کنند. وی با بیان اینکه ما این 
طرح را از دهه اول اسفند شروع می کنیم، ادامه داد: طبیعتا هرچه به 
عید نزدیک تر شویم شدت این طرح افزایش خواهد یافت و تا بعد 
از تعطیالت که خریدهای مردم تمام می شود، ادامه دارد. وی اظهار 
کرد: البته قانون این اجازه را به سازمان ملی استاندارد داده که در 
مورد کاالهایی که مشمول استاندارد اجباری نیستند نیز ورود و در 

صورت مشاهده تخلف اقدام به برخورد با آنها کند. 

هشدار استفاده از نازل های سوخت در پمپ  بنزین ها 

) ادامه از صفحه اول ( هر چند طی هفته گذشته عده ای با طرح 

به  یک سناریوی سیاسی سعی در دو قطبی ساختن فضا 
اقدام  و  زیرکی  با  اما  داشتند  سیاسی  های  گرایش  لحاظ 
نماینده یک  این سناریو  ربانی که در  ا...  آیت  هوشمندانه 
نامزد  این  گردید.  خنثی  بود  شده  معرفی  خاص  جریان 

انتخابات خبرگان با صدور پیامی در رسانه ها ضمن اعالم 
حضور مستقل خود تاکید کرد : » اینجانب همچنان که در 
نطق رادیویی و تلویزیونی خود اعالم داشته ام خود را فردی 
فراجناحی دانسته و تعلق به گروه و جناح سیاسی خاصی 
راستای  در  که  دانم  می  مردم  خدمتگزار  را  خود  و  ندارم 

خدمت به جامعه و مردم و وظایفی که دین مبین اسالم 
و مکتب اهل بیت بر دوش عالمان دینی قرار داده حرکت 
نمایم « . شواهد نشان می دهد تبلیغات در فضای انتخاباتی 
استان به نحوی پیش می رود که موید آن است هر دو نامزد 
تبلیغ  به  انتخابات خبرگان،  کاندیدای  با حفظ شئون یک 

می پردازند . در این خصوص شنیده شده است که آیت ا... 
رئیسی دیگر نامزد این انتخابات نیز در سخنرانی های خود 
در سطح استان حتی از معرفی خود اجتناب و تمام تالش 
خود را معطوف به مقوله مشارکت حداکثری مردم و توجه 

دادن به جایگاه حساس مجلس خبرگان قرار داده است. 

آخرین اخبار از فضای تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری
اقدام هوشمندانه آیت ا... ربانی در پاسخ به یک سناریوی سیاسی

معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی و معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، از در راه بودن
 کارت هوشمند آب خبر داد و گفت: استفاده از کارت آب مثل کارت بنزین که میزان مصرف را نشان می دهد دیده شده است.
به گزارش تسنیم، عباس کشاورز اظهار کرد: این کارتها، کارتهای هوشمندی هستند که روی کنتورهای حجمی قابل مانیتورینگ است.

کارت آب در راه است پرداخت  عیدی بازنشستگان در اسفندماه 

عیدی  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان  عامل  مدیر 
نیمه  در  قوی  احتمال  به  سازمان  این  بازنشستگان 
اول اسفندماه پرداخت می شود. به گزارش بولتن نیوز، 
بازنشستگان  عیدی  پرداخت  برای  افزود:  نوربخش 
سازمان تامین اجتماعی یک هزار و 520 میلیارد تومان 

تامین شده است. 

 میزان عیدی فرهنگیان اعالم شد

تسنیم: طبق بخشنامه ای که از سوی معاون توسعه 
مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ارسال 
شده، میزان عیدی فرهنگیان ۶88 هزار تومان اعالم 
خرید  پیمانی،   ثابت،  رسمی،  کارمندان  تمام  که  شد 
تمام  خدمت  نسبت  به  موقت  و  قراردادی  خدمات،  

وقت را شامل می شود. 

توزیع سبد کاال؛ به زودی

نوبخت سخنگوی دولت در گفتگو با مهر، در پاسخ 
به سوالی درباره سبد کاال اظهار کرد: وعده دیگری 
از توزیع سبد کاال یا سبد امنیت غذایی در حال انجام 
است و مجموعه خاصی اهدای کاال را انجام می دهد.

  سکه و دالر ارزان شد 

طرح  تمام  سکه  قیمت  سه شنبه  روز  بازار  در  ایسنا: 
جدید 15 هزار تومان نسبت به روز قبل کاهش یافت 
و 971 هزار تومان فروخته  شد و دالر نیز با کاهش 
31 تومان، 3448 تومان قیمت داشت. هر گرم طالی 
نیم  قیمت داشت.  تومان  18 عیار، 98 هزار و 800 
سکه نیز 491 هزار تومان معامله  شد و ربع سکه هم 

   2۶4 هزار تومان بود.
خرید و فروش مسکن مهر آزاد است

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر گفت: 
خرید و فروش مسکن مهر به شکل اعیانی آزاد بوده 
و هیچ مانعی وجود ندارد. به گزارش فارس، اصغری 
مهرآبادی در مورد خرید و فروش مسکن مهر و فروش 
اعیانی آن بیان کرد: هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد 

و هرگونه خرید و فروش آزاد است.

کاهش قیمت مرغ و تامین بازار شب عید

یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی  در 
گفتگو با ایسنا، از کاهش قیمت گوشت مرغ خبر داد و 
گفت: هیچ کمبودی برای تامین نیاز مردم در شب عید 
وجود ندارد و حتی اگر از ذخایر دولتی هم استفاده نشود، 

بازار قابل مدیریت است.

طرح تضمین سالمت زعفران
 از مزرعه تا سفره اجرا می شود

ایرنا: رستگار مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سازمان 
به  ها  رستوران  برخی  پلمب  پی خبر  در  دارو  و  غذا 
علت استفاده از زعفران تقلبی و غیرطبیعی، از اجرای 
طرح مشترک پیشگیرانه »تضمین سالمت زعفران از 

مزرعه تا سفره« خبر داد.

یادداشت

باز مردم فراموش شدند؟!
 )ادامه از صفحه اول( بیایید به جایش دعا کنیم به جان 
برخی مسئوالن محترم استانی که عمرشان مداوم و 
برای  بیشتر  های  هزینه  توفیق  برای  باشد  مستدام 
دکوراسیون اتاقشان و رتق و فتق امور معیشتی خود 
میلیونی!  های  عیدی  و  ها  پاداش  با  فرزندانشان  و 
 کأنه انگار ما هم نمی دانیم زیر پوست این شهر چه 
ماه  چند  با  بیچاره  کارگران  روزی  حاال  گذرد!.  می 

حقوق نگرفته را هم خدا خواهد داد!. 
با خودم فکر  باز  این باال که  از  از تپه بود و    حرف 
همه  از  تبلیغات،  شبه  روزهای  همین  در  کردم  می 
چیز می گویند و از همه چیز دفاع می کنند جز حق 
نامزدهای محترم و طرفداران  مردم. حق نیست که 
و هواداران مستطابشان، بدون برنامه آنهم در شهری 
که باید اقتصاد اولویت اول و آخر کار باشد؛ محکم 
بچسبند به دعواهای سیاسی که تو از آن حزبی و من 
از این گروه یا تو حامی فالن جریانی، و فالن طیف، 
معیشت،  دغدغه  و  دارند  نان  درد  مردم،  من.  حامی 
برطرف  برای  همت  مطالبه  و  دارند  بیکاری  غصه 
کردن مشکالت. آن زن و مردی که هفت اسفند به 
پای صندوق رأی می آید تا رأیی بیندازد، نه منفعتی 
برای گروهی می خواهد نه سودی برای جریانی، نه 
هم ماهی در چهره دلگشای من و شما دیده است، 
بهتر  ای  آینده  و  داده  تشخیص  را  ای  وظیفه   او 
می خواهد، امیدی بیشتر می طلبد و راه روشنی که 

فردا بتواند در آن گام بردارد. 
 روی سخنم با برخی از نامزدهای محترم و طرفداران 
آنان است که جفا نکنید در حق مردم. که بی راهی 
ندهید در این وانفسای بیراهه دادن ها به مردم که 
های  قول  که  مردم.  این  برای  نکنید  تعیین  تکلیف 
نشود  برمال  زود  ناصوابتان  های  گفته  و  عمل  بی 
برای این مردم. که بی آبرویی اش نماند تا ابد برای 
شما. که نا امیدی اش از همان یک رأی را هم شما 
مدیونش نمانید در این دنیا و آن دنیا تا آخر عمر. که 
خدا نکند آه این مردم دامن من و شما را بگیرد؛ چه 
فرد باشیم، چه گروهی و چه جریانی، چه گردنمان به 
حمایت های بی بنیان، کلفت باشد و چه نازک. مردم 
ابزار ما نیستند، مردم ابرار متکی به صداقت خودند و 

امیدوار به همت بزرگان خود. 
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 2366/94 اجرایی اموال شامل یک دستگاه همزن بتن ویبره به مبلغ 16/000/000 ریال - یک دستگاه بلوکه زن 6 قالبه با موتور ویبره به مبلغ 15/500/000 

ریال - تانکر 14 هزار شاسی دار به مبلغ 20/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 51/500/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی حسین عباسیان به مبلغ 51/280/746 ریال در حق سلمان ابراهیمی و مبلغ 
2/500/000 ریال حق االجرا  در حق دولت از طریق مزایده روز یکشنبه مورخ 94/12/16 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

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

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

صنایع مبل تهران مد
 تولید، تعمیر، طراحی    

جمهوری 8، داخل کوچه، روبروی 
آرایشگاه حمید    32233142   

09151602018 - خسروی

نظافت آپارتمان و  واحد خالی 
و شست و شوی فرش در محل 

توسط زوج جوان پذیرفته می شود.   
09158346217

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند 
کز کار خلق یک گره بسته وا کند

موسسه خیریه مهر ماندگار 
)تحت نظارت سازمان بهزیستی(

در روزهای پایانی سال، از عموم خیرین ارجمند استدعا 
و  نقد، کاالهای مختلف  دارد هرگونه کمک شامل وجه 
لوازم مازاد منزل را به منظور رساندن به نیازمندان 
تحت پوشش در اختیار موسسه قرار دهند تا در 

آستانه سال جدید خانواده های بی شماری را خوشحال نمایید.ص

آدرس: خیابان جمهوری اسالمی، بین جمهوری 3 و خیابان قائم 
 طبقه فوقانی پخش رنگ صمد زاده  تلفن: 32210932

خیابان آیت ا... طالقانی،کوچه مهدیه، ساختمان آلما، طبقه 3  تلفن: 32211826
09370371133

حساب سیبا )ملی( 0104994494007
کارت شماره 5449 - 1812  - 0810 - 5029  بانک توسعه تعاون

متولد: بیرجند   تحصیالت: خارج فقه و اصول و نیل به درجه اجتهاد
 مدارک تحصیلی: تأییدیه اجتهاد  از مراجع عظام حوزه های علمیه قم و نجف

 1- حضرت آیت ا... العظمی امام خمینی قدس سره الشریف
2- حضرت آیت ا... العظمی حاج سید محمود شاهرودی رضوان ا... تعالی علیه

3- حضرت آیت ا... العظمی آقا سید عبدالعلی سبزواری رحمت ا... علیه
  4-  حضرت آیت ا... العظمی آقای حاج سید حسن موسوی بجنوردی رحمت ا... علیه

 5- حضرت آیت ا... العظمی آقا سید عبدا... شیرازی رحمت ا... علیه
 6- حضرت آیت ا... العظمی حاج آقا بزرگ تهرانی رحمت ا... علیه

 7- حضرت آیت ا... العظمی آقای محمدرضا طبسی نجفی رحمت ا... علیه
 8- حضرت آیت ا... العظمی آقای سید محمد حسینی شاهرودی

تالیفات: 1- والیت فقیه  2- تفسیر سوره نور
 3- شمیم بهشت 4- منهاج المالمسه

 5- رساله ارث 6- شب چراغ
مناصب: امام جمعه بیرجند 10 سال قبل از انقالب
 و 5 سال بعد از انقالب - ریاست دادگاه در تهران

 و بیرجند به مدت 8 سال

آیت ا... حاج شیخ محمد ابراهیم ربانی
 کاندیدای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 

دادگستری کل استان خراسان جنوبی



پیام شماصادرات خراسان جنوبی به افغانستان ۲۶ درصد افزایش یافت
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

چهارشنبه * 28 بهمن 1394 * شماره 3445
3 معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: در مدت ۱۰ ماه امسال صادرات و خروجی کاالهای استان از 

نظر وزنی ۲۶ درصد افزایش داشته است. مهدی ماهگلی با اشاره به اینکه بازار هدف افغانستان پنجمین بازار صادراتی ایران  است، 
حاال که آقای استاندار به ساختمان جدید خود رفته اظهار داشت: صادرات نیز به یک سوم از طریق مرزهای رسمی و بازارچه های مرزی خراسان جنوبی به افغانستان صادر می شود. 

اند تقاضا داریم: ۱- ساختمان تاریخی ارگ به عنوان 
یک میراث فرهنگی مورد بازدید همگان قرار گیرد. 
۲- کانون فرهنگی-تربیتی آموزش و پرورش را که 
نیاز شدید دانش آموزان این منطقه است به آموزش 

و پرورش برگردانند.
9۱5...۰9۰
به ها  خیابان  حاشیه  نو  سال  آستانه   در 
فروشگاه های سیار کفش و لباس و میوه و آجیل تبدیل 
شده است. مالیات را باید کسبه بدهند سود را آنها ببرند؟! 
اگر بازرسی اقدام نمی کند حداقل اداره مالیات سری هم 

به آنها بزند. اجاره مغازه و عوارض و ... پیشکش
۰935...78۱
سالم آوا لطفا پیگیری کن. نقش بازرسی گرانی بازار 
عید چیست؟ از یک فروشگاه پوشاک در بازار خرید 
کردم که همان جنس در خیابان توحید با تفاوت 3 
تماس  سامانه  با  رفت.  می  فروش  به  قیمتی  برابر 

گرفتم معترض شدم که پیگیری نشد.
۰935...۲39
فعاالن  تمامی  برای  موفقیت  آرزوی  ضمن  سالم، 
پیشینه  این  با  بیرجند  که  است  امید  هنر،  عرصه 
بیش  سریال  و  فیلم  قالب  در  تاریخی،  و  فرهنگی 
این هنر در  و  از پیش در سطح کشور معرفی شود 
استان ما نیز از تشکل و کارگروهی در صدا و سیمای 

استان برخوردار گردد.
9۱5...997

جوابیه سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
تاریخی  »تونل  درباره   94/۱۱/۲۶ مورخ  شما  پیام 
زیرزمینی بین ارگ بهارستان و قلعه ...« به استحضار 
می رساند: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
از وجود تونل زیرزمینی  گردشگری خراسان جنوبی 
و در سال  داشته  قلعه اطالع  و  بهارستان  ارگ  بین 
9۲ نیز اقدام پژوهشی و اجرایی برای شناسایی دقیق 
تونل انجام داده است، ولی به دلیل ساخت و سازهای 
شهری این تونل مسدود شده و در حال حاضر امکان 
و  اجرایی  متعدد  مشکالت  دلیل  به  آن  بازگشایی 
بهارستان  ارگ  ندارد.  وجود  زیاد  بسیار  های  هزینه 
طی چندین سال از سوی میراث فرهنگی مرمت شده 
و در سال جاری نیز مرمت  آن ادامه می یابد، لیکن 
این اثر در مالکیت بنیاد جانبازان است و می طلبد که 
میراث  مذکور  بنای  مرمت  در  نیز  محترم  نهاد  این 
های  آسیب  دلیل  به  زیرا  کند،  یاری  را  فرهنگی 
بنا هزینه مرمت آن هنگفت است.  به  فراوان وارده 

در  آمبوالنس  کمبود  و  بیمارستان  نبود  سالم.  با 
شد  ساز  حادثه  گذشته  هفته  خوسف،  شهرستان 
در  حامی   روستای  در  جوان  یک  گردید  باعث  و 
دیر  اثر  در  خوسف  شهرستان  مرکزی  بخش 
و بدهد  دست  از  را  خودش  جان  آمبوالنس   آمدن 

علوم  دانشگاه  مسئوالن  گردند.  داغدار  ای  خانواده 
پزشکی بیرجند لطفا پاسخگویی نمایند.

9۱5...۰3۱
با سالم امیدواریم امسال نمایشگاه های بهاره پررونق 
تر از هر سال برای کمک به قشر کارگر و کم درآمد 

برگزار گردد. زیرا قدرت خرید در بازار را نداریم...
939...874

پل  شبیه  بیشتر  گیرهای شهر  برخی سرعت  سالم 
عابر پیاده هستند تا سرعت  گیر. با این سازه های 

مهندسی فقط خرج روی دست ما می گذارند...
9۱5...۰5۰
با سالم لطفا شهرداری مشاغل پر سر و صدا، مثل 
در و پنجره سازی، کابینت سازی، چوب بری و... را 
که باعث ایجاد آلودگی صوتی برای ساکنان محل 

می شود به خارج از شهر انتقال دهد. با تشکر
939...۰85

شدن  نزدیک  با  تقاضامندیم  محترم  شهرداری  از 
میلیونی  های  المان  گذاشتن  جای  به  نو،  سال  به 
عوارض  تخفیف  فکر  به  میادین،  و  شهر  سطح  در 
شهروندان و ایجاد پارکینگ در نقاط مرکزی شهر  
روبروی  شهدا،  میدان  حاشیه  نزاری،  حکیم  مانند 
بانک ها که محل های پر رفت و آمدی هم  هست 

و از این قبیل کارها باشند. 
939...437

محترم  مسئوالن  پیشکش،  جدید  نهال  کاشت 
توسط  شده  کاشته  درختان  کنند  سعی  حداقل 
نشود.  خشک  دیگران  و  مالیی  برات  مرحوم 
از  هم  استان  و  شهرستان  طبیعی  منابع  مسئولین 
از  و  کنند  می  توزیع  ای  یارانه  نهال  طرف  یک 
طرف دیگر دستور قلع و قمع درختان قدیمی تا 35 
 سال را از دادگاه در خواست می نمایند. آخر تا کی 

جزیره ای و سلیقه ای عمل کردن؟  
9۱5...۶39
با سالم می خواستم از زحماتی که  شهرداری برای 
اتوبوس  ایستگاههای  بهسازی  و  میادین  آسفالت 
تداوم  انشاا...  تشکرکنم  کشیده  اداری  سایت  واحد 

داشته باشد. ممنون
9۱5...۲49

محروم از گاز در دل شهر مرکز استان

اینجا خارج از محدوده گازرسانی است
حسین زاده - خیلی سخت است که در مغازه ای در دل 
محرومیت  دلیل  به  اما  باشی  کاسب  استان  مرکز  شهر 
از گاز شهری ناچار باشی با چراغ نفتی و یا آتش زدن 
مشتی چوب خود را در سرمای زمستان گرم نگه داری.

که  آنهایی  حتی  و  ها  همسایه  همه  که  است  دشوار 
این  و  کنند  استفاده  شهری  گاز  از  دارند  را  تو  وضع 
امکان برای تو فراهم نباشد. این دقیقا احوال و اوضاع 
اسالمی شهر  خیابان جمهوری  کسبه  از  نفر   3۰ حدود 
مکرر  های  تماس  با  که  است  مصلی(  )اطراف  بیرجند 
شنیدن  و  محل  در  روزنامه  گزارشگر  حضور   خواستار 

درد دلهای شان در این باره بودند. 

حاضریم تمام هزینه های گاز کشی را بپردازیم

یکی از این کسبه با اشاره به اینکه گفته می شود مغازه 
خیابان  بازگشایی  مسیر  در  دیگر  شهروند  چند  و  من 
پل  طریق  از  )ع(  جعفر  بن  موسی  سوی  به  منتظری 
موسی بن جعفر )ع( قراردارد، گفت: البته هنوز اخطاری 
مبنی بر اینکه مغازه ها داخل طرح بازگشایی قرار گرفته 
دریافت نکرده ایم اما از دوسال پیش که پیگیر گازکشی 
گاز  شرکت  به  کسبه  اتفاق  به  نیز  ای  نامه  و  هستیم 
فرستاده ایم می گویند تا زمان بازگشایی مسیر اقدام به 
گازکشی نخواهد شد. افروز همچنین گفت: بدون شک 

توجه  با  و  است  بر  زمان  مسیر طرحی  بازگشایی  طرح 
است  گاز خیلی کوتاه  لوله  تا  ها  مغازه  فاصله  اینکه  به 
را  از طرفی ما حاضریم تمامی هزینه های گازکشی  و 
بپردازیم به راحتی می شود مشکل گاز این محدوده را 
رفع کرد. وی با ذکر این نکته که دو سال است پیگیر 
گازکشی هستیم و معلوم نیست طرح بازگشایی تا چند 
سال دیگر اجرا شود و مسئوالن اجرای طرح بتوانند با 
مالکین برای بازگشایی به توافق برسند، اظهار کرد: این 
که  بازگشایی  طرح  اجرای  بهانه  به  که  نیست  درست 
خدا می داند تا چند سال دیگر طول بکشد ما از داشتن 

گاز محروم بمانیم. 

 سوختن چوب برای گرم کردن
 در دل شهر مرکز استان

محمدپور یکی دیگر از کسبه می گوید: مغاره ما داخل 
شود  می  گفته  اینحال  با  ندارد  قرار  بازگشایی  طرح 
چون مصرف گاز شما کم است و تک شعله هستید گاز 
رسانی به مغازه های شما به صرفه نیست که صد البته 
این  های  مغازه  تمامی  اواًل  است.  بهانه  ها  حرف  این 
محدوده تک شعله است و خیلی از آنها گاز کشی شده 
اند. در ثانی اگر واقعا مصرف کم گاز دلیل عدم گازکشی 
به مغازه های ماست ما قول می دهیم مصرف زیادی 

داشته باشیم تا این مشکل هم رفع شود!!
حسین پور یکی دیگر از کسبه این محدوده هم گفت: 
اما من  گازکشی شده  ما  دفتر  و  دارم  زیارتی  دفتر  من 
ام  کرده  امضا  را  گاز  فاقد  کسبه  درخواست  نامه  هم 
توانم  نمی  داد:  ادامه  وی  دانم.  می  محق  را  آنها  زیرا 
 بپذیرم که مغازه من و امثال من گرم باشد و عده ای از 
همسایه ها برای رهایی از سوز سرما اقدام به سوختن 
چوب کنند آن هم در مرکز شهری که خود مرکز استان 

است به نظر من این اصال منصفانه نیست.

پیگیری های دو ساله ما بی نتیجه بوده است

بگویند ما  به  اینکه  کرد:  اظهار  دیگر  کاسب   یک 
به  آنها  به  کشی  گاز  و  است  شعله  تک  هایتان  مغازه 
صرفه نیست را در حالی که مغازه های آن طرف خیابان 

هم درست همین حالت را دارند قابل قبول نیست.
هستیم  کاسب   ۱5 حدود  ما  اینکه  بیان  با  خسروی 
که ای  کسبه  احتساب  با  و  داریم  را  مشکل  این   که 
دارد  قرار  مسیر  بازگشایی  طرح  در  هایشان  مغازه 
تعدادمان به حدود 3۰ کاسب می رسد، افزود: از دوسال 
که  ایم  داشته  زیادی  های  پیگیری  و  مکاتبات  پیش 
هم امسال  مهرماه  است.  بوده  نتیجه  بی   متاسفانه 
گاز  شرکت  به  کسبه  از  نفر   3۰ امضای  با  ای  نامه 

و  گاز  کپسولهای  از  استفاده  به  ناچار  کسبه  فرستادیم. 
اتفاق ناگواری  آیا چنانچه  اند.  ... شده  سوختن چوب و 

رخ دهد کسی پاسخگو خواهد بود؟

 گویا مشکالت ما برای مسئوالن
 امر اهمیتی ندارد

من نظر  به  گفت:  هم  کسبه  از  دیگر  یکی   دهخواه 
کسبه ای که مغازه هایشان داخل طرح بازگشایی مسیر 
هست هم حق دارند که بگویند فعال که از اجرای طرح 
خبری نیست کار گازکشی را با پول خود ما انجام دهید. 
هر چند ما که اصال مغازه هایمان ارتباطی با طرح ندارد 
را هم با دالیل واهی سر می دوانند و به نظر می رسد 
ما  بهرحال  ندارد.  آنان  برای  اهمیتی  ما هیچ  مشکالت 
احقاق  برای  خود  های  پیگیری  به  و  ایم  نشده  ناامید 
حقمان ادامه خواهیم داد و امیدواریم که مسئوالن امر 

هم بیش از این مانع تراشی نکنند. 
شرکت  با  کسبه  این  مطروحه  مشکل  خصوص  در 
هفته  دو  حدود  ها  پیگیری  این  و  گرفتیم  تماس  گاز 
یا  و  پاسخ   اخذ  به  موفق  متاسفانه  اما  کرد،  پیدا  ادامه 
توضیحی از سوی شرکت گاز استان در این باره نشدیم 
 و قطعًا چنانچه پاسخی دریافت شود در شماره های آتی

درج خواهد شد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

متقاضی خرید دو دستگاه آسانسور ب 6 توقف تهاتر با آپارتمان 
متقاضی خرید کابینت ام دی اف، تجهیزات آشپزخانه ، پکیج، رادیات و ... 

حداقل 10 واحد تهاتر با آپارتمان

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.
am

lak
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قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(
09155616256-32437388-32437399

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

قابل توجه ادارات، اصناف و همشهریان محترم:
پسته از 26000 تا 40000 

آجیل مخلوط از 18000 تا 30000
مغز پسته از 25000 تا 55000

ترمینال فرآوری پسته و خشکبار رزاقی
 کارخانه: دشت بجد

قرعــه کشــی 
تخفیف از 2 تا 5 درصد

فروشگاه: بهشتی 21

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

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

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

 09151614735
برادران زنگوئی

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

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

و کارگرهای ماهر

 09157213571
صالحی منش

شرکـت آریـن بنـای کویـر

آدرس: نبش مدرس 66 - طبقه همکف ساختمان صدف
09155618587 - 09151636851 -056-32447215-17

تنها دارنده گواهینامه اجرایی کناف ایران Knauf در خراسان جنوبی
مجری و فروشنده کلیه مصالح سقف کاذب کناف ایران شامل تایل گچی

 پانل-  سپریu 36 -  F47 - 60* 60 - نبشی گالوانیزه و ... 

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی

انواع نقاشی ساختمان پذیرفته می شود.

09159647370 - مرکی
پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

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

مسیر مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی

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

لیست خودروهای مازاد بانک کشاورزی مزایده عمومی  ع/94/7
شماره شاسینوع کاربریتیپنوع سیستممدلپالک اتومبیلردیف

8020D01244وانت2000مزدا1380ایران12-628 الف 116

8120p00043وانت2000مزدا1381ایران12-451 الف223

مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان خراسان جنوبي  

خراسان  استان  کشاورزي  بانک  شعب  مدیریت 
جنوبي در نظر دارد: تعداد دو دستگاه اتومبیل  را 
از طریق برگزاري مزایده عمومي به شرح مندرج در 
جدول ذیل به فروش برساند. متقاضیان مي توانند 
از تاریخ اولین انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي 
روزهاي تعطیل از ساعت 7 صبح لغایت 14/30 برای 
کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده 
به نشاني بیرجند ، میدان شهدا ، ساختمان مدیریت 
بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي طبقه سوم ، 
واحد حقوقی مراجعه نمایند. حداکثر مهلت شرکت 
در مزایده 10 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهي تا 

پایان وقت اداری 1394/12/10 مي باشد. 
تلفن برای پاسخگویی:  32213000    -  

 32213312 داخلی 408    
توضیحات و شرایط : 

1- این آگهي در دو نوبت به فاصله 2 روز چاپ 
مي شود . 

تاریخ انتشار آگهي نوبت اول: 94/11/28 ) انتشار در 
روزنامه هاي آوای خراسان جنوبي - امروز خراسان 

جنوبی(
تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم: 94/11/29 ) انتشار در 
روزنامه هاي آوای خراسان جنوبي - امروز خراسان 

جنوبی( 
2-متقاضیان می توانند جهت بازدید اتومبیل ها از 

روز شنبه مورخ 1394/12/1 لغایت 1394/12/06 
لغایت  صبح   7 ساعت  از   ( روز  شش  مدت   به 
 ، شهدا  میدان   ، بیرجند   :  : آدرس  به   )14 /30
خراسان  استان  کشاورزی  بانک  شعب  مدیریت 
بازدید  محل  تلفن   ( نمایند.  مراجعه  جنوبی 

داخلی303- 32213000  (
4- کلیه هزینه های درج آگهي مزایده در روزنامه 
ها و هزینه کارشناسی ، مالیات و شماره گذاری 
به عهده برنده مزایده می باشد. بانک از این بابت 

هیچگونه هزینه ای را تقبل نخواهد کرد . 
5-  بانک در قبول یا رد یک یا تمامی پیشنهادات 
واصله و همچنین انصراف از مزایده یا انصراف از 

فروش مختار است.
6- اوراق شرکت در مزایده  به آدرس فوق الذکر 
موجود و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از 
آن را دریافت و با قید قبولي امضا کرده و به پیشنهاد 
خود ضمیمه و نسبت به واریز فیش نقدی به مبلغ 
15/000/000ریال )پانزده میلیون(   به حساب دایره 
 مالي مدیریت استان خراسان جنوبي با کد ) 4962 (

از  واریز  قابل  مزایده  به عنوان سپرده شرکت در 
طریق کلیه شعب سراسر کشور اقدام و در پاکت 
 الك و مهر شده ) با قید مربوط به اتومبیل ردیف 
))       ( (  آگهي شماره ع/7/ 94 و نوشتن شماره 
اتومبیل و نام متقاضی در روی پاکت( به مسئولین 

دریافت  رسید  و  تسلیم  مزایده 
نمایند . 

فاقد   ، مبهم  پیشنهادات  به   -7
سپرده  ، شرطی و پیشنهادهایی که 
بعد از تاریخ تعیین شده ارسال شود 

ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
8- هزینه های عوارض شهرداری و جرائم احتمالی 

تا تاریخ تحویل اتومبیل به عهده بانک می باشد. 
9- هر گاه نفرات اول ، دوم از عقد  قرارداد امتناع 
 نمایند، سپرده شرکت در مزایده آنها ضبط خواهد شد . 
10- پاکت هاي دریافتي از شرکت کنندگان در 
مزایده رأس ساعت 10صبح مورخ 1394/12/11 
در محل مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان 
جنوبي به نشاني میدان شهدا، ساختمان مدیریت 
بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم 

سالن ویدئو کنفرانس بازگشایي خواهد شد . 
11- شرکت کنندگان در مزایده مي توانند در موعد 
یاد شده ، با ارائه کارت شناسایي معتبر و ارائه رسید 

تحویل پاکت مزایده در جلسه شرکت نمایند . 
تبصره : بدیهي است عدم حضور شرکت کنندگان 
در جلسه مزایده ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم 
از موجه و غیر موجه مانع از انجام جلسه مزایده و 

بازگشایي پاکت ها نخواهد بود . 

آگهي مزایده عمومي بانک کشاورزی شماره  ع/94/7   )نوبت اول(

مدیریت استان
 خراسان جنوبی
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نسبت  واکنشی  اغلب  فرزندان  با  جسمی  خشونت 
از  یکی  با  اختالف  کار،  محیط  از  ناشی  استرس  به 
به  تنش عمومی  یا  دوستان  از  یکی  یا  خانواده  اعضای 
ناخشنودی کلی  طور  به  و  زندگی  طرز  و  سبک   خاطر 

 از آن است.

 ضرب و شتم فرزندان گاه واکنشی 
خود به خود به استرس است

اقدام  خود  فرزندان  جسمی  تنبیه  به  که   والدینی 
نخست  دارند،  مشترکی  های  ویژگی  ظاهرا  کنند  می 
و  کنند  کنترل  را  خود  توانند  نمی  دلیلی  هر  به  که  آن 
آن  تخلیه  درصدد  و  شوند  می  منفی  احساسات   گرفتار 
بر می آیند. ضرب و شتم فرزندان گاه واکنشی خود به 
خود به استرس است؛ اغلب کسانی که فرزندان خود را 
مورد ضرب و شتم قرار می دهند خود در خانواده هایی 
بزرگ شده اند که بدرفتاری جسمانی متداول بوده است. 
از رفتار والدین بدرفتار تکرار مستقیم آن  بخش مهمی 
در  و  اند  کرده  تجربه  کودکی  در  خود  که  است  چیزی 
 کم سالی آموخته اند. الگوی آنها کسی بوده که با آنها 

بد رفتاری کرده است.
و  احساسی  مشکالت  از  انبوهی  با  والدین  از  بسیاری 
گذارند  می  بلوغ  دوران  به  پای  نشده  برآورده  نیازهای 
و به لحاظ احساسی هنوز کودک هستند. اغلب آنها به 
عنوان جانشین پدر و مادر به فرزندان خود نگاه می کنند 
و می خواهند نیازهای احساسی و عاطفی برآورده نشده 
مادر  و  پدر  سازند.  آورده  بر  را  خود  کودکی  دوران  در 
نیازهای  تواند  نمی  آنها  بینند کودک  می  که  بدرفتاری 

آنها را برآورده سازد خشمگین می شوند. 

 بچه ها هدف های ساده ای هستند 
و نمی توانند ازخود دفاع کنند

نسبت  واکنشی  اغلب  فرزندان  با  جسمانی  خشونت 
از  یکی  با  اختالف  کار،  محیط  از  ناشی  استرس  به 
عمومی  تنش  یا  دوستان  از  یکی  یا  خانواده  اعضای 
ناخشنودی  کلی  به طور  زندگی  و طرز  خاطر سبک  به 
و  هستند  ای  ساده  های  هدف  ها  بچه  است.  آن  از 
وادار  را  آنها  توان  می  و  کنند  دفاع  ازخود  توانند  نمی 

بدرفتار  شخص  برای  هم  متاسفانه  کرد.  سکوت  به 
به  تنها  خشم  شدن  جا  جابه  قربانی،  برای  هم  و 
می  فراهم  را  بدرفتار  خاطر  تسلی  اسباب  موقت  طور 
باقی  نخورده  دست  او  خشم  اصلی  بخش  و   سازد 
متاسفانه  و  کند  می  مشکل  تولید  دیگر  بار  و  ماند  می 
این  تا  شود  می  تحمل  به  مجبور  نیز  او  خشم  هدف 

ناراحتی را به دوران بلوغ ببرد. 

 والدین آسیب رسان بر اساس ساختار 
روانی شان به چند دسته تقسیم می شوند

والدین عصبی: این نوع والدین با خشونت و پرخاشگری 
به  و  کنند  کنترل می  را  فرزند خود  و  رفتار  کودکان  با 
 طور ضمنی این پیام را به کودک می دهند که با داد زدن 

می تواند به هدف هایش برسد.
کودکان  اخالقی  تربیت  در  روانشناسان  نظر  اساس  بر 
اینکه  دلیل  به  نیست.  جایز  و سرزنش  تنبیه  از  استفاده 
والدین  درخواست  مورد  کار  تنبیه  از  فرار  برای  کودک 
در  اخالقی  ارزش  یک  لزوما  ولی  دهد،  می  انجام  را 
رشد  به  معموال  کودکان  این  شود.  نمی  درونی  او 
دلیل  وبه  یابند  نمی  دست  جامعه  قبول  مورد  اخالقی 
 عصبی بودن احتمال درگیری با مراجع قانونی و قضایی

 برای آنها وجود دارد.

والدین وسواسی انتظارات غیر واقعی از 
دیگران و به خصوص فرزندانشان دارند

والدین وسواسی: این قبیل والدین بیش از اندازه مشوش 
هستند و خصوصیات شخصیتی و وسواسی در آنها دیده 
می شود و معموال کمال طلب بوده و انتظارات غیر واقعی 
از خود و و دیگران به خصوص در مورد فرزندانشان در 

آنها دیده می شود. والدین وسواسی در مورد جزئی ترین 
مسائل مربوط به کودک از قبیل بهداشت، طهارت، غذا 
نتیجه  در  و  نموده  دخالت  و...  پوشیدن  لباس  خوردن، 
است  ممکن  که  کنند  می  وارد  کودک  به  زیادی  فشار 
احساس  اغلب  کودکان  گونه  این  برساند.  آسیب  او  به 
و  پدر  چیرگی  عمر  پایان  تا  و  کنند  می   درماندگی 

مادر بر آنها باقی می ماند.

 اکثر قریب به اتفاق افراد بزهکار 
در خانواده های پرخاشگر پرورش می یابند

والدین طرد کننده: در این قبیل خانواده ها بیش از حد 
کودک طرد می شود و اکثر قریب به اتفاق افراد بزهکار 
در خانواده های پرخاشگر پرورش می یابند. طرد کردن 
کودکان شدت و ضعف داشته و دارای درجات گوناگون 

به رفاه و  این نوع رفتار گاه به شکل بی توجهی  است 
آسایش کودک است و گاه به شکل رفتار خصمانه نسبت 
به کودک بروز می کند. رفتار طرد کننده والدین احساس 
را  او  به نفس  اعتماد  انداخته،  به خطر  را  امنیت کودک 
وی  در  پریشانی  و  نگرانی  موجب  و  سازد  می   متزلزل 
سازگاری  شدن  مختل  موجب  شرایط  این  شود.  می 
زندگی  از  رضایت  عدم  شود.  می  کودک  اجتماعی 
عاطفی  ناپختگی  و  تزلزل  نتیجه  معموال  که  زناشویی 
رفتار  موجب  معموال  آنهاست  هردوی  یا  و  مادر  یا  پدر 
طرد کننده مادران نسبت به فرزندان می شود. کودکان 
مطرود را می توان از نظر رفتاری به 4 تیپ تقسیم کرد:

توجه  خواهان  و  قرار  بی  که  متجاوز  و  سرکش  تیپ 
و  مطیع  تیپ  جو،  ستیزه  و  سرکش  تیپ  هستند، 
تیپ  ترسو(،  و  شرمسار  و  ضعیف  سرافکنده)درمدرسه 
گروه  سه  هر  رفتاری  حاالت  که  پایدار  و   آمیخته 

در آنان مشاهده می شود.

 ستیزه جویی در دختران ناشی از 
رفتارآکنده از تضاد والدین

موجب سرکشی  دو  هر  یا  و  مادر  یا  پدر  رفتار خصمانه 
جویی  ستیزه  شود،  می  پسران  در  آمیز  تجاوز  رفتار  و 
یا  و  والدین  تضاد  از  رفتارآکنده  از  ناشی  دختران   در 

رفتار خصمانه پدر است.
به  اندازه  از  بیش  والدین  این  کننده:  حمایت  والدین 
حمایت  آنها  از  و  دهند  می  نشان  توجه  شان  فرزندان 
از حد کودک  امر موجب وابستگی بیش  این  می کنند، 
به والدین می شود، این کودکان نیاز شدیدی به توجه، 
کودکان  این  در  دارند.  دیگران  تایید  و  ستایش  کمک، 
ناراحتی های عصبی مانند زود رنجی، بی تابی و فقدان 
پذیرش  از  کودکان  این  مشاده می شود.  فکری  تمرکز 
خود  توانایی  و  قابلیت  به  و  زنند  می  سرباز  مسئولیت 

اعتماد ندارند و در برابر انتقاد بسیار حساس هستند.
و  خودخواهی  ناپخته،  اجتماعی  رفتار  سبب  به 
با  اجتماعی  سازگاری  در  کودکان  این  نازپروردگی، 
دوستان  معموال  و  شوند  می  روبرو  فراوانی  مشکالت 

زیادی ندارند.
اجتماعی  معاونت  عمومی  افکار  و  رسانی  اطالع  اداره 
فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

چرا والدین فرزندان خود را کتک می زنند؟ 

ارتش مورچه های سرباز که با سر بزرگ خود شناخته شده اند با جدال بر سر گوشت شما و مبارزه با یکدیگر باعث بخیه خوردن 
زخم می شوند و خودشان در میان زخم ها کشته می شوند، البته فردی که مورچه ها در حال بخیه زدن آن هستند درد زیادی را 
تحمل می کند. در بخشی از آسیا، آفریقا و جنوب امریکا استفاده از مورچه ها به عنوان درمان زخم ها مسئله ای بسیار رایج است.

مورچه هایی که جای زخم را بخیه می کنند

باغ و قلعه مود

 باغ و قلعه مود در روستای مود، در چهل کیلومتری 
شرق بیرجند قرار دارد. این بنا با مساحت ۶۰۲۷۰ متر 
مربع دارای یک حصار و بیست برج مدور است که با 
فاصله های مشخصی در حصار باغ قرار دارند. عالوه 
بر برج ها، یک خندق به عرض تقریبا ده متر در دور 
تر  آسان  را  قلعه  از  دفاع  و  شده  حفر  حصار  دور  تا 
نموده است. ورودی اصلی باغ در میانه ضلع شمالی 
دو  و  برج  دو  ورودی،  طرف  دو  در  و  دارد  قرار  آن 
اتاق کوچک جهت سکونت نگهبانان دیده می شود. 
از یک بنای قدیمی )عمارتی  بقایایی  در داخل قلعه 

هشتی،  یک  بقایای  ایوان،  چند  شامل  تشریفاتی( 
راهروها و اتاق ها بر جای مانده است. در مرکز این 
آن  معماری  های  ویژگی  که  دارد  قرار  عمارتی  باغ 
پهلوی  اوایل  و  قاجار  دوره  اواخر  معماری  به  متعلق 
ارتفاع حدود یک  به  روی سکویی  بر  بنا  این  است. 
متر از سطح زمین های اطراف ساخته شده. ورودی 
با دو ستون قطور چهار ضلعی  ایوان  دارای یک  بنا 
است. پس از ایوان، یک تاالر وسیع دیده می شود. 
در سه طرف تاالر، ورودی هایی قرار دارد. در سمت 
آن  جنوب  ضلع  در  و  اتاق  دو  تاالر،  غرب  و  شرق 
دارد.  قرار  اول  تاالر  اندازه  به  درست  دیگری  تاالر 
اتاق دیده   در طرف شرق و غرب تاالر دوم نیز دو 
می شود. نقشه این بنا به گونه ای طراحی شده که 
با تعبیه درهای متعدد دستیابی به فضاهای گوناگون 

به راحتی صورت می گیرد.

ارگ تاریخی بهارستان )باغ زرشکی(

زرشکی  باغ  به  بیرجند  در  که  بهارستان  ارگ 
به  افشاریه  دوره  تاریخی  آثار  از  دارد  شهرت  هم 
 ۱۲۰۶ و   ۱۲۰۵ سالهای  در  که  آید  می  حساب 
با  بنای  این  است.  شده  ساخته  قمری  هجری 
ساختاری  و  سترگ  و  زیبا  نمایی  با  تاریخی  ارزش 
ظریف و چشم نواز توجه هر رهگذر و پژوهشگری 
ارگ  تاریخی  بنای  کند.  می  جلب  خودش  به  رو 
ترین باشکوه  و  بزرگترین  از  یکی   بهارستان 
از  آنچه  امروزه  متاسفانه  که  بوده  ایرانی  های  باغ 
ویران  نیمه  کوشکی  مانده  باقی  باشکوه  باغ  این 
سال  در  بهارستان  ارگ  است.  مخروبه  فضاهای  و 
۱۳۷۹ توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران  ملی  آثار  فهرست  در   ۳۶۸۳ شماره   با 

به ثبت رسید.

جاذبه های گردشگری

توصیه های پلیسی

محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات 
مجلس شورای اسالمی)قسمت اول(

تشویق  و  ترغیب  هدف  با  محتوا  هرگونه  انتشار 
انتخابات  یا کاهش مشارکت در  به تحریم و  مردم 
جرم محسوب می شود. محتوای مجرمانه مرتبط با 
انتخابات مجلس شورای اسالمی نکات مهمی است 

که در زیر به آنها اشاره می شود:
تشویق  و  ترغیب  هدف  با  محتوا  هرگونه  انتشار 
انتخابات  یا کاهش مشارکت در  به تحریم و  مردم 
)بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای 
انتشار  آن(،  اجرایی  نامه  آیین   46 ماده  و  اسالمی 
هرگونه ادعای غیر واقع مبنی بر توقف انتخابات و 
تحصن  اعتصاب ،  اعتراض آمیز ،  تجمع  به  دعوت  یا 
امر  در  اخالل  موجب  نحوی  به  که  اقدامی  هر  و 
انتخابات  قانون   66 ماده   8 )بند  گردد  انتخابات 
عالئم  تبلیغ  و  انتشار  اسالمی(،  شورای  مجلس 
تحریم انتخابات گروه های ضد انقالب و معاند)ماده 

500 قانون مجازات اسالمی(
محتوای  هرگونه  یا  و  هجویه  یا  هجو  انتشار 
)ماده  انتخابات  علیه  مجازی  فضای  در  توهین آمیز 
700 قانون مجازات اسالمی و بند 8 ماده 66 قانون 
هرگونه  انتشار  اسالمی(،  شورای  مجلس  انتخابات 
گروه های  انصراف  بر  مبنی  واقع  خالف  مطلب 
انتخابات  قانون   64 )ماده  انتخابات  از  قانونی 
و  سایت ها  از  استفاده  اسالمی(،  شورای  مجلس 
دولتی  دستگاه های  و  نهادها  رسمی  وبالگ های 
جهت بهره برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی. 
موسسات ،  شرکت ها ،  تمامی  است  ذکر  شایان 
قسمتی  که  نهادهایی  و  سازمان ها  شهرداری ها ، 
است  عمومی  اموال  و  بودجه  جزء  آنها  دارایی  از 
قانون   59 )ماده  می شوند.  ماده  این  مشمول 

انتخابات مجلس شورای اسالمی(
 پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
 فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

آَش به سر سیخ نََم خورد.
آش را به سر سیخ نباید ) نمی باید( خورد.

هر کار را باید به کمک مناسب ترین وسیله انجام داد.

آهور به دو مگیره.
بسیار  است.  سالم  )بسیار  گیرد.  می  دو  به  را  آهو 

خوب می دود.(

ضرب المثل بیرجندی

بـرنـج ام-كــي 

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

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بيرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

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

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ان
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قــاليشويی خــاوران   09151647069- 32255257-32253199  نوگیدری

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسی، آلمانی،  ايتاليايی،  اسپانيايی

www.lanschool.ir
خيابان مدرس ١٦- پالک ٨٥

تلفن: ٣22٣٧٥٤٩
مشاوره و ثبت نام عصرها

ايزوگام و قيرگونی كاظم سالخورده 
از ما خريد نکنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

ايزوگام  شفيعی
آسفالت و قيرگونی )محوطه و پشت بام(
٠٩١٥١٦٣٠2٣ - ٨٣222٥٤٩٤

صيادشيرازی ،  مجتمع ميرداماد  
واحد ٩٨

اتوبـار پرستـو 

خيابان شهاب ، اتوبار پرستو  ٣22٥٦٤٦٥ -  ٣22٥٦٤٤٤ ٠٥٦ - ٠٩١٥٥٦2٩٦٤٨

برای اولين بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

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

 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: بيرجند 
ميدان امام خمينی )ره( - جمهوری ١٥

٠٩١٥٣٦2٣٦2٠٥٦٣ - ٧22١١2٣-٤٤22٣2٠٣٩

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

مبــل سوفــا

اقساط ٧ ماهه
 بدون پيش پرداخت

 با شرايط ويژه 
خيابان توحيد – توحيد ١٤- جنب بانک ملی

٠٩١2٣- ٨٥٧٨١٦٥2٤٤٥٠٩٥

گروه صنعتی

 حمل بار و اثاثيه منزل داخل و خارج از شهر با كارگر ماهر 
و كاميون جک ٦ متری پتودار * تمامی اثاثيه منزل شما را با يک 
سرويس حمل می كنيم.   09155618308 - جالل نيا  

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

اکران
فیلم

 بچگیتو 
فراموش

 نکن

 بچگیتو پی 22
فراموش

 نکن

پی 22

ساعت شروع 
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636 - 056تلفن
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ناگهان  با پسرش در جنگلی می رفتند  مردی همراه 
پسر بر زمین خورد و درد شدیدی احساس کرد. او فریاد 
کشیدآآآآه . در حالی که تعجب کرده بود صدایی از کوه 
شنید آآآآه بعد با کنجکاوی فریاد زد »تو که هستی؟« 
اما تنها جوابی که شنید این بود »تو که هستی؟« این 
او را عصبانی کرد و داد زد »تو ترسویی« و صدا جواب 
داد »تو ترسویی« به پدرش نگاه کرد و پرسید پدر چه 
اتفاقی دارد می افتد؟ پدر فریاد زد »من تورا تحسین می 
کنم« صدا پاسخ داد »من تورا تحسین می کنم« پدر 
فریاد کشید»تو شگفت انگیزی« و آن آوا پاسخ داد »تو 
شگفت انگیزی« پسرک متعجب بود اما هنوز نفهمیده 
بود چه خبر است بعد پدر توضیح داد این پدیده را پژواک 

می نامند. اما درحقیقت این زندگی است ... 
زندگی هر چه را که بدهی به تو بر می گرداند زندگی 
آیینه اعمال توست اگر عشق بیشتری می خواهی ... 
عشق بیشتری بده اگر مهربانی بیشتری می خواهی ... 
بیشتر مهربان باش اگر می خواهی دیگران نسبت به تو 

صبور و مودب باشند ... 
صبر و ادب داشته باش زندگی تو حاصل یک تصادف 

نیست ... 
بلکه آیینه ای است از کارهای تواین جهان کوه است و 

فعل ما ندا  سوی ما آید

علت موفقیت آدم های موفق این است که خرد خود 
را در کوره های ناکامی پیدا کرده اند. خرد

 حاصل از کامیابی بسیار اندک است.

دوستان فراوان نشان دهنده کامیابی
 در زندگی نیست، بلکه نشان 

نابودی زمان، به گونه ای گسترده است.

ای خواجه به خواب درنبینی ما را
تا سال دگر دگر نبینی ما را

ای شب هردم که جانب ما نگری
بی روشنی سحر نبینی ما را

آنکه در دوستي تو ستایش کند بر چیزي 
که در تو نباشد، در دشمني نیز بدگویي کند 

در چیزي که در تو نیست.

بدگماني و بدبیني پرده ایست که میان ما و دیگران 
کشیده مي شود و هیچ وقت نمي گذارد رشته 

دوستي خود را با آنها محکم ساخته 
و از نعمت وفا و محبت بهره مند شویم.

اکثر مردم در شرایط کنونی بدون زیر سر داشتن یک شغل 
جدید، شغل فعلی خود را ترک نمی کنند. ترک شغل برای 
اغلب ما اینگونه است که پنجشنبه با یک اتاق خداحافظی 

می کنیم و صبح شنبه به اتاقی دیگر سالم می دهیم.
 فکر می کنیم ترک شغل بدون داشتن برنامه ی دیگری 
در آستین، غیر ممکن و نابخردانه است و به این ترتیب 
زندگی شغلی، اوضاع مالی و حتی خانواده ی خود را با آینده 

ای تاریک مواجه می کنیم.
ما وقتی  از  بیشتری  تعداد  اگر  تفاسیر شاید  این  تمام  با 
این کار  از محل کار خود جدا شویم،  باید  حس کردیم 
را کرده بودیم االن در جایگاه بهتری قرار داشتیم. پول 
بیشتری در می آوردیم؛ چون اغلب افزایش حقوق افراد به 
 حین یا بعد از تغییر شغل آنها بر می گردد. گذشته از پول،

احتمااًل خوشحال تر هم می بودیم.
درصد عظیمی از کسانی که مشغول به کار هستند با شغل 
خود ارتباط خاصی برقرار نمی کنند و صرفاً برای گذران 
زندگی به انجام آن مشغول اند. اگر شما هم از شغل خود 
رضایت ندارید، قویاً توصیه می شود آن را ترک کنید. اما 
باید دید برای اطمینان از فرود در محل مناسب بعد از این 
سقوط آزاد، چه کارهایی باید انجام داد. اول از همه اینکه 
اگر به اندازه ی کافی پس انداز نداشته باشید نمی توانید 

شغل خود را ترک کنید. پس اگر از شغل خود رضایت 
ندارید، به فکر پس انداز کردن باشید. بدترین سناریوی 
ممکن را در نظر بگیرید و ببینید چه مقدار کاهش درآمد را 
برای چه مدت حاضرید تحمل کنید. با کسانی که به طور 
مستقیم تحت تأثیر این تصمیم شما قرار خواهند گرفت 
در این باره صحبت کنید؛ برای مثال همسر یا اعضای 
خانواده ی شما که در حال حاضر تحت حمایت شما قرار 
دارند و یا ممکن است در صورت لزوم به کمکشان نیاز پیدا 
کنید. بحث بر سر پول هیچگاه خوشایند نیست، اما در این 
مورد خاص، باید انجام شود. ریسک دیگری که در این 
میان وجود دارد این است که خط آسایش اقتصادی خود را 
آنقدر باال در نظر بگیرید که خواسته هایتان هیچگاه محقق 
نشوند. اگر فکر می کنید تا وقتی مثاًل به اندازه ی پنج سال 
پس انداز نکرده اید نباید شغلتان را ترک کنید، هیچگاه 
موفق به کنار گذاشتن شغل خود نخواهید شد. با اهداف 

دست نیافتنی، خودتان را گول نزنید.
این، جنبه  عملی ترک شغل بود. جنبه ی نظری آن بیشتر 
به آمادگی روانی و اجتماعی برای ترک شغل بر می گردد 
و می توان گفت بخش دشوارتر کار همین بخش است. 
پیش از آنکه بدون فکر به قدم بعدی خود شغلتان را ترک 
کنید، باید خود را برای این دیدگاه آماده کنید که قصد دارید 

زندگِی خود را بر خالف آنچه دنیای اطرافتان به شما دیکته 
می کند اداره کنید. اطرافیان شما احتمااًل به عقل شما شک 
خواهند کرد. آنها این را رو در روی شما به زبان نخواهند 

آورد، اما این را حس خواهید کرد.
شما باید برای آثار این مسأله روی احساس ارزش، اعتماد 
به نفس، و اهمیت نقشتان در دنیای اطراف خود، حد اقل 
در کوتاه مدت، آمادگی داشته باشید. حتی گپ و گفت با 
یک فرد تازه در یک میهمانی نیز می تواند روی روحیه ی 
شما اثر منفی داشته باشد چرا که اولین سؤال او به احتمال 
زیاد راجع به شغل شما خواهد بود. بنابراین از پیش پاسخی 
برای این سؤال حیاتی آماده کنید. پاسخ های شما می 

توانند چیزی شبیه به این ها باشند:
 »بعد از سال ها کار به عنوان  تصمیم گرفته ام مدتی

 به خودم استراحت بدهم تا ببینم با باقی زندگی ام چه کار 
می خواهم بکنم«.

»مدتی از کار منظم فاصله گرفته ام تا روی خانواده ام 
متمرکز باشم و به این فکر کنم که آیا دوست دارم باقی 

عمرم هم به همین کار مشغول باشم یا نه«.
توجه داشته باشید که عبارت »باقی عمر« اهمیت زیادی 
دارد. اینکه با باقی عمر خود چه کار می خواهید انجام دهید 

می تواند دلیل خوبی برای فاصله گرفتن از شغلتان باشد.

هویت شغلی بخش مهمی از شخصیت شما را تشکیل 
می دهد و شما باید خود را برای احساس بدی که ممکن 
است بدون آن داشته باشید آماده کنید. اگر پیش از ترک 
بسیار  روانی  بازی  این  در  کنید  فکر  آن  مورد  در   شغل 

جلو خواهید بود.
در نهایت، وقتی شغل خود را ترک کردید، به خودتان زمان 
بدهید. احتمااًل پیش از آنکه بتوانید زندگی شغلی تازه ای را 
آغاز کنید دوره ی دشوار و پر تنشی را تجربه خواهید کرد. 
به ویژه در ابتدا، برای اینکه کاری در جهت پیدا کردن 
شغل انجام دهید تحت فشاری مستمر قرار خواهید گرفت 
و سعی خواهید کرد روز پر کاری برای خود رقم بزنید؛ 
هرچه باشد نباید تمام روز را روی کاناپه لم بدهید و تنقالت 
بخورید و احساس افسردگی کنید. اما بخشی از زمان خود 
را برای لذت بردن از زندگی صرف کنید و در عین حال به 

این فکر کنید که چه کار باید بکنید.
با این تفاسیر، شبکه سازی را از یاد نبرید. از چیزهایی که 
در مورد شغل گذشته ی خود می پسندید یا نمی پسندید 
فهرستی تهیه کنید. ببینید اولویت هایتان برای یک محیط 
کاری جدید کدام اند. اما صرفاً به این دلیل که می خواهید 
برای پذیرش  پیشنهاد شغلی  اولین  با دریافت  کار کنید 

نسنجیده ی آن وسوسه نشوید.
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حرف های ابریشمی موفقیت
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 و در ]ماجرای[ ثمود ]نیز عبرتی بود[ آنگاه که به ایشان گفته شد تا چندی
برخوردار شوید. سوره الذاریات، آیه 43

حدیث روز

نسبت  به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت  باشد ولی اگر عاق آنها شوی 
جهنمی خواهی بود. پیامبر اکرم )ص(

سبک زندگی

بدون پیدا کردن شغل جدید می خواهید استعفا دهید؟!

                        

326491875
874635129
519287364
143852796
957146238
682973541
238564917
765319482
491728653

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 3445 طراح: نسرین کاری
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خوشبینی را در خود ایجاد کنید

حتی اگر معمواًل به دیدن نیمه منفی مسائل تمایل 
برای  می تواند  واقعگرایانه«  »خوشبینی   دارید، 

شما مفید باشد. 
با خوشبینی واقعگرایانه، فقط برای رخ دادن بهترین 
نمی کشید.  انتظار  کارها  و درست شدن همه  چیزها 
همینطور به خودتان اجازه نمی دهید که فقط بدی ها 
به  عوض،  در  باشید.  بدترین ها  منتظر  یا  دیده   را 
»تصویر بزرگ«، متشکل از خوب و بد نگاه می کنید. 
- بر مسائل مثبت تمرکز کنید. سه چیزی را که در 
روز گذشته به خوبی پیش رفته اند یادداشت کنید. این 
مسائل می توانند چیز مهمی مثل گرفتن اضافه حقوق 
یا چیز کوچکتری مانند »امروز با یک دوست قدیمی 
حرف زدم« باشند. عامل هر رویداد را توضیح داده و 
تشویق  داشته اید  آن  در  که  نقشی  خاطر  به  را  خود 
کنید، مثاًل »من باالخره این تماس تلفنی که مدتها 

پشت گوش انداخته بودم را گرفتم.«
زندگی  در  چیز  سه  کنید.  تمرین  را  سپاسگزاری   -
خود را که به خاطر آنها سپاسگزار هستید را بنویسید. 
این نوع تمرکز بر ارزش های زندگیتان به شما کمک 
می کند که افکار و احساسات خود را مثبت تر نگهدارید. 
-  به مزایا نگاه کنید. به یک رویداد منفی در گذشته 
که  مثبت  چیزی  به  حال  کنید.  نگاه  دور  یا  نزدیک 
در آن رویداد منفی وجود داشته فکر کنید. این جنبه 
مثبت را یادداشت کنید. برای افکار مثبت، از دستخط 

درشت تر یا رنگ محبوب تر استفاده کنید. 
-  به آینده نگاه کنید. خودتان را در حال انجام کاری 
کنید.  تصور  می دهد  مطبوعی  احساس  شما  به  که 

انتظار وقوع چیزهای خوب را داشته باشید. 

 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

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

تجربه کنید.    09158668002

فروش باغ در مرکز خراشاد
 با موقعیت عالی و 500 متر زمین
 با درختان میوه ، سند باغ منزل

 و سه فنجان آب
09155611187- اولیایی

دعوت به همکاری
از دارندگان رشته های ذیل برای مسئول فنی 

مرکز توانبخشی دعوت به عمل می آید:
پزشک عمومی، دکترای روانشناسی بالینی یا ارشد 

روانشناسی بالینی، روان پرستاری، کار درمانی یا مدیریت توانبخشی  
32432793 -  09151607915 دهقان مقدم

خشکشویی صـدف
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

 09155632009
 32340188  - فدائی

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

فست فود فعال با فروش 
باال و موقعیت عالی به فروش 
می رسد یا معاوضه با خودرو

09356214184
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 

توجه                   توجه
خریدار وام بنیاد شهید و جانبازان 

عزیز به باالترین قیمت و ارائه هرگونه 
تضمین درخواستی، بیمه و ... 

09150918784

رستوران و غذای آماده 
حمید

 به فروش می رسد
به علت مشکالت مالی فی 
60 میلیون مقطوع مجهز به 
سالن پذیرایی و دکور سنتی
بلوار فایده - جنب پرده اطلس

09109313400

f فروش یک دستگاه کامیونت زامیاد
دوگانه ، مدل 1385فی: 22/000/000 

تومان    09155634742-انصاریان

فروش فوری یک باغ همراه با یک قطعه 
زمین با آب در بهترین نقطه روستای بیجار  

32445027 -09151605660

فروش فوری 17عدد آالچیق 
6 متری      09151615023

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه قلی زاده 
به شماره  39000035 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قابل توجه  همشهریان   و فروشندگان
به اطالع می رساند

 20 فقره چک بانک ملی شعبه معلم 
بیرجند از شماره سریال 208729 
تا 208749 متعلق به اینجانب سید 
محمد حسینی در تاریخ 94/11/25 

 مفقود گردیده  و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد ، در هنگام اخذ چک

 از خریداران دقت فرمایید. 

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

09153613243- شریفی

کارواش بخار با موقعیت و درآمد عالی 
با قیمت مناسب به فروش می رسد.

09358994585

یک باب مغازه موبایل فروشی با لوازم 
 تعمیرات و جانبی به علت تغییر شغل 

به فروش می رسد.  09301153034

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید   09365616023

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

  IOS ،استخدام یک نفر برنامه نویس اندروید
و ویندوز با حقوق عالی در شرکت نرم افزاری 

آینده       09150918836

بازاریاب با تجربه و ماهر در زمینه فروش 

سنگ نیازمندیم.   031-33802327

کارخانه شیر ستره در نظر دارد: 
برای کادر فروش خود چند نفر 
راننده با ماشین وانت و نیسان 

یخچالدار استخدام  نماید.
 از متقاضیان خواهشمندیم  برای 

کسب اطالعات بیشتر با شماره ذیل 
تماس حاصل فرمایند. 

 32222398
ساعت تماس: از 9 صبح الی 13

شرکت آزمون کیفیت 
در خراسان جنوبی برای انجام 

پروژه های خود به تعدادی 
نیروی  کارشناس متخصص

 آشنا با فیبر نوری و تجهیزات 
مخابراتی رشته های مخابرات 

و الکترونیک نیازمند است.
32222452

)تماس ساعت اداری(

فروش فوری سوپر مارکت فقط 8 
میلیون تومان    09150860499

رهن و اجاره
سوله 240 مترمربع به اضافه 400 
مترمربع محوطه به اضافه 80 متر 

مربع در 2 باب مغازه تجاری واقع در 
 پشت بلوار دانشگاه قبل از مرکز 
فنی هدایت    09155610797

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی
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شهرخبر: ترب سیاه چون غنی از ویتامین است در رفع خستگی و جذب آهن بدن به عنوان آنتی اکسیدان قوی در بدن عمل می کند. خواص
 شگفت انگیز ترب سیاه برای سرفه های آزاردهنده مزمن و حتی کهنه بسیار مفید است. ترب، به علت داشتن ترکیبات گوگردی به عنوان 
ضدباکتری، ضدقارچ و ضدویروس عمل می کند و مانع از بروز عفونت های مجاری تنفسی و مجاری ادراری و باعث سم زدایی از کبد می شود.

با خواص شگفت انگیز ترب سیاه آشنا شوید  اخبار ورزشی

»حسینی« قهرمان مسابقات پینگ پنگ 
کارمندان استان خراسان جنوبی

خراسان  استان  کارمندان  پنگ  پینگ  مسابقات 
شد.  برگزار  فجر  مبارک  دهه  مناسبت  به  جنوبی 
 حسین رفیعی مسئول برگزاری مسابقات اعالم کرد : 
شهید  سالن  در  استان  ادارات  کارمندان  مسابقات 
سرحدی بیرجند برگزار و سید حسین حسینی از اداره 
آورد،  دست  به  را  اول  مقام  پرورش  و  آموزش  کل 
محمدرضا عباسپور از اداره ورزش و جوانان شهرستان 
بیرجند مقام دوم را کسب کرد، عبدا... علمی از اداره 
حج و زیارت و هادی ژاله از شرکت گاز استان خراسان 

جنوبی مشترکاً سوم شدند.

اعزام تیم کونگ فوتوآ استان
 به مسابقات قهرمانی کشور

تیم کونگ فوتوآ استان به مسابقات کونگ فو قهرمانی 
کشور که از 28 تا 30 بهمن ماه جاری در فوالدشهر 
اصفهان برگزار می شود، اعزام شد. میالد بهادرنسب 
در وزن 58- بزرگساالن، پیمان پودینه شیخ در وزن 
68- بزرگساالن، علیرضا قربانی در وزن 51- جوانان و 
علیرضا بهمدی در وزن 55- جوانان اعضای تیم استان 
هستند که با مربیگری و سرپرستی مصطفی قاینی به 

این مسابقات اعزام می شوند. 

  کسب نایب قهرمانی مسابقات دارت 
ادارات استان توسط دانشگاه بیرجند

کسب  به  موفق  بیرجند  دانشگاه  کارکنان  دارت  تیم 
مقام دوم مسابقات دارت ادارات خراسان جنوبی شد. در 
این مسابقات که در محل سالن ورزشی شهید شهپر 
شهرستان بیرجند بین شش تیم از کارکنان ادارات استان 
برگزار گردید، اعظم کاهنی، منصوره صحراگرد، حمیده 
مرکی، فاطمه گنجی و زهره حسن پور فرد اعضای تیم 
دارت دانشگاه بیرجند بودند که منصوره صحراگرد مقام 

سوم انفرادی این مسابقات را به دست آورد. 

 کسب مقام اول مسابقات نجات غریق 
استان توسط نماینده دانشگاه بیرجند

سجاد سرزهی از ناجیان غریق دانشگاه بیرجند موفق 
رشته  در  طناب  پرتاب  مسابقات  اول  مقام  کسب  به 

نجات غریق استان خراسان جنوبی شد.

سه ایرانی در تعقیب بازیکن تایلند 
برای رسیدن به عنوان آقای گلی

مهر: با پایان یافتن مرحله گروهی مسابقات قهرمانی 
فوتسال آسیا 2016، اسامی بیشترین گلزنان این مرحله 
از سوی سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا منتشر 
شد. در این میان نام سه ملی پوش ایران یعنی حسین 
طیبی )6 گل(، اصغر حسن زاده )5 گل( و مهدی جاوید 
)5 گل( در جایگاه های دوم تا چهارم به چشم می خورد. 
سوفاووت بازیکن تایلند با 8 گل در صدر جدول قرار دارد 

و بازیکنان ایرانی در تعقیب وی هستند.

خوراکی های پر انرژی برای
 روزهای خانه تکانی

و  چرب  غذاهای  می دانستید  آیا  شهرخبر: 
زیرا  می کنند،  خسته  بیشتر  را  شما  پرکالری 

برای هضم به انرژی بیشتری نیاز دارند. برای 
داشتن هوشیاری کامل در طول روز، سعی کنید 
کنید.  انتخاب  خوردن  برای  مناسبی  غذاهای 
قوطی  یک  واقع  در  عسل  قاشق  یک  عسل: 
شیرینی  این  است.  طبیعی  انرژی زای  نوشابه 

طبیعی انرژی را به تدریج به ماهیچه های شما 
منتقل می کند به همین دلیل مصرف آن بعد از 
ورزش توصیه شده است. می توانید عسل را هر 
زمان و با هر چیزی از جمله چای مصرف کنید. 
موز: از آنجا که این میوه بیشتر از انواع قندها 

)گلوکز، فروکتوز و سوکروز( و فیبر تشکیل شده 
به  انرژی  از  خوبی  منبع  را  آن  می توان  است، 
حساب آورد. می توانید موز را با کره بادام زمینی 
تاثیر آن چند  تا  بادام معمولی مصرف کنید  یا 
برابر شود. همچنین می توانید تکه های موز را با 

صبحانه بخورید تا انرژی شما در طول روز زیاد 
باشد. سیب: خوردن یک سیب در روز نه تنها 
شما را از مراجعه به پزشک بی نیاز می کند، بلکه 
انرژی شما را نیز به میزان چشمگیری افزایش 
می دهد. هضم سیب )که سرشار از فیبر است(، 
نسبت به سایر میوه ها بیشتر طول می کشد به 
همین دلیل خوردن آن انرژی شما را به مدت 
طوالنی تری باال نگه می دارد. اگر می خواهید 
انرژی زیادی دریافت کنید، سیب را با کمی  پنیر 
آهن  از  عالی  منبعی  اسفناج  اسفناج:  بخورید. 
است.  بدن(،  در  انرژی  تولید  )مهمترین عنصر 
همراه با وعده ناهار، یک بشقاب ساالد اسفناج 
بخورید. احتماال در بعد از ظهر آن روز احساس 
خستگی نخواهید کرد.حبوبات: به عنوان یکی 
کربوهیدرات،  و  پروتئین  منابع  بهترین  از 
به  به گوشتخواران و هم  مصرف حبوبات هم 
می توانید  می شود.  توصیه  بسیار  گیاهخواران 
اسفناج  همراه ساالد  به  را  پخته شده  حبوبات 
ماست  کنید.ماست:  مصرف  غذاها  سایر  در  یا 
باشد.  می تواند میان وعده خوبی در طول روز 
ماست های میوه ای از تنوع زیادی برخوردارند. 
ماست همچنین دارای منیزیم و کلسیم زیادی 
بدن  در  انرژی  شدن  آزاد  برای  منیزیم  است. 
ورزش  از  پس  ماست  مصرف  است.  ضروری 

بسیار مفید است.

آب گوجه فرنگی موثر
 در کاهش عالیم یائسگی

 
احساس  یائسگی  دوران  در  آیا  نیوز:  سالمت 
بدن  از  هایی  قسمت  در  آیا  دارید؟  اضطراب 

که قبال وزن اضافه نداشتید دچار اضافه وزن 
شده اید؟ آیا راه حلی برای مشکل بروز عالیم 
اند که  دریافته  دارد؟. محققان  یائسگی وجود 
آب  هفته   8 مدت  به  و  بار  دو  روزی  مصرف 
رفتن  بین  از  باعث  نمک  بدون  فرنگی  گوجه 

فرنگی  گوجه  آب  شود.  می  یائسگی  عالیم 
افزایش  و  اضطراب  عالیم  کاهش  باعث 
و  استرس  شود.  می  زنان  در  انرژی  میزان 
گرفتگی  گر  بروز  در  استروژن،  پایین  میزان 
میزان  پایین،  استروژن  با  همراه  دارد.  نقش 

بخش  آرام  هورمون  که  پروژسترون  تولید 
اضافه  هنگام  کند.  می  پیدا  کاهش  نیز  است 
یائسگی  دوران  در  که  زنانی  کمر،  دور  شدن 
تری  افزایش  خطر  معرض  در  بیشتر  هستند 
گلیسیرید قرار دارند؛ گوجه فرنگی در کاهش 

میزان تری گلیسیرید موثر است.

سالمندان برای رفع یبوست
 این غذاها را بخورند

 
نیوز: یبوست یکی از مشکالت شایع  سالمت 
است  الزم  محققان  گفته  به  است.  سالمندان 
با غذاهایی مانند خورش مرغ با کلم و چغندر، 
و  شده  رنده   هویج  با  سبزیجات  و  جو  سوپ 
شلغم درمان شود؛ و اگر با این تدابیر برطرف 
ماءالعسل  در  جوشانده  خشک  انجیر  از  نشد، 
استفاده  خفیف  ملین های  و  عسل(  و  )آب 
شود. خوردن انجیر تازه در فصل آن و انجیر 
برای  بهترین چیزها  از  در زمستان،  خیسانیده 
باید  سالمندان  غذای  است.  شکم  نرم کردن 
باشد. غذای  باال  از نظر کیفیت  کم حجم ولی 
سالمندان باید کم حجم ولی از نظر کیفیت باال 
باشد. به طور کلی کاهش حجم غذا و افزایش 
دفعات آن، و پرهیز از غذاهای سودازا و بلغم زا 
غذاهایی  می شود.  توصیه  کهن سالی  دوره  در 
و  شیر  گندم،  هلیم  شوربا،  آبگوشت،  مانند 
گوشت،  آب  عسلی،  تخم مرغ  زرده  عسل، 
با  خوب پخته  نان  و  خروس  جوجه   گوشت 
سالمندی  سن  برای  متوسط،  نمک  میزان 

مفید است.

 سالمندان برای رفع یبوست این غذاها را بخورند

تصادف رانندگی در بیرجند 
جان یک نفر را گرفت

یک دستگاه خودروی پژو پارس و یک دستگاه کامیونت فوتون در 
پل غیر هم سطح غدیر به شدت با هم برخورد کردند. با اعالم این 
خبر به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی بیرجند مورخ 26 بهمن 
ماه جاری در ساعت 17/45 آتش نشانان ایستگاه 1 به محل حادثه 
اعزام شدند. فرمانده تیم اعزامی در این باره گفت: دو خودرو پژو و 
فوتون از روبرو با هم برخورد کرده و افراد داخل خودروها گرفتار 
شده بودند. عربی افزود: آتش نشانان پس از ایمن سازی محل با 
همکاری نیروهای هالل احمر با استفاده از تجهیزات هیدرولیک 
نسبت به رها سازی افراد گرفتار اقدام کردند. در این حادثه دو نفر 
مصدوم که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند ولی 

متاسفانه راننده خودروی پژو پارس فوت کرده بود.

رکوردشکنی سرقت تلفن همراه در یک روز

تابناک: ماموران کالنتری جنت آباد حین گشت زنی متوجه تردد موتورسیکلتی 
با پالک مخدوش شدند. ماموران که احتمال می دادند دو سرنشین موتور، سارق 
باشند به تعقیب آنها پرداختند و دقایقی بعد، وقتی آنها قصد سرقت موبایل پسر 
جوانی را داشتند، ماموران با خودرو پلیس به موتورسیکلت کوبیده و آنها را نقش 
زمین کردند.یکی از سارقان با استفاده از شلوغی خیابان موفق شد، فرار کند؛ اما 
راننده موتورسیکلت دستگیر و در بازرسی بدنی، 12 گوشی تلفن همراه از او کشف 
شد.متهم 22 ساله با اعتراف به موبایل قاپی گفت: برای کار به تهران آمدم، اما 
چون کار مناسب پیدا نکردم، شب ها در پارک می خوابیدم و با پسر جوانی در پارک 
آشنا شدم و او پیشنهاد سرقت و درآمد 100 هزار تومانی را داد. از صبح با پرسه 
زنی در شهر موفق شدیم 15 گوشی تلفن همراه را سرقت کنیم. وقتی قصد 
داشتیم آخرین سرقت را انجام دهیم با ماموران تصادف کردیم و من دستگیر 
شدم. با اعترافات سارق 22 ساله، تحقیقات برای دستگیری همدست او آغاز شد. 

کالهبرداری با اهدای دکتری افتخاری 

باشگاه خبرنگاران: رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی گفت: کارشناسان 
به تبلیغات گسترده سایت اینترنتی که تحت عنوان یک موسسه علمی 
پیشکسوتان  عنوان  تحت  صنایع  و  صنوف  برجسته  مدیران  از  آموزشی 
عرصه کارآفرینی و چهره های ماندگار و برگزاری همایشی با اخذ مبالغ 
قابل توجه عضوگیری می کرد مظنون شدند. سرهنگ جهانشیری افزود: در 
بررسی تبلیغات این سایت برای عضویت مشخص شد که مدیر این سایت 
برای احراز صالحیت از سوی نهادهای دولتی و اهدای دکترای افتخاری به 
شرکت کنندگان مبالغ قابل توجهی دریافت می کند. وی تصریح کرد: در 
بررسی ها مشخص شد گرداننده این سایت بدون مجوز و با سوء استفاده 
از نام نهادهای دولتی ضمن دستیابی به اطالعات محرمانه مدیران اقدام به 
کالهبرداری قابل توجهی از کابران اینترنتی می کند که متهم را دستگیر 

کردند.در بازجویی ها متهم به جعل عنوان و کالهبرداری اعتراف کرد.   

جزییات تسویه حساب خانوادگی در فضای مجازی 

پی  در  گفت:  کردستان  انتظامی  فتای  پلیس  رئیس  خبرنگاران:  باشگاه 
تلگرام  در  هایش  فایل  و  تصاویر  انتشار  بر  مبنی  خانم  نفر  یک  شکایت 
موضوع در دستور کار قرار گرفت. سرهنگ شاکری افزود: با بررسی های 
صورت گرفته مشخص شد فردی در کانال تلگرام با وعده دروغ ازدواج به 
تصاویر شخصی شاکی دسترسی پیدا کرده است. وی خاطرنشان کرد: فرد 
مذکور بعد از دسترسی به عکس ها آنها را در قبال مبلغی پول در اختیار 
های  فابل  و  ها  عکس  طریق  این  به  و  داده  قرار  خود  آشنایان  از  یکی 
شخصی شاکی در فضای مجازی انتشار یافته است.شاکری ادامه داد: بعد از 
اخذ دستور قضایی و احراز هویت متهم که شوهر خواهر شاکی بود، متهم 
دستگیر شد. وی تصریح کرد: متهم بعد از اینکه با ادله و مستندات جرم روبه 
رو شد به بزه انتسابی خود اعتراف و اظهار داشت به خاطر  اختالف خانوادگی  

و کینه قلبی دست به این کار زده است. 

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 
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روحانی برای پیدا کردن فساد به »برادر«
  »دفتر« و »وزیر نفت« خود بنگرد

جاى  به  دولت  گفت:  تهران  نماینده  زاكانى  علیرضا 
تولید و رفاه، با سرعت غیرقابل تصورى در حال تولید 
فروشى  كشور  »موج  اینكه  بیان  با  وى  است.  رانت 
و سرمایه  منابع  متنوع  در حوزه هاى  و  افتاده  راه  به 
ملى در حال غارت شدن است«، گفت: رئیس جمهور 
به جاى اینكه به دنبال سازمان فساد بنگرد به برادر 

خود، دفتر خود و به وزارت نفت بنگرد.

 کسی توقع ندارد که خود رئیس جمهور 
 شخصا وارد ماجرای »رد صالحیت ها« شود 
سوال  این  به  واكنش  در  دولت  سخنگوى   ، نوبخت 
كه آیا دولت به دنبال حضور وكیل الدوله ها در مجلس 
است، گفت: پاسخ من در 7 اسفند مشخص مى شود. 
دیدگاه هاى  میان  اختالف  بین  كه  هستند  مردم  این 
مختلف تصمیم مى گیرند و بعد از انتخابات مشخص 
مى شود كدام دیدگاه ها از زبان مردم حرف مى زنند.وى 
در پاسخ به این سوال كه آیا رئیس جمهور شخصاً براى 
پیگیرى بررسى صالحیت ها رایزنى كرده است یا خیر، 
بیان كرد: رئیس جمهور ابزارها و اشخاص مختلفى دارد 
كه از همه آنها استفاده مى كند. كسى هم توقع ندارد كه 

خود رئیس جمهور شخصاً وارد ماجرا شود.

 توکلی : من شرمنده ام شما را نمی دانم
نماینده مردم تهران در مجلس در نامه اى به معاون اول 
رئیس جمهور نوشت: طى 27 ماه ـ دو سال و 3 ماه از 
تابستان 1392 تا پاییز 1394 ـ از عملكرد این دولت، 
نه تنها به طور خالص شغلى ایجاد نشده، بلكه هر ماه 
5352 ایرانى شغل شان را از دست داده اند . وى افزود: 
با توجه به وعده هاى مكرر رونق و ناكامى بسته هاى 
سیاستى دولت كه این وضعیت تلخ نشانى از آن است، 
برخى  با  من  فرافكنى.  نه  است،  شایسته  شرمندگى 
حل  راه  با  همراه  انتقاد  دلسوزانه  همواره  دوستانم   از 
داشته ایم، با این وجود، از این وضعیت شرمنده هستیم. 

شما را نمى دانم!.

اصولگرایان در استان ها لیست نمی دهند 

یک منبع آگاه به جمهوریت اعالم كرد: آیت ا... موحدى 
كرمانى تاكید كرده است: این ائتالف هیچگونه لیستى 
تهران  در  تنها  و  ندارد  تهران  جز  به  ها  استان  براى 

لیست مى دهد و در سایر استان ها لیستى نمى دهد.

 مطهری : میثاق نامه ای را، امضا نکرده ام 
نماینده تهران در واكنش به امضاى   ، على مطهرى 
میثاق نامه با اصالح طلبان گفت : چنین چیزى وجود 
نداشته كه بنده میثاق نامه اى براى اصالح طلبان نوشته 
باشم، بلكه آن تنها نوشتن رزومه و مشخصات فردى 
به  اگر  كه  بود  آمده  نوشته  این   4 بند  در  بود.  بنده 
مجلس دهم راه پیدا كردم، ضرورتاً باید در فراكسیون 
از  گفتم  بنده  ولى  كنم،  پیدا  عضویت  اصالح طلبان 

آنجایى كه من مستقل هستم این بند را قبول ندارم. 

عربستان  درحال   تدارک  حمله نظامی
   به  سوریه  با همکاری ۲۰ کشور

عربستان در حال تدارک حمله اى نظامى با همكارى 
2۰ كشور دنیاست. درحالى كه رسانه هاى عربستان 
اطالعاتى زیادى در این رابطه منتشر نكرده اند، گفته 
شده است كه این عملیات بزرگترین عملیات تاریخ در 
خاورمیانه مى باشد. اردن، بحرین، سنگال، عمان، قطر، 
امارات، سودان، كویت، مالدیو، پاكستان، تونس، جزایر 
كومورس، مالزى، مصر و چند كشور آفریقایى از جمله 
كشورهایى هستند كه عربستان سعودى را در این حمله 

نظامى به سوریه همراهى خواهند كرد.

  لبنان استانی از ایران نخواهد شد
سعد حریرى، رهبر حزب المستقبل لبنان در بیروت 
 گفت لبنان تسلیم زور اسلحه و افراط گرایى نمى شود. 
و  نیست  ایران  از  استانى  لبنان  كه  گفت  حریرى 
تاكید كرد بعضى مایلند لبنان موضعى ضد سعودى و 
كشورهاى خلیج فارس بگیرند. نخست وزیر پیشین 
تواند  نمى  زورگویى  با  ایران   « شد  مدعى   لبنان 

رهبرى لبنان را تعیین كند.«

 عربستان، ایران را غافلگیر کرد !
»عربستان،  نوشت:  عرب  جهان  مطرح  تحلیلگر 
كه  گفته  وى  كرد«)!(  غافلگیر  یمن  در  را  ایران 
عربستان، ایران را بارى دیگر در سوریه هم غافلگیر 
در  »غافلگیرى  افزود:  القاسم  فیصل  كرد.«  خواهد 

سوریه به مراتب بزرگتر از یمن خواهد بود.«

تحلیل ظریف از شکست مذاکرات
  در دولت احمدی نژاد 

محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهورى اسالمى در 
در  هسته اى  مذاكرات  شكست  درباره  گفت وگویى 
دولت قبل مى گوید: بر این باورم اگر همان روند از 
سوى ایران ادامه پیدا كرده بود و در انتخابات سال 
84، ما روندى كاماًل متضاد با مسیر قبلى را در پیش 

نمى گرفتیم، مذاكرات به نتیجه مى رسید.

۸۰ درصد ایرانی ها موافق نقش  آفرینی 
 کشورشان در سوریه هستند

نتایج یک پژوهش توسط دانشگاه مریلند آمریكا درباره 
مردم  كه  دهد  مى  نشان  ایران  مردم  هاى  دیدگاه 
كشورمان از اقدامات ایران در سوریه حمایت مى كنند.
نتایج این تحقیق بیانگر آن است مردم اقدامات آمریكا 
در سوریه را بیشتر در راستاى گسترش نفوذ خود و تامین 
منافع اسرائیل و عربستان در منطقه مى دانند.بنابراین 
تحقیق، مردم ایران تحوالت منطقه را با دقت باالیى 
رصد مى كنند؛ به طورى كه 79 درصد از مردم اخبار 
اخبار درگیرى هاى   درگیرى هاى سوریه، 78 درصد 
عراق و 7۰ درصد اخبار درگیرى هاى یمن را »بسیار« 
و یا »تاحدى« پیگیرى مى كنند. همچنین حدود 88 
به گروه  ایران  از كمک هاى  درصد مردم كشورمان 
هاى كرد عراقى در نبرد با داعش، 87 درصد از كمک 
به گروه هاى شیعه عراقى در نبرد با داعش و 71 درصد 
از مردم از كمک هاى ایران به حزب ا... لبنان »بسیار« 

و یا »تاحدى« حمایت مى كنند.

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور 
مقاومت  با  كشور  برجام،  از  پس   : گفت 
را  ظالمانه  تحریم هاى  مردم،  منطقى 
رو  توافق  یک  به  و  گذاشته  سر  پشت 
ترتیب،  این  به  كه  یافته  دست  جلو  به 
اقتصاد  صحنه  در  ایران  دیگر  بار  یک 
جهانى به عنوان جذاب ترین بازار نوظهور 
و  اقتصادى  تحلیلگران  همه  توجه  مورد 

سرمایه گذاران قرار گرفته است.
فضاى  كلى  تصویر  تشریح  با  وى 
تصریح  برجام،  از  پس  در  ایران  اقتصاد 
مذاكرات  در  موفق  جدید  رویكرد  كرد: 
مذاكرات  این  به  محدود  هسته اى، 
اقتصاد  جاى  همه  در  و  ماند  نخواهد 
واقع  در  كرد،  خواهد  بروز  هم  ایران 
به  كه  شد  باعث  سازنده  تعامل  رویكرد 
موفقیت برسیم. فهم ما از تعامل سازنده 
ایران  ساختن  براى  جهان  تعامل  نیز 
با  اظهار داشت: سخن گفتن  است. وى 

سرمایه گذاران بالقوه یا بالفعل خارجى با 
نیاز  ایران  اقتصاد  در  ما  نیست،  تهییج 
از  بزرگ تر  جذاب  حرف هاى  كه  نداریم 
ایران  اقتصاد  واقعیت  اما  بزنیم  واقعیت 

اقتصاد  با  فاصله  از  بعد  كه  دارد  الزم 
آن  واقعیات  و  شده  بازسازى  جهانى، 
ارائه  در  ما  رویكرد  پس  شود،  منعكس 
اقتصاد  سرمایه گذارى  فرصت هاى 

اقناعى به شمار  ایران تهییجى نیست و 
گفت:  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  مى رود. 
اقتصادى كه مى تواند در فاصله دو سال 
آرامش و ثباتى را در خود تجربه كند كه 

بتواند  درصد،   45 حدود  تورم  جاى  به 
درصد   13 به  را  تورم  تحریم  شرایط  در 
داد  دنیا خواهد  به  را  واقعى  پیام  برساند، 
اقتصادى  مدیریت  مى دهد  نشان  كه 

مى تواند  هم  و  مى خواهد  هم  كشور 
ایجاد  خود  اقتصاد  در  را  الزم  پیش بینى 
داد:  ادامه  رئیس جمهور  رئیس دفتر  كند. 
 2 برجام  از  سخن  اكنون  جمهور  رئیس 
برنامه  اگر برجام یک  به میان آورده كه 
جامع اقدام مشترک با كشورهاى خارجى 
بود، برجام 2 برنامه جامع اقدام مشترک 
دست  به  دست  باید  همه  كه  است  ملى 
خصوصى،  و  دولتى  بخش  و  داده  هم 
كنند.  همكارى  منابع  همه  تجهیز  براى 
نگاه در برجام 2، نگاه جامع هم افزاست 
و رویكرد بخشى نیز از آن به دور خواهد 
 2 برجام  خوردن  كلید  گفت:  وى  بود. 
همزمان با آغاز نیمه دوم افق چشم انداز 
بیست ساله كشور و برنامه ششم توسعه 
است، در این حركت هم بخش دولتى و 
خصوصى داخلى و نیز بخش سرمایه گذار 
خارجى، با یک قرائت واحد و مشترک از 

اهداف و سیاست ها باید مشاركت كنند.

برگزارى نشست شوراى امور عشایرى خراسان جنوبى در بیرجند    عكس:  مجتبى گرگىعکس روز 

نهاوندیان : برجام ۲ را به زودی کلید می زنیم

حداد عادل : برای خدا انصراف دهند ؛ رای می شکند
 

سخنگوى شوراى ائتالف اصولگرایان گفت: آن اصولگرایانى 
انصراف  است  بهتر  خدا  براى  نگرفتند  قرار  فهرست  در  كه 
دهند،آن ها نباید بى جهت راى بشكنند كه بعدا پشیمان بشوند. 
آنها  اگر  اینكه  بیان  با  ائتالف اصولگرایان  سخنگوى شوراى 
كه  نه كسانى  و  موفق مى شوند  نه خودشان  ندهند  انصراف 
در فهرست قرار گرفته اند، تصریح كرد: اگر كسى به هر دلیلى از جمله محدود بودن 
ظرفیت اسمش در فهرست قرار ندارد، مى تواند در جاهاى دیگر به انقالب خدمت كند.

 چون احمدی نژاد از خودشان بود، سکوت می کردند، برای همین راهم را از مدعیان اصولگرایی جدا کردم
 

نماینده مردم تهران گفت: چون احمدى نژاد از خودشان بود، سكوت مى كردند، براى همین راهم را از مدعیان اصولگرایى جدا كردم. مطهرى با اشاره به 
برخى قانون شكنى ها در دولت قبل اظهار كرد: آقاى احمدى نژاد اعتقاد به قانون نداشت و مى گفت هر قانونى را كه نخواهم اجرا نمى كنم در حالى كه من 
فكر مى كنم چنین فردى حتى یک ساعت نباید سر كار خود باقى بماند. وى خطاب به دانشجویان اظهار كرد: اگر در انتخابات پیش رو مشاركت نكنید 
مجلسى شبیه مجلس نهم خواهیم داشت. این نماینده مجلس با اشاره به سابقه نمایندگى خود در ادوار هشتم و نهم مجلس گفت:  مجلس هشتم مجلس 

قوى تر بود، در آن دوره حداقل 5۰، 6۰ نفر آدم خوشفكر حضور داشتند.

اندک اختالف باعث تکرار مجلس ششم می شود
 

طیف  اینكه  بیان  با  تهران،  در  اصولگرایان  ائتالف  عضو 
به  زدن  دنبال ضربه  به  فتنه  در  فعال  افراد  و  اصالح طلبان 
كرد:  خاطرنشان  هستند،  اصولگرایان  شكل گرفته  وحدت 
دوستان اصولگرا مراقب باشند كه فریب اصالحات را نخورند 
این شرایط ممكن  اندک اختالفى در   : نبویان اظهار داشت 
است ضربات سختى به نیروهاى انقالبى وارد كند و مجلسى مانند مجلس ششم را 

بر سر كار بیاورد كه جهت گیرى هاى آن در خدمت ضد انقالب بود.

ایران در صحنه اقتصاد جهانی به عنوان جذاب ترین بازار نوظهور مورد توجه قرار گرفته است

برای اطالع از ساعت کار استخر، خرید بلیت و اجاره سانس 
شماره تماس : 09151635494

برای ثبت نام در کالس آموزش شنا )عمومی و خصوصی( ورزش در آب
شماره تماس: 09366667224

آدرس: شهید آوینی - پارک نیلوفر - انتهای امیر کبیر

مــژده
قابل توجه شهروندان محترم، ارگان های دولتی و خصوصی

بازگشایی استخر سرپوشیده نیلوفر )مدیریت جدید(
آقایان : حسین آبادی     بانوان : مردانی

 به اطالع کلیه شهروندان محترم می رساند:

ساعت پذیرش بانوان: همه روزه 15-16/30 
جمعه ها: 10-11/30     9/30- 8

ساعت پذیرش آقایان: همه روزه 18-19/30   20-21/30
آدرس: بیرجند، سجادشهر، نبش سرداران شهید، نرسیده به فلکه اول 

شماره تماس: 09151642756 - 05632411801

مجموعه های استخر، سونا، جکوزی، سالن ورزشی و سالن بدنسازی
مجتمع فرهنگی- ورزشی و توانبخشی ایثار 

آماده پذیرش مراجعین محترم می باشد

خبری  پایگاه  افتتاح  بدینوسیله 
تحلیلی فارس 21 را به اطالع 

هم استانی های عزیز می رساند.
WWW.FARS    .IR

سراسر  در  مندان  عالقه  کلیه  از 
استان دعوت می شود 

خبرنگار افتخاری ما باشند. 
شماره تماس: 09157125062
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ستادتبلیغات انتخاباتی

آیت ا... دکتر رئیسی
 کاندیدای پنجمین دوره  مجلس خبرگان

 رهبـری از استـان خراسـان جنوبی:

حضرت آیت ا... دکتر رئیسی در جمع روحانیون :
من امید آن دارم همان طور که در 22 بهمن برگ زرینی آفریده 
شد در روز 7 اسفند هم برگ زرین دیگری آفریده شود و آنچه 
که خیر و صالح ملت ایران و خواست خداوند است ،رقم بخورد .

وعده ما هفتم اسفند پای صندوق رای



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
 صفحه آرایی : واحد رایانه روزنامه آوا - چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو
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پیامبر اكرم )ص( : هر كس بدهكار ناتوانى را مهلت دهد
 براى هر روزش ثواب صدقه در راه خدا مى باشد.
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روحانی برای پیدا کردن فساد به »برادر«
  »دفتر« و »وزیر نفت« خود بنگرد

جاى  به  دولت  گفت:  تهران  نماینده  زاكانى  علیرضا 
تولید و رفاه، با سرعت غیرقابل تصورى در حال تولید 
فروشى  كشور  »موج  اینكه  بیان  با  وى  است.  رانت 
و سرمایه  منابع  متنوع  در حوزه هاى  و  افتاده  راه  به 
ملى در حال غارت شدن است«، گفت: رئیس جمهور 
به جاى اینكه به دنبال سازمان فساد بنگرد به برادر 

خود، دفتر خود و به وزارت نفت بنگرد.

 کسی توقع ندارد که خود رئیس جمهور 
 شخصا وارد ماجرای »رد صالحیت ها« شود 
سوال  این  به  واكنش  در  دولت  سخنگوى   ، نوبخت 
كه آیا دولت به دنبال حضور وكیل الدوله ها در مجلس 
است، گفت: پاسخ من در 7 اسفند مشخص مى شود. 
دیدگاه هاى  میان  اختالف  بین  كه  هستند  مردم  این 
مختلف تصمیم مى گیرند و بعد از انتخابات مشخص 
مى شود كدام دیدگاه ها از زبان مردم حرف مى زنند.وى 
در پاسخ به این سوال كه آیا رئیس جمهور شخصاً براى 
پیگیرى بررسى صالحیت ها رایزنى كرده است یا خیر، 
بیان كرد: رئیس جمهور ابزارها و اشخاص مختلفى دارد 
كه از همه آنها استفاده مى كند. كسى هم توقع ندارد كه 

خود رئیس جمهور شخصاً وارد ماجرا شود.

 توکلی : من شرمنده ام شما را نمی دانم
نماینده مردم تهران در مجلس در نامه اى به معاون اول 
رئیس جمهور نوشت: طى 27 ماه ـ دو سال و 3 ماه از 
تابستان 1392 تا پاییز 1394 ـ از عملكرد این دولت، 
نه تنها به طور خالص شغلى ایجاد نشده، بلكه هر ماه 
5352 ایرانى شغل شان را از دست داده اند . وى افزود: 
با توجه به وعده هاى مكرر رونق و ناكامى بسته هاى 
سیاستى دولت كه این وضعیت تلخ نشانى از آن است، 
برخى  با  من  فرافكنى.  نه  است،  شایسته  شرمندگى 
حل  راه  با  همراه  انتقاد  دلسوزانه  همواره  دوستانم   از 
داشته ایم، با این وجود، از این وضعیت شرمنده هستیم. 

شما را نمى دانم!.

اصولگرایان در استان ها لیست نمی دهند 

یک منبع آگاه به جمهوریت اعالم كرد: آیت ا... موحدى 
كرمانى تاكید كرده است: این ائتالف هیچگونه لیستى 
تهران  در  تنها  و  ندارد  تهران  جز  به  ها  استان  براى 

لیست مى دهد و در سایر استان ها لیستى نمى دهد.

 مطهری : میثاق نامه ای را، امضا نکرده ام 
نماینده تهران در واكنش به امضاى   ، على مطهرى 
میثاق نامه با اصالح طلبان گفت : چنین چیزى وجود 
نداشته كه بنده میثاق نامه اى براى اصالح طلبان نوشته 
باشم، بلكه آن تنها نوشتن رزومه و مشخصات فردى 
به  اگر  كه  بود  آمده  نوشته  این   4 بند  در  بود.  بنده 
مجلس دهم راه پیدا كردم، ضرورتاً باید در فراكسیون 
از  گفتم  بنده  ولى  كنم،  پیدا  عضویت  اصالح طلبان 

آنجایى كه من مستقل هستم این بند را قبول ندارم. 

عربستان  درحال   تدارک  حمله نظامی
   به  سوریه  با همکاری ۲۰ کشور

عربستان در حال تدارک حمله اى نظامى با همكارى 
2۰ كشور دنیاست. درحالى كه رسانه هاى عربستان 
اطالعاتى زیادى در این رابطه منتشر نكرده اند، گفته 
شده است كه این عملیات بزرگترین عملیات تاریخ در 
خاورمیانه مى باشد. اردن، بحرین، سنگال، عمان، قطر، 
امارات، سودان، كویت، مالدیو، پاكستان، تونس، جزایر 
كومورس، مالزى، مصر و چند كشور آفریقایى از جمله 
كشورهایى هستند كه عربستان سعودى را در این حمله 

نظامى به سوریه همراهى خواهند كرد.

  لبنان استانی از ایران نخواهد شد
سعد حریرى، رهبر حزب المستقبل لبنان در بیروت 
 گفت لبنان تسلیم زور اسلحه و افراط گرایى نمى شود. 
و  نیست  ایران  از  استانى  لبنان  كه  گفت  حریرى 
تاكید كرد بعضى مایلند لبنان موضعى ضد سعودى و 
كشورهاى خلیج فارس بگیرند. نخست وزیر پیشین 
تواند  نمى  زورگویى  با  ایران   « شد  مدعى   لبنان 

رهبرى لبنان را تعیین كند.«

 عربستان، ایران را غافلگیر کرد !
»عربستان،  نوشت:  عرب  جهان  مطرح  تحلیلگر 
كه  گفته  وى  كرد«)!(  غافلگیر  یمن  در  را  ایران 
عربستان، ایران را بارى دیگر در سوریه هم غافلگیر 
در  »غافلگیرى  افزود:  القاسم  فیصل  كرد.«  خواهد 

سوریه به مراتب بزرگتر از یمن خواهد بود.«

تحلیل ظریف از شکست مذاکرات
  در دولت احمدی نژاد 

محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهورى اسالمى در 
در  هسته اى  مذاكرات  شكست  درباره  گفت وگویى 
دولت قبل مى گوید: بر این باورم اگر همان روند از 
سوى ایران ادامه پیدا كرده بود و در انتخابات سال 
84، ما روندى كاماًل متضاد با مسیر قبلى را در پیش 

نمى گرفتیم، مذاكرات به نتیجه مى رسید.

۸۰ درصد ایرانی ها موافق نقش  آفرینی 
 کشورشان در سوریه هستند

نتایج یک پژوهش توسط دانشگاه مریلند آمریكا درباره 
مردم  كه  دهد  مى  نشان  ایران  مردم  هاى  دیدگاه 
كشورمان از اقدامات ایران در سوریه حمایت مى كنند.
نتایج این تحقیق بیانگر آن است مردم اقدامات آمریكا 
در سوریه را بیشتر در راستاى گسترش نفوذ خود و تامین 
منافع اسرائیل و عربستان در منطقه مى دانند.بنابراین 
تحقیق، مردم ایران تحوالت منطقه را با دقت باالیى 
رصد مى كنند؛ به طورى كه 79 درصد از مردم اخبار 
اخبار درگیرى هاى   درگیرى هاى سوریه، 78 درصد 
عراق و 7۰ درصد اخبار درگیرى هاى یمن را »بسیار« 
و یا »تاحدى« پیگیرى مى كنند. همچنین حدود 88 
به گروه  ایران  از كمک هاى  درصد مردم كشورمان 
هاى كرد عراقى در نبرد با داعش، 87 درصد از كمک 
به گروه هاى شیعه عراقى در نبرد با داعش و 71 درصد 
از مردم از كمک هاى ایران به حزب ا... لبنان »بسیار« 

و یا »تاحدى« حمایت مى كنند.

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور 
مقاومت  با  كشور  برجام،  از  پس   : گفت 
را  ظالمانه  تحریم هاى  مردم،  منطقى 
رو  توافق  یک  به  و  گذاشته  سر  پشت 
ترتیب،  این  به  كه  یافته  دست  جلو  به 
اقتصاد  صحنه  در  ایران  دیگر  بار  یک 
جهانى به عنوان جذاب ترین بازار نوظهور 
و  اقتصادى  تحلیلگران  همه  توجه  مورد 

سرمایه گذاران قرار گرفته است.
فضاى  كلى  تصویر  تشریح  با  وى 
تصریح  برجام،  از  پس  در  ایران  اقتصاد 
مذاكرات  در  موفق  جدید  رویكرد  كرد: 
مذاكرات  این  به  محدود  هسته اى، 
اقتصاد  جاى  همه  در  و  ماند  نخواهد 
واقع  در  كرد،  خواهد  بروز  هم  ایران 
به  كه  شد  باعث  سازنده  تعامل  رویكرد 
موفقیت برسیم. فهم ما از تعامل سازنده 
ایران  ساختن  براى  جهان  تعامل  نیز 
با  اظهار داشت: سخن گفتن  است. وى 

سرمایه گذاران بالقوه یا بالفعل خارجى با 
نیاز  ایران  اقتصاد  در  ما  نیست،  تهییج 
از  بزرگ تر  جذاب  حرف هاى  كه  نداریم 
ایران  اقتصاد  واقعیت  اما  بزنیم  واقعیت 

اقتصاد  با  فاصله  از  بعد  كه  دارد  الزم 
آن  واقعیات  و  شده  بازسازى  جهانى، 
ارائه  در  ما  رویكرد  پس  شود،  منعكس 
اقتصاد  سرمایه گذارى  فرصت هاى 

اقناعى به شمار  ایران تهییجى نیست و 
گفت:  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  مى رود. 
اقتصادى كه مى تواند در فاصله دو سال 
آرامش و ثباتى را در خود تجربه كند كه 

بتواند  درصد،   45 حدود  تورم  جاى  به 
درصد   13 به  را  تورم  تحریم  شرایط  در 
داد  دنیا خواهد  به  را  واقعى  پیام  برساند، 
اقتصادى  مدیریت  مى دهد  نشان  كه 

مى تواند  هم  و  مى خواهد  هم  كشور 
ایجاد  خود  اقتصاد  در  را  الزم  پیش بینى 
داد:  ادامه  رئیس جمهور  رئیس دفتر  كند. 
 2 برجام  از  سخن  اكنون  جمهور  رئیس 
برنامه  اگر برجام یک  به میان آورده كه 
جامع اقدام مشترک با كشورهاى خارجى 
بود، برجام 2 برنامه جامع اقدام مشترک 
دست  به  دست  باید  همه  كه  است  ملى 
خصوصى،  و  دولتى  بخش  و  داده  هم 
كنند.  همكارى  منابع  همه  تجهیز  براى 
نگاه در برجام 2، نگاه جامع هم افزاست 
و رویكرد بخشى نیز از آن به دور خواهد 
 2 برجام  خوردن  كلید  گفت:  وى  بود. 
همزمان با آغاز نیمه دوم افق چشم انداز 
بیست ساله كشور و برنامه ششم توسعه 
است، در این حركت هم بخش دولتى و 
خصوصى داخلى و نیز بخش سرمایه گذار 
خارجى، با یک قرائت واحد و مشترک از 

اهداف و سیاست ها باید مشاركت كنند.

برگزارى نشست شوراى امور عشایرى خراسان جنوبى در بیرجند    عكس:  مجتبى گرگىعکس روز 

نهاوندیان : برجام ۲ را به زودی کلید می زنیم

حداد عادل : برای خدا انصراف دهند ؛ رای می شکند
 

سخنگوى شوراى ائتالف اصولگرایان گفت: آن اصولگرایانى 
انصراف  است  بهتر  خدا  براى  نگرفتند  قرار  فهرست  در  كه 
دهند،آن ها نباید بى جهت راى بشكنند كه بعدا پشیمان بشوند. 
آنها  اگر  اینكه  بیان  با  ائتالف اصولگرایان  سخنگوى شوراى 
كه  نه كسانى  و  موفق مى شوند  نه خودشان  ندهند  انصراف 
در فهرست قرار گرفته اند، تصریح كرد: اگر كسى به هر دلیلى از جمله محدود بودن 
ظرفیت اسمش در فهرست قرار ندارد، مى تواند در جاهاى دیگر به انقالب خدمت كند.

 چون احمدی نژاد از خودشان بود، سکوت می کردند، برای همین راهم را از مدعیان اصولگرایی جدا کردم
 

نماینده مردم تهران گفت: چون احمدى نژاد از خودشان بود، سكوت مى كردند، براى همین راهم را از مدعیان اصولگرایى جدا كردم. مطهرى با اشاره به 
برخى قانون شكنى ها در دولت قبل اظهار كرد: آقاى احمدى نژاد اعتقاد به قانون نداشت و مى گفت هر قانونى را كه نخواهم اجرا نمى كنم در حالى كه من 
فكر مى كنم چنین فردى حتى یک ساعت نباید سر كار خود باقى بماند. وى خطاب به دانشجویان اظهار كرد: اگر در انتخابات پیش رو مشاركت نكنید 
مجلسى شبیه مجلس نهم خواهیم داشت. این نماینده مجلس با اشاره به سابقه نمایندگى خود در ادوار هشتم و نهم مجلس گفت:  مجلس هشتم مجلس 

قوى تر بود، در آن دوره حداقل 5۰، 6۰ نفر آدم خوشفكر حضور داشتند.

اندک اختالف باعث تکرار مجلس ششم می شود
 

طیف  اینكه  بیان  با  تهران،  در  اصولگرایان  ائتالف  عضو 
به  زدن  دنبال ضربه  به  فتنه  در  فعال  افراد  و  اصالح طلبان 
كرد:  خاطرنشان  هستند،  اصولگرایان  شكل گرفته  وحدت 
دوستان اصولگرا مراقب باشند كه فریب اصالحات را نخورند 
این شرایط ممكن  اندک اختالفى در   : نبویان اظهار داشت 
است ضربات سختى به نیروهاى انقالبى وارد كند و مجلسى مانند مجلس ششم را 

بر سر كار بیاورد كه جهت گیرى هاى آن در خدمت ضد انقالب بود.

ایران در صحنه اقتصاد جهانی به عنوان جذاب ترین بازار نوظهور مورد توجه قرار گرفته است

برای اطالع از ساعت کار استخر، خرید بلیت و اجاره سانس 
شماره تماس : 09151635494

برای ثبت نام در کالس آموزش شنا )عمومی و خصوصی( ورزش در آب
شماره تماس: 09366667224

آدرس: شهید آوینی - پارک نیلوفر - انتهای امیر کبیر

مــژده
قابل توجه شهروندان محترم، ارگان های دولتی و خصوصی

بازگشایی استخر سرپوشیده نیلوفر )مدیریت جدید(
آقایان : حسین آبادی     بانوان : مردانی

 به اطالع کلیه شهروندان محترم می رساند:

ساعت پذیرش بانوان: همه روزه 15-16/30 
جمعه ها: 10-11/30     9/30- 8

ساعت پذیرش آقایان: همه روزه 18-19/30   20-21/30
آدرس: بیرجند، سجادشهر، نبش سرداران شهید، نرسیده به فلکه اول 

شماره تماس: 09151642756 - 05632411801

مجموعه های استخر، سونا، جکوزی، سالن ورزشی و سالن بدنسازی
مجتمع فرهنگی- ورزشی و توانبخشی ایثار 

آماده پذیرش مراجعین محترم می باشد

خبری  پایگاه  افتتاح  بدینوسیله 
تحلیلی فارس 21 را به اطالع 

هم استانی های عزیز می رساند.
WWW.FARS    .IR

سراسر  در  مندان  عالقه  کلیه  از 
استان دعوت می شود 

خبرنگار افتخاری ما باشند. 
شماره تماس: 09157125062
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ستادتبلیغات انتخاباتی

آیت ا... دکتر رئیسی
 کاندیدای پنجمین دوره  مجلس خبرگان

 رهبـری از استـان خراسـان جنوبی:

حضرت آیت ا... دکتر رئیسی در جمع روحانیون :
من امید آن دارم همان طور که در 22 بهمن برگ زرینی آفریده 
شد در روز 7 اسفند هم برگ زرین دیگری آفریده شود و آنچه 
که خیر و صالح ملت ایران و خواست خداوند است ،رقم بخورد .

وعده ما هفتم اسفند پای صندوق رای


