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الزامات رسانه ای 
یک انتخاب
* سردبیر

الزامات یک انتخاب خوب چیست؟ قطعًا شناخت 
مقتضیات  به  توجه  همچنین  و  انصاف  مناسب، 
باشد؟  تحمیلی  تواند  می  انتخاب  این  آیا  زمان. 
جواب فقط این است: »خیر« و هرکس اینچنین 
به  هم  و  مردم  به  هم   ، خود  به  هم  کند؛  اقدام 
مدیون  و  بود  خواهد  مدیون  آینده  های  نسل 

ماند. خواهد 
به عنوان یک رسانه مکتوب،  این روزها، ما هم   
در  تر  فراوان  مخاطبین  و  کاغذی  باالی  تیراژ  با 
حال  در  اجتماعی،  های  شبکه  و  مجازی  فضای 
کنیم.  کمک  مناسب  انتخاب  این  به  تا  تالشیم 
کوشش می کنیم تا مخاطبین خود را بدون تحمیل 
فکر و به دور از هرگونه جناح گرایی و گروه بازی، 
 با سوابق، عملکرد، اندیشه ها و راهکارها و ایده ها 
شورای  مجلس  انتخاباتی  نامزدهای  اهداف  و 

اسالمی و خبرگان رهبری آشنا کنیم. 
این مسیر قطعًا سخت، حساس و هدف گذاری و 
تبیین آن بسیار خطیر و مهم است. بنابراین اجازه 
بفرمایید چند نکته مهم را مجدداً یادآوری نماییم: 

1- مطالب، اهداف، برنامه ها، رویکردها، شعارها، 
نقطه نظرات، راهبردها و تفکرات نامزدهای محترم 
در فضای انتخابات به هیچ عنوان و الزامًا اندیشه 
و  نیست  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  رویکرد  و 
آنگونه که بارها تأکید کرده ایم، رویه این روزنامه، 
استقالل رأی و انصاف در رویکردها و تصمیم ها 
هم  خوب  شهروندان  مهم  این  به  و  است  بوده 

استانی نیز صحه گذاشته اند.   ) ادامه در صفحه 2 ( 

یادداشت

اعالم رسمی
 اسامی نامزدهای انتخابات 
مجلس شورای اسالمی 
در خراسان جنوبی

انصراف زنگویی ، کاندیدای حوزه بیرجند  
درمیان و خوسف در حمایت از مجیدی 

 1  : گفت  جنوبی  خراسان  انتخابات  ستاد  رئیس 
و  درمیان  بیرجند،  انتخابیه  حوزه  کاندیداهای  از  نفر 
مجلس  انتخابات  دوره  دهمین  در  حضور  از  خوسف 
خصوص  همین  در  داد.  انصراف  اسالمی  شورای 
 کانال تلگرامی محمد رضا مجیدی با انتشار این خبر 
نوشت : با انصراف خانم دکتر زنگویی از کاندیداتوری 
در حمایت از دکتر مجیدی اولین انصراف به نفع این 
کاندیدا رقم خورد . مجیدی به صورت مستقل وارد این 

دوره از انتخابات شده است. 

مدارسی که حوزه انتخاباتی هستند
 ۸ اسفند دایرند

 
معاون اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش 
و پرورش از دایر بودن مدارس کشور در ۸ اسفند خبر 
داد. رسول پاپایی در گفتگو با مهر، گفت: تمام مدارس 
سراسر کشور ۸ اسفند یک روز پس از انتخابات مجلس 
شورای اسالمی و خبرگان دایر هستند. معاون اطالع 
رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش افزود: 
حوزه  که  مدارسی  انجامد  طول  به  آرا  شمارش  اگر 
انتخابیه بودند همچنان به فعالیت آموزشی و تربیتی 

خود ادامه خواهند داد و دایر هستند.

انتخابیه  حوزه  چهار  فرمانداری های  خبر-  گروه 
دهمین  نامزدهای  نهایی  اسامی  جنوبی  خراسان 
اعالم  را  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره 
کردند. بر اساس این گزارش اسامی نامزدهای حوزه 
 انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف شامل حمید آیتي، 
غالمحسین  زاده،  تقي  ابراهیم  ایزدخواه،  اله  روح 
رضایي،  علي  زاده،  حاجي  محمدامین  توکلي، 
محمدرضا  علوي،  سیدمحسن  عبادي،  سیدمحمدباقر 

باشد.  می  و سیدجعفرمحمودي  مجیدي 
بشرویه  فردوس،  طبس،  انتخابیه  حوزه  در  همچنین 
ذیل  شرح  به  شده  تأیید  کاندیداهای  سرایان  و 
ابراهیمي،  حسین  آهنین جگر،  حسین  باشند:  می 
روح ا...  امیرحسنخاني،  محمدرضا  اسماعیلي،  جواد 
سبحاني،  احمد  زماني،  مهدي  دوست حسیني، 
طبسي،  سیدهاشم  شیخي زاده،  میثم  شیباني،  جواد 
عراقي زاده،  سیدمجتبي  عبدا... زاده،  محمدعلي 

مهاجریان مقدم،  محمدمهدي  سید  محمدیان،  مجتبي 
یعقوب زاده.  اسماعیل  و محمد  نصیرایي  مجید 

نیز  و سربیشه  نهبندان  انتخابیه  از حوزه  است  گفتنی 
فاطمه  )افضلی(،  افظلي  نظر  اعزازي،  اسمعیل  محمد 
زارعي،  حسین  محمد  پرنده،  حسین  محمد  باراني، 
مودي،  مهدي  محمدي،  مهدي  کرباسچي،  علیرضا 
نخعي،  رضا  حسین  پور،  نجمي  احمد  مومني،  مهدي 
این  کاندیداهای  زهي  هاشم  مراد  و  نخعي  مصطفي 

انتخابات مجلس شورای اسالمی می باشند.  دوره 
بر مبنای این گزارش در حوزه قاین و زیرکوه فرهاد 
اسماعیلی،  علی  احمدپور،  محمدحسن  فالحتی، 
ابوالفضل  بلوطی،  مهدی  اکبری مطلق،  محمدحسن 
محمدرضا  زارع،  تقی  حسنی،  محمدرضا  بهزادی فر، 
فروزان نژاد،  حسین  قاینی،  علوی  محسن  عرب پور، 
انتخاباتی  رقابت  به  هروی  جواد  و  قوی  محمدعلی 

پرداخت. خواهند 

دستگاه های استان 
در انتخابات اسفند 

بی طرف باشند

دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند افتتاح شد / 7

استاندار در کمیسیون امنیت اجتماعی انتخابات : 

فرماندار بیرجند : سخنرانی انتخاباتی در تجمع های مردمی بدون مجوز ممنوع است

صفحه 7

صفحه ۸

شما که به شورای نگهبان حمله می کنید اعتبار خود را از کجا گرفته اید؟  
تندروهای مجلس می خواستند دولت روحانی  را از رسمیت بیندازند

مصباح یزدی : می توان از اصلح دست کشید تا دفع مفسده کرد

انتصاب شما عزیزان را که مبین شایستگی تان می باشد ، تبریک عرض نموده و برایتان آرزوی موفقیت دارم. 

سروان ب فوداجی

جناب سرهنگ ستاد قاسم صفوی
جانشین محترم فرماندهی مرآ 04 امام رضا )ع( ارتش جمهوری اسالمی

جناب سرهنگ مهدی اصغری
رئیس محترم ستاد مرآ 04 امام رضا )ع(

   که موید تالش مستمر و خستگی ناپذیر جناب عالی و پرسنل آن مجموعه می باشد، خدمت شما تبریک 
عرض نموده، توفیق روزافزون تان را از خداوند منان خواستارم. مطمئناٌ مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب 

برجسته و گرانقدر جناب عالی، موجبات کسب مقام کشوری را فراهم خواهد نمود.

سید محمدرضا علیزاده - دبیر اجرایی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن
 و کشاورزی بیرجند

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

کسب مقام اول در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 93
که حاصل سال ها تالش بی وقفه و موثر شما در توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی بوده است 

صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقایان حاج سید علی خیریه و حاج سید حسین خیریه
انتخاب شما بزرگواران را به عنوان کارآفرین برتر کشوری در بخش کشاورزی سال های 93 و 94 

که بیانگر تخصص و شایستگی شماست، تبریک عرض نموده و توفیق 
مضاعف شما را در امر خدمت رسانی از درگاه ایزد منان خواستاریم.

سرهنگ سید رضا حسینی و بانو

جناب آقای دکتر بهرام گرمرودی نژاد رسمی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرعامل  بیمارستان
 تأمین اجتماعی حضرت ابوالفضل العباس )ع( 

برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ

دکتر محمدرضا مجیدی
 شنبه  94/12/1 

 بعد از مغرب و عشا : 
مسجد صدیقه طاهره خیابان کارگران

ساعت 30 : 19 : 
 مسجد علی بن ابیطالب حاجی آباد
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وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اجرای طرح جامع تحول امور مالیاتی اظهار کرد: این طرح به خوبی در حال پیشرفت است و در 
اولویت وزارت اقتصاد قرار دارد. به گزارش  ایسنا، طیب نیا، در مورد پروسه دریافت الکترونیکی مالیات اظهار کرد: الکترونیکی شدن 
دریافت مالیات جزو طرح جامع است و قطعاً  با اجرای طرح جامع این موضوع نیز عملیاتی می شود. 

اظهارنظر طیب نیا درباره طرح جامع تحول امور مالیاتی 

یادداشت

الزامات رسانه ای یک انتخاب

این روزها در  آنچه در  ( 2- همه  اول  از صفحه  ادامه   (

به  محترم  نامزدهای  تبلیغات  عنوان  به  و  روزنامه 
انحای مختلف درج خواهد شد، صرفاً تالشی برای 
شریف  مردم  به  عزیزان  این  شناساندن  و  معرفی 
حوزه های انتخابیه خواهد بود و کوشش برای کمک 
انتخاب  تسهیل  جهت  توان  حد  در  مساعدتی  و 
مناسب از سوی مردم. حال این انتخاب هر کس،  
تواند شامل شود که  را می  از هر طیف و جریانی 
چون انتخاب مردم است؛ بدون شک مورد قبول و 

احترام خواهد بود.
3- اولویت مهم و اساسی برای روزنامه آوا، کوشش 
و همت برای مساعدت در برگزاری انتخاباتی پرشور 
و به دور از حاشیه و به ویژه با مشارکت حداکثری 
همه مردم است. این مهم قطعاً با رویکردی مستقل 
و منصفانه از سوی همه رسانه ها و نیز روزنامه آوای 

خراسان جنوبی قابل حصول است.
4- فضای در اختیار نامزدهای محترم و هواداران 
آنها برای انجام تبلیغات انتخاباتی، به زعم مدیران 
محترم ستادها و همه دستگاههای نظارتی مشرف 
بر کار، در روزنامه آوا برابر و به مساوی تعیین شده 
شرایط  و  مختلف  دالیل  به  میان  این  در  و  است 
محترم  نامزد  و  بیشتر  محترمی  نامزد  ستاد،  هر 
دیگری کمتر از این فضا استفاده کرده است. این 
قانونی  شرایط  همه  روزنامه  این  که  درحالیست 
رقابت  انجام  برای  شرعی  و  اخالقی  و  عرفی  و 
تبلیغاتی مساوی و برابر را در اتاق فکر اولیه خود 
اطالع  و  آن  رعایت  بر  و  تبیین  انتخابات  از  قبل 
رسانی به همه نامزدهای محترم تأکید داشته است.
مردم  انتخاب  تقریباً  امروز،  مثل  بعد  هفته  5-یک 
با رأی مردم  یافته  راه  نماینده  احتمااًل  و  مشخص 
معرفی خواهد شد. همه ما به دنبال خلق یک حماسه 
بزرگ، یک شور ویژه و یک سرافرازی پرآوازه دیگر 
برای استان هستیم. نه ما به عنوان رسانه، پیروز این 
میدان خواهیم بود و نه حتی منتخب مردم. بدون 
انتخاب  که  بود  خواهند  مردمی  واقعی  پیروز  شک 
خواهند  حداکثری  مشارکت  و  حضور  و  مناسب 
یادآوری  باز  ها،  لحظه  ترین  بخش  لذت  داشت. 
خاطره مشارکت هر کسی در خلق این حماسه بزرگ 
اندازه  به  و  خودش  وسع  به  کس  هر  بود.  خواهد 
مقدوراتش. مهم این است که شرمنده مردم نباشیم 

و شرمنده تعهد و وجدان درونی مان. 

امروز آخرین مهلت ثبت نام در کنکور 95

مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور از اتمام مهلت ثبت نام برای 
ساعت  در   95 سال  سراسری  آزمون  در  شرکت 
24 امروز، شنبه )اول اسفندماه( خبر داد. توکلی در 
گفتگو با ایسنا، درباره آمار ثبت نام کنندگان گفت: 
تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 29 بهمن ماه 745 
هزار و 800 داوطلب برای شرکت در آزمون مذکور 
ثبت نام کرده اند. به کلیه متقاضیانی که برای پذیرش در آزمون مذکور اقدام 
نکرده اند، توصیه می شود در مهلت باقیمانده با مراجعه به سایت سازمان 
سنجش به نشانی www.sanjesh.org و مطالعه دقیق دفترچه راهنما 
تکمیل  به  نسبت  بودن،  واجدشرایط  در صورت  مربوط  اطالعیه های  و 
تقاضانامه اینترنتی اقدام کنند. وی اظهار کرد: ظرفیت پذیرش این آزمون 

هنوز مشخص نیست، اما احتماال ظرفیت پذیرش مشابه سال قبل است.

توصیه سیف به بانکها درباره نرخ سود سپرده ها 

فارس: رئیس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک های دولتی، خصوصی 
و موسسات اعتباری خواست از روز اول اسفند به 
نرخ سود سپرده ها و تسهیالت توافق  شده، پایبند 
و متعهد باشند و از افتتاح حساب های سپرده یک 
ساله باالتر از 18 درصد و حساب های کوتاه مدت 
از 10 درصد خودداری کنند. ولی ا... سیف،  باالتر 
افزود: منفی بودن سودهای بانکی در طول سال های بعد از انقالب به  
استثنای برهه های کوتاه، مشکل نظام بانکی بوده است لیکن اکنون با 
توجه به کنترل تورم در دامنه 13 درصد، پرداخت سود های باالتر از درصد 
توافق  شده به سپرده های بانکی، فاقد توجیه اقتصادی است.وی گفت: نرخ 
تورم، روند کاهش تدریجی دارد و امیدواریم با ادامه این روند و انضباط 

حاکم در بازار و اقدامات دیگر بانک مرکزی، نرخ های سود، تعدیل شود.

وضعیت بازار طال و سکه در هفته های پایانی سال 
 

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ های 
قیمتی معتقد است با توجه به فرا رسیدن ایام نوروز و 
روزهای پایانی سال شاهد روند افزایشی قیمت سکه 
در بازار خواهیم بود و این موضوع به دلیل افزایش 
تقاضاست. محمدولی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: 
همه ساله با توجه به فرا رسیدن ایام نوروز شاهد 
افزایش تقاضا برای خرید سکه هستیم و طبیعی است به دنبال افزایش 
تقاضا، افزایش قیمت نیز خواهیم داشت. وی افزود: با آغاز سال جدید این 
روند تغییر کرده و دوباره بازار به حالت عادی برمی گردد. وی همچنین 
گفت: به اعتقاد بنده قیمت طال با توجه به تصمیمات بانک مرکزی در تک 
نرخی شدن ارز روندی با ثبات خواهد داشت و به نوعی کمک می کند که 

مصرف کنندگان با خیالی راحت وارد بازار طال شوند. 

ابتدای  از  گفت:  سوخت  جایگاه داران  اتحادیه  رئیس 
می شود  حدف  کامل  طور  به  سوخت  کارت   95 سال 
مشتریان  به  کارت  بدون  و  آزاد  صورت  به  بنزین  و 
از  اینکه  به  اشاره  با  رضا  عرضه می شود. حاج محمد 
با  گفت:  شود،  می  حذف  کامل  به   95 سال  ابتدای 
ونقل  حمل  ستاد  و  نفت  وزارت  با  که  های  رایزنی 
کامل  طور  به  سوخت  کارت  گرفت  صورت  سوخت 
بولتن  گزارش  به  می شود.  حذف   95 سال  ابتدای  از 
نیوز، رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت  طرح کارت 
گفت:  و  دانست  ناکارآمد  بسیار  طرح  یک  را  سوخت 
وجود کارت سوخت در جایگاه ها باعث هدر رفت وقت 
جایگاه های  برای  مزیت  هیچ  کیفی  نظر  از  و  می شد 
داشت:  اظهار  رضا  محمد  حاج  نداشت.  سوخت 

اقدمات  پسند  دنیا  شکل  به  سوخت  کارت  حذف  با 
وجود  حوزه  این  در  نگرانی  هیچ  و  گیرد  می  صورت 
 ندارد. رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت در خصوص 
 4 یورو  بنزین  گفت:  نیز  ناسالم  و  سالم  های  بنزین 
شهرهایی  کالن  در  تنها  و  است  سالم  کامل  طور  به 
که   2 یورو  بنزین  شود.  می  عرضه  تهران  همچون 
 عرضه آن نسبت به بنزین یورو 4 بیشتر است در اکثر 
بنزین  این  کیفیت  و  دارد  وجود  کشور  های  جایگاه 
پایین تر است. رئیس جایگاه داران   4 به یورو  نسبت 
به  مربوط  بنزین  نبودن  سالم  داد:  توضیح  سوخت 
بنزین های پتروشیمی بود که خوشبختانه این موضوع 
برطرف شده و در حال حاضر بنزین های عرضه شده 

سالم هستند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در پروژه مسکن 
مهر، از تعدیل شرایط فروش واحدهای مسکن 
و گفت:  داد  خبر  در کشور  متقاضی  فاقد  مهر 
استان  به  اجرا  برای  دولت،  این مصوبه هیئت 
ها ابالغ می شود. به گزارش فردانیوز، اصغری 

ابالغ  از  پس  ها  استان  کرد:  اظهار  مهرآبادی 
این مصوبه الزم است فهرست پروژه های فاقد 
متقاضی خود را با مشخصات کامل ارائه کنند تا 
در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد. به 
این  ابالغ  از  از گذشت سه ماه  بعد  گفته وی، 

فاقد  واحدهای  شاهد  هم  باز  چنانچه  مصوبه 
متقاضی باشیم، راهکارهای دیگری برای نهایی 
کردن پروژه مسکن مهر اتخاذ خواهد شد. وی 
افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر از 250 به 
بازپرداخت  زمان  افزایش  و  ریال  میلیون   300

تسهیالت از 15 به 20 سال را از اقدامات اساسی 
دیگر دولت در این بخش بیان کرد. مهرآبادی، 
از بانک های عامل درخواست کرد که شرایط 
دریافت تسهیالت این واحدها را آسان کنند،که 

این واحدها به موقع تحویل مالکان شود.

حذف کارت سوخت به شکل »دنیاپسند« از ابتدای 95 

تصمیمات جدید برای فروش مسکن مهر

کاهش ۴۰ درصدی شماره گذاری خودرو 

شرایط  گفت:  ناجا  راهور  پلیس  فرمانده  جانشین 
شماره گذاری  آمار  شده  سبب  جامعه  در  اقتصادی 
در  خودروها  پالک  تعویض  و  صفر  خودروهای 
درصد   40 گذشته،  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه 
کاهش داشته است. سردار موسی امیری در گفتگو 
کاهش  دالیل  از  یکی  داشت:  اظهار  تسنیم،  با 
شماره گذاری خودروهای داخلی، پایین بودن قدرت 
خرید مردم، مشکالت اقتصادی و معادالت در بازار 

عرضه و تقاضاست.

آمادگی خودروسازی آلمان 
برای شراکت با ایران 

اتاق  اقتصادی  هیئت  سفر  جریان  در  تسنیم: 
شرکت  از  بازدید  و  آلمان  به  تهران  بازرگانی 
خودروسازی »مان« ، تقاضای ایران برای دریافت 
اعالم  آلمان  توسط  مالی  منابع  تامین  و  فاینانس 
شد و شرکت آلمانی نیز از تمایل خود برای حضور 

پایدار در ایران خبر داد.

تشکیل شورای عالی جوانان در بهار 95 
 

وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  مدیرکل  رضوی 
ورزش و جوانان در گفتگو با ایسنا، گفت: در سه 
جوانان  عالی  شورای  جلسه   95 سال  اول  ماهه 
آموزشی  نیازسنجی  سند  و  می شود  تشکیل 
آینده  جلسات  دستور  از  یکی  جوانان  سمن های 

شورای عالی جوانان خواهد بود. 

 رقم جرایم رانندگی در ایران ناچیز است

ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  رئیس 
رانندگی  و  راهنمایی  جرایم  میزان  اینکه  بیان  با 
در ایران در مقایسه با کل دنیا بسیار ناچیز است، 
گفت: رقم کم جرایم، تاثیرگذاری خود را از دست 
داده است. به گزارش مهر، داود کشاورزیان، با بیان 
جرایم  نرخ های  در  افزایشی  تازگی  به  البته  اینکه 
باید  که  است  شده  اعمال  رانندگی  و  راهنمایی 
اظهار  باشد،  متناسب تر  نرخ های جهانی  به  نسبت 
داشت: یکی از ابزارهای پلیس برای کنترل پر خطر 

کاربران جاده ای، جرایم رانندگی است.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

حرف زیبای آقای استاندار برای عدم کالبد شکافی 
ای  عده  دارد.  تشکر  جای  واقعا  انتخابات  از  بعد 
انحصار طلب هر کس را که رأی او جز به کاندیدای 

آنها باشد یا برای او تبلیغ کند دشمن می دانند.
910...711

امسال فضای انتخابات واقعا خوب و منطقی و آرام 
است اگر همین مقدار کم تخریب هم نباشد مردم 

چقدر خوب می توانند تصمیم بگیرند.
936...870

زدن  بجای  کنم  می  توصیه  کاندیداها  به  سالم 
به  را  خود  تبلیغ  محتوای  گرافیکی  طرح  و  عکس 
و  و سابقه  از عملکرد  گزارش  و  وار  لیست  صورت 
رزومه خود به مردم ارائه کنند مردم قرار نیست به 

قیافه یا گرافیک و طراحی رای دهند.
915...565

آنتن  محالتی-پاسداران  محدوده  جان  آوا  سالم 
دهی اینترنت همراه اول و وایمکس خراب است. 

915...271
سالم از تمامی دست اندرکاران آوا تشکر بخصوص از 
یادداشتهای آقای هرم پور که حرف دل همه ماست 

وگزارش های زیبای خانم کاری.
915...896
قوی  گری  مطالبه  روحیه  با  باید  مسئوالن خوسف 

بدنبال تأمین زیرساخت ها ی شهرستان باشند.
915...008

مسیر جاده بیرجند سده روزانه شاهد حوادث تلخی 
است. لطفا مسئوالن رسیدگی کنند.

915...370 
شهرداری محترم حداقل قبال جشنهای باشکوه می 
گرفتید، که از تهران می آمدند و دل مردم را شاد 
از غمهای شهرمان کم می شد و  می شد و کمی 
از حالت مردگی درمی آمد ولی حاال هر چه منتظر 

یک جشن چشم به بنرهای شهر دوختیم.
915...501
به بعضی از پزشکان متخصص زنان باید گفت پول 
از روی  پولها  این جور  زیر میزی حرام است چون 

اجبار است نه با رضایت بیمار.
915...212 
شهرداری محترم خواهشمندیم تا قبل از عید زمین 
حداقل  بشود  پارک  بوده  قرار  که  را  الهیه  خاکی 

کارهای اولیه اش را انجام دهید، با تشکر.
915...263

با سالم از مسئوالن محترم آب و فاضالب روستایی 
روستای  آب  کشی  لوله  برای  فکری  خواهیم  می 
شده  سال  دو  بکنند  ماژان  بخش  توابع  از   سیدان 
لوله ها را آوردند. درصورتی که فاصله تا منبع آب 

روستای کناری اش 1700 متر است. با تشکر
915...746
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نمایندگان باید با استان آشنا و مشکالت آن را بشناسند
یک نماینده خوب برای مردم چه کسی است ؟

کاندیدا باید به بانوان استان به عنوان قشر موثر توجه ویژه داشته باشد
نسرین کاری- این روزها  شبکه های اجتماعی هم 
همانند سطح شهرها شاهد پهن کردن فرش قرمزهایی 
برای نامزدهای انتخابات می باشند. فضای مجازی این 
کند  می  سپری  را  خود  روزهای  ترین  پرمشغله  روزها 
واتس آپی،  وایبری،  های  گروه  انواع  تشکیل  شاهد  و 
انتخابات  نامزدهای  و  انتخابات  موضوع  با   تلگرامی 
می باشد. امروزه در دهکده جهانی تمام افراد به نوعی 
با فضای مجازی و اینترنت سروکار دارند و اخبار نیز در 
این فضا به سرعت انتشار می یابد و هر شخصی با توجه 
به تفکرات و ایده های سیاسی شان به معرفی کاندیدای 

مورد نظرشان می پردازند. 
 

 تفرقه در بین افراد تهدید 
در انتخابات به شمار می رود

 
به گفته یکی از کاربران فضای مجازی؛ خالف آنچه عموم 
تصور می کنند که فضای مجازی، مجال مناسبی برای طرح 
مباحث جمعی نیست، اتفاقا به نظر من به خوبی می توانیم 
از این فضا   استفاده کرد ه و به معرفی کاندیدای مورد 
نظر بپردازیم و اطالعات مفید  به اشتراک گذاشته شود. 
 دنیای مجازی آمده تا مرزها را درهم شکند مصطفوی ادامه

البته من معتقدم چون در این فضاها نظارت   می دهد:  
کمتر است حب و بغض شخصی هم زیاد است. بعضا سعی 
را  اشخاصی  یا  بزرگنمایی شخص  و  دیگران  تخریب  در 
دارند. به هر حال بعضا این گروه های مجازی عمال با ایجاد 
تفرقه در بین افراد و جامعه، می توانند به عنوان تهدیدی 

برای انتخابات پیش رو به شمار روند.
 

 کاندیدای مورد نظر من باید کامال به
 شهر آشنا و برای استان مفید باشد

 
تکنولوژی  کاربران می گوید: هر  از  دیگر  قاسمی یکی 

فرهنگ خاص خود را دارد و باید به هنگام استفاده از آن 
اخالق،  قانون،  رعایت  رعایت گردد. در فضای مجازی 
باید  واقع  در  است  مهم  خیلی  صداقت  و  انصاف  ادب، 

قاعده بازی را بدانیم و دقیقا رعایت کنیم. 
های  ظرفیت  و  امکانات  از  بهینه  و  درست  استفاده 

باید  گیرد.  قرار  نظر  مد  همواره  باید  مجازی  فضای 
کند،  تقویت  را  همدلی  و  مشارکت  همکاری،  روحیه 
نه  باشد  رفاقت ها و دوستی ها  افزایش   باید بستر ساز 

کینه جویی، تخریب و رقابت های ناسالم. 
وی معتقد است فعالیت تبلیغاتی انتخاباتی، قانون خاص 
تبلیغ  قطعا  و  کرد  عمل  آن  طبق  باید  و  دارد  را  خود 
نظر  از  سو  نیت  با  هم  آن  اجتماعی  کاندیداهای  علیه 

اخالقی نادرست می باشد و باید از آن برحذر داشت. به 
نظر قاسمی باید به کاندیدایی رأی داد که واقعا شهر و 
استانمان را بشناسد و بتواند فرد مفیدی برای آن باشد و 
بداند نیازهای شهرمان چیست و برای جوانان از لحاظ 

اشتغال و کار مثمر ثمر باشد.

  در استان به نقش زنان به عنوان 
یک قشر موثر بیشتر توجه شود

 
یکی از جوانان فعال سیاسی شهر می گوید: هدف برخی از 
این  افراد که تبلیغات می کنند نه تنها ایجاد نشاط سیاسی 
با هدف تخریب کاندیدای  بلکه عموما  در جامعه نیست 
انتخابات و  گذشته  های  دوره  به  اگر  باشد.  می   مقابل 

نتیجه خواهیم  این  به  بیندازیم،   سال های قبل نگاهی 
در  کاندیداها  تخریب  در  خود  افراد،  برخی  که   رسید 
ادامه  وی  اند.  داشته  چشمگیری  نقش  قبل  های  سال 
می دهد: متاسفانه در این مدت شاهد هستیم که برخی 
سیاسی  عرصه  به  پا  رسانی  اطالع  و  تبلیغات  هدف  با 

شهر گذاشته اند، اما در واقع قصد تخریب چهره نمایندگان 
فعلی و گذشته مجلس را دارند.  این سری فعالیت ها اگر 
 از راه درست انجام شود مفید و باعث نشاط سیاسی شهر
رأی کاندیداها  به  بیشتری  تامل  با  مردم  و  شود  می    
 می دهند اما اگر چنین هدفی را به همراه نداشته باشد، 
مرتضوی  مریم  بود.  هایی  اخالقی  بی  منتظر  باید  قطعا 
معتقد است: در شهر و استان ما برنامه های کاربردی برای 

خانم ها بسیار کم است و اینکه بابت دور بودن از پایتخت 
خانم ها کمتر می توانند آنطور که باید و شاید قله های 
ترقی را طی کنند و استعدادهایشان را نشان دهند. در استان  
ما خانم ها هم در زمینه ورزش و تحصیل مشکل دارند هم 
در زمینه اشتغال در سمت های اساسی و کاربردی حساس 
در جامعه. مثال اگر یک خانم در این استان به یک سمت 
از  است  فرد الیقی  اینکه  به  توجه  با  برسد  دولتی  باالی 

عجایب به شمار می رود.
 

در تبلیغات باید اعتدال و میانه روی داشت
 

خانمی دانشجو هم می گوید : در انتقاد هم نباید افراط و 
تفریط باشد. باید معتدل و میانه رو باشد، اما در عین حال 
انتقاد مفید است و در این جمع نیز مسئوالن حضور دارند و 
من معتقدم باید فرصت هایی فراهم شود تا نقد و انتقاد مطرح 
شود تا اشکاالت برطرف شود، زیرا ما هیچ کدام معصوم و 
 بی خطا نیستیم. مریم احمدی با بیان اینکه من به کسی رأی

 می دهم که برای احقاق حقوق مردم، زدودن فقر از چهره 
مردم، ایجاد فرصت های شغلی و رفع بیکاری، خواب را بر 
دولتمردان آشفته کند، می افزاید: کاندیدای من باید معنای 
رنج را بداند و به سالمت روحی، روانی مردم به عنوان یک 

اولویت نگاه کند.
 عاطفه خاتمی یکی دیگر از شهروندان هم معتقد است: 
کاندیدا نباید فقط شعار بدهد، باید درد مردم را بفهمد. من 
به کسی رای می دهم که بداند تحصیل کرده های زیادی 
در استان چشم به فرصت های شغلی دوخته اند که او قرار 
است ایجاد کند و فقط خانواده او نیستند که باید پست ها 
را محک بزنند. در مسئولیت های قبلی اش چه کارهایی 
است. وی  کارنامه کاری اش چگونه  اینکه  و  داده  انجام 
ادامه می دهد: کاندیدایی که قول هایی می دهد که در 
حیطه کاری او نیست و اینکه سابقه درخشانی ندارد محققا 
باید  معتقدم  من  باشد.  اصلح  کاندیدای  یک  تواند  نمی 

بتواند دردها را بشناسد و برای آن کاری کند.

را خواهیم  آینده  اواسط هفته  تا  امروز  از  استان  در  دما  افزایش  روند  کارشناس سازمان هواشناسی خراسان جنوبی گفت: 
داشت. زارعی با بیان اینکه تنها در 24 ساعت گذشته ارتفاعات بیرجند بارش های پراکنده ای را داشتند، تصریح کرد: طبس 

با 19 درجه باالی صفر گرم ترین و سربیشه با چهار درجه زیر صفر سردترین شهرهای استان در 24 ساعت گذشته بودند.

افزایشدمایهواازامروزتااواسطهفتهآیندهدرخراسانجنوبی

با علی رضایی بیشتر آشنا شویم...
علی رضایی نوه حاج سید احمد کوشه ای بنیانگذار مسجد جامع 
علوی بیرجند و خواهرزاده شهید سید هاشم کوشه ای در سال 
1344 در خانواده ای مذهبی و متدین در بیرجند متولد شد. وی 
در سال 1363 جهت ادامه تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه 
شهید بهشتی از بیرجند عازم تهران شد و توانست با طی مدارج 
کارشناسی در رشته اقتصاد و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت 
دولتی فارغ التحصیل شود. وی تا قبل از سال 1370 در ارگان 
فعالیت  و...(  پاسداران  بنیاد مستضعفان، سپاه   ( انقالبی  های 
داشته است. وی از سال 1371 به منظور انجام خدمت سربازی در 
دفتر هماهنگی و امور اقتصادی وزارت کشور مشغول فعالیت می 
شود.پشتکار،جدیّت و تدبیر ایشان موجب می شود که بالفاصله 
پس از خدمت سربازی به عنوان معاون مدیر کل دفتر هماهنگی 
و امور اقتصادی وزارت کشور و در سالهای بعد با مسئولیت مدیر 

کل دفتر مذکور مشغول گردد. 
رضایی در فراز و نشیب ادغام ساختاری وزارت کشور، با پیشرفت 
و اهتمام وی موجب شد تا به مدت سه سال دیگر نیز مشاور 
معاونت بین الملل و هماهنگی امور اقتصادی را تقبل نماید. با ادغام 
و انحالل معاونت مزبور،وی در حوزه معاونت اجتماعی با حکم 
مشاور معاونت و سایر مسئولیت ها در زمینه بازرسی شوراها، 
 ساماندهی سواحل دریا و سازمان های مردم نهاد فعالّیت می نمود.
وی در طول خدمت خود موفق به کسب عناوینی از جمله: کارمند 
نمونه وزارت کشور  ، مدیر  نمونه وزارت کشور)در دو مرحله( 
گردیده است وتوانسته از مقام عالی وزرای وقت کشور تقدیرنامه 
و لوح لیاقت و شایستگی درطول دوران خدمت دریافت نماید. 

در کنار فعالیت های اجرایی، وی گزارش های عالمانه و پژوهش 
های جدی در راهکارهای تمرکز زدایی و...تهیه نموده که بسیاری 

از آنها در هیئت دولت به الیحه و سپس قانون تبدیل شده اند.
تهیه طرح ساماندهی سواحل،آسیب شناسی عملکرد شوراها، 
نماینده وزارت کشور در کمیته های متعدد ملی و کشوری از 
نان،  و  آرد  آزاد،تعزیرات  مناطق  اداره  چگونگی  کمیته  جمله 
از  بسیاری  و  اصناف  بر  نظارت  عالی  شورای  اشتغال،  شورای 
کمیته ها و شوراها از دیگر سوابق علی رضایی است. همچنین 
ایشان مسئولیت خطیر و سنگین معاونت برنامه ریزی و اشتغال 
استانداری خراسان جنوبی را در شرایطی که بحران اقتصادی 
 برآمده از تحریم مشکالت عدیده ای را به وجود آورده بود عهده دار

 شد. 
همچنین در ادامه مسئولیت های ایشان می توان به موارد زیر 

اشاره نمود :
  سوابق اجرایی و مدیریتی:

* مشاور معاون هماهنگی امور اقتصادی و منطقه ای وزارت کشور
* دبیر میز نخبگان استان خراسان جنوبی در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام
*  معاون سابق برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی

* سرپرست اداره کل هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور
* معاون اداره کل هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور

* مشاور معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل وزارت 
کشور

* مشاور معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور
 * دبیر کمیته اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز وزارت کشور

* مسئول نظارت بر شوراهای اسالمی شهر و روستا وزارت کشور
* مسئول نظارت بر سازمان های مردم نهاد)NGO( وزارت کشور

سازمان  و  نهاد  مردم  های  سازمان  بحران  کارگروه  رئیس   *
مدیریت بحران کشور

* مسئول تعزیرات آرد و نان وزارت کشور
* مسئول داوری جشنواره علی اکبر )ع( و جشنواره اتفاق برای 

انتخاب جوان برتر کشور
 * معاون اداری و برنامه ریزی ستادامربه معروف و نهی از منکر استان

* رئیس هیئت امنای کانون کارآفرینان استان خراسان جنوبی
* رییس هیات حل اختالف موضوع ماده 24 مکررقانون معادن 

در استان
* رئیس شوراهای: هماهنگی بانک ها، دستگاه های نظارتی، 

ساماندهی مبادالت مرزی استان
* رئیس کارگروه های: اقتصاد، اشتغال، احیای فرش دستباف، آب 

کشاورزی، توسعه صادرات، تجهز درآمد، مهارت آموزی استان
* جانشین رئیس ستاد سرمایه گذاری استان

* دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی
* عضو شورای فرهنگ عمومی استان با حکم وزیر ارشاد

* عضو کارگروه ویژه مرز شورای تامین استان
* عضو هسته گزینش استانداری خراسان جنوبی

* دبیر کانون فارغ التحصیالن دانشگاه شهید بهشتی تهران
و  اسالمی شهر  اعضا شوراهای  آموزشی  های  دوره  * مدرس 

روستا دراستان های کشور
مدیر نمونه وزارت کشور در چهارمین جشنواره شهیدرجایی

کارمند نمونه وزارت کشوردر دو مرحله سالهای 1372 و1374 

در راستای توسعه اقتصاد  استان با توجه به سیاست های اقتصاد 

مقاومتی اولویت اساسی:
* ارتقـای زیرسـاخت ها    * افزایش نرخ بهـره وری در بخش هـای اقتصـادی
به رشد سرمایه گذاری بخش  * کمک  افزایش صادرات   و  مرز  اقتصـاد   *
خصوصی و ضـرورت سرمـایه گـذاری دولتی * بهبـود وضعیـت معیشت
* استمرار یارانه * شغل آفرینی پایدار و حمایت از زنان و جوانان کارآفرین
* استـاندارد کـردن روستــاها از لـحاظ عــدالت فیـزیکی امکانــات 
* فروشگاه های زنجیـره ای برای حمـایت از صنایع دستی و مشاغل خانگی
 * ایجاد واحد های تولید فرآورده محصوالت کشاورزی زرشک،عناب و زعفران 
و  مدارس  * شناسایی  تجهیز  و  مدیریت جامع آب  * هوشمندسازی   *

اکتشاف معادن
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تولد و خانواده
سید ابراهیم رئیسی در سال 1339 هجری شمسی در خانواده ای روحانی 
در محله نوغان مشهد مقدس دیده به جهان گشود. پدرش از روحانیون 
مشهد و جّد مادری اش هم روحانی بود. ایشان از سادات حسینی )ع( است 
و نسبش از هر دو سو به امام زین العابدین، علی ابن الحسین علیهم ا لسالم 

می رسد. ایشان پنج ساله بود که پدر بزرگوارش به رحمت ایزدی پیوست.

سوابق علمی
سطح چهار فقه و اصول از حوزه علمیه قم، فوق لیسانس حقوق بین 
الملل خصوصی، دکترای فقه و مبانی حقوق با گرایش حقوق خصوصی 
از دانشگاه شهید مطهری، تدریس متون فقهی سطح عالی و قواعد فقه 

قضاء و فقه اقتصاد در حوزه های علمیه تهران و دانشگاه ها

تالیفات و آثار
الف- کتب در دست انتشار

تألیف کتاب در خصوص ارث بالوارث در فقه و حقوق، تألیف کتاب در 
خصوص تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق، کتاب تقریرات درس 
)بخش  فقه  قواعد  درس  تقریرات  کتاب  قضایی(،  )بخش  فقه  قواعد 
تألیف  عبادی(،  )بخش  فقه  قواعد  درس  تقریرات  کتاب  اقتصادی(،  

کتاب سیر تحول در نظارت و بازرسی
ب- مقاالت و سخنرانی علمی ارائه شده

مدیریت  مفهوم رهن،  آن،  اقسام  و  فاسد  بیع  اسباب مسئولیت،  تعدد 
کارآمد،  نظارت اثر بخش، تاثیر متقابل تصمیمات قضایی و اقتصادی، 
جایگاه نظارت و بازرسی در اسالم، عدالت و تاثیر آن بر سبک زندگی

سوابق مدیریتی و سیاسی
* انجام ماموریت های ویژه قضایی در مناطق مختلف کشور با حکم امام 
خمینی)ره( * عضویت در هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام)ره( ، موضوع 
اموال در اختیار ولی فقیه - به مدت ده سال از سوی مقام معظم رهبری  
* معاون اول قوه قضاییه به مدت ده سال * ریاست سازمان بازرسی کل 
کشور به مدت ده سال * دادستان انقالب اسالمی تهران،  اولین دبیر ستاد 
احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور * دادستان انقالب اسالمی 
استان همدان * عضو هیئت عالی گزینش کشور * مشارکت در تاسیس 
دفاتر حزب جمهوری اسالمی در جنوب خراسان به دستور آیت ا... دکتر 
شهید بهشتی * موسس حوزه علمیه فاطمه الزهرا)س( خواهران در تهران 

مسئولیت های کنونی
* دادستان کل ویژه روحانیت با حکم مقام معظم رهبری * دادستان 
کل کشور * عضویت در هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری * رئیس 
شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما * عضو شورای مرکزی جامعه 
روحانیت مبارز تهران * نماینده مردم شریف استان خراسان جنوبی در 

مجلس خبرگان رهبری

مروری بر عملکرد آیت ا... سید ابراهیم رئیسی کاندیدای 
دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری در استان خراسان جنوبی

الف- در مجلس خبرگان
- عضویت در هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با انتخاب اعضای 

محترم مجلس در 4 مرحله رأی گیری تا کنون
- عضویت در کمیسیون تحقیق با انتخاب مجلس خبرگان رهبری از 

ابتدای دوره تا کنون
- عضویت در کمیتیه بیانیه مجلس خبرگان در تمامی اجالس ها با 

انتخاب اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری
- عضویت در کمیسیون آیین نامه مجلس خبرگان با انتخاب اعضای 

محترم مجلس خبرگان رهبری تاکنون
- معاون اجرایی دبیرخانه مجلس

- مسئول دفتر تهران برای ارتباط با نهادها و سازمان ها با انتخابات 
برای  نمایندگان  پیشنهادهای  و  مشکالت  پیگیری  و  رئیسه  هیئت 

اصالح امور از طریق مسئولین مربوطه
-  شرکت در کلیه اجالس ها بدون غیبت

و  خبرگان  مجلس  وظایف  با  ارتباط  در  دستور  از  قبل  های  نطق   -
مسائل و مشکالت اجتماعی

 -شرکت در نشست های تخصصی و دوره ای در استان ها
اقتصادی،  مشکالت  بیان  و  ملی  رسانه  های  برنامه  در  شرکت   -

اجتماعی و فرهنگی به ویژه مشکالت مربوط به منطقه
ب- ارتباط با استان

- تاسیس دفتر ارتباط با مردم در مرکز استان و فعال بودن این دفتر 
برای پاسخگویی به مراجعات و مکاتبات

- پاسخگویی به مراجعین از مردم شریف استان در روزهای مقرر در 
دفتر کار  تهران عالوه بر  پیگیری مکاتبات

- حضور مستمر در استان به طور متوسط دو ماه یک بار به مناسبت 
های مختلف در دوره نمایندگی

-  حضور در شورای اداری استان و نشست های مستمر با برخی از 
مدیران برای پیگیری مشکالت مطروحه از طرف مردم

طریق  از  ها  شهرستان  از  برخی  و  استان  کالن  مسائل  پیگیری   -
مسئولین ستادی در مرکز به نحوی که استانداران در 3 دوره با سالیق 

مختلف بارها در جلسات اشاره به این موضوع داشته اند
- تاسیس مرکز خیریه انصار الرضا )ع( از ابتدای دوره نمایندگی برای 
بحمدا...  که  مقدور  در حد  و شهرها  روستاها  در  به محرومان  کمک 

خدمات قابل توجهی داشته است که خداوند متعال قبول فرماید
- تاسیس مرکز خیریه فاطمه الزهرا در منطقه درمیان

مردم  از  توجهی  قابل  به جمع  مبتال  که  مسائل  از  برخی  پیگیری   -
منطقه بوده است، مثل مشخص نبودن وضعیت اراضی که از 30 سال 
به  مسئول  های  بنیاد  مسئولین  بحمدا...  و  باشد  می  نامشخص  قبل 

دنبال حل نهایی می باشند.

- حساس نمودن بخش های فرهنگی و اجتماعی در حفظ ارزش های 
فرهنگی استان به عنوان بزرگترین سرمایه امنیتی و اجتماعی

- پیگیری رفع محرومیت از چهره استان با استفاده از ظرفیت مدیران 
 عالی استان در شوراهای عالی و مدیران ستادی به ویژه سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی و نهادها و بنیادها

وعده ما هفتم اسفند پای صندوق های رأی
»ستاد حامیان مردمی«

آیت ا... دکتر سید ابراهیم رئیسی کاندیدای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
و جامعه روحانیت مبارز در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از خراسان جنوبی :

مهر- استاندار خراسان جنوبی گفت: در مجموع ۵۲ داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسالمی تأیید صالحیت گرفته و برای تصاحب چهار کرسی با 
یکدیگر به رقابت می پردازند. وی اظهار کرد: از این تعداد ۱۶ نفر در حوزه انتخابیه طبس، بشرویه، سرایان و فردوس، ۱۰ نفر در حوزه انتخابیه بیرجند، 
درمیان و خوسف، ۱۳ نفر در حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه و ۱۳ نفر نیز در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه با یکدیگر رقابت خواهند داشت.

رقابت ۵۲ کاندیدا برای چهار کرسی مجلس در خراسان جنوبی دومین بازپخش برنامه آقای سید 
ابراهیم رئیسی در شبکه استانی 

سیمای خراسان جنوبی:
امروز شنبه ۱ اسفند، ساعت ۱9:۳۰ 

افتخارم این است که در خدمت آحاد مردم 
خراسان جنوبی باشم و این ظرفیت که به برکت انقالب 

و نظام ایجاده شده در خدمت مردم گرفته شود

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1394 حوزه ثبتی نهبندان
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 حوزه 

ثبتی نهبندان در سه ماهه دوم )مهر- آبان- آذر( سال یکهزار و سیصد و نود و چهار هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند با نوع ملک مورد 
تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.

بخش 5 نهبندان: مستثنیات مرتع چهار فرسخ و سینه علی آباد پالکهای 317 و 318 و 731- اصلی 1114- اصلی آقای محمد کوه گرد 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند سار به مساحت 19742/6 متر مربع لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک 
آگهی شده در باال معترض می باشد و یا این که بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی 
مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف مدت نود روز و مستند به تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت 
درمورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم و رسید دریافت نموده و دراجرای تبصره دو ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و ماده 86 قانون ثبت معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه 
دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت پس 
از تشریفات قانونی اسناد مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی 

منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 94/11/1   تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/12/1     حسین براتی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهي مزايده عمومي امالک مازاد بانک کشاورزی شماره  ع/94/6   )نوبت اول(

مدیریت استان
 خراسان جنوبی

فهرست امــالک مازاد بانک کشاورزی برای مزايده شماره ع/94/6
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کاربریمشخصات ثبتي ملكآدرس ملك

وضعیت 
نوع مالكیتتصرف

میزان مالكیت بانك 

متراژ کل ششدانگ 
قیمت پایهعرصه و اعیانی ملك
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  بیرجند - خوسف - شهرک صنعتی - کارخانه 1
تولیدی پنبه پاک کنی سپید وش

ششدانگ از پالک ثبتی شماره 18 فرعي از 3 فرعي از 928 اصلي
 بخش 3 ثبتی بیرجند

 صنعتی )کارخانه 
1 - اولویت به صورت نقدی      2-نقد و اقساط 90922146/287,650,400,000ششدانگ عرصه و اعیان*  *پنبه پاک کنی(

) 30 درصد نقد 70 درصد اقساطی 60 ماهه ( 

 نهبندان- کوی بسیج - میالن اول2
 سمت چپ -پالک 7

ششدانگ از پالک ثبتي شماره 937 فرعي از 778 فرعي از 646 و 645 
1 - اولویت به صورت نقدی    2-نقد و اقساط 348200825,000,000ششدانگ عرصه و اعیان*  *منزل مسكونیفرعي از یك اصلي بخش 5 نهبندان 

) 50 درصد نقد 50 درصد اقساطی 60 ماهه ( 

3
   بیرجند - سجادشهر- بلوار امامت  خیابان 

سلمان فارسی 12 - پالک 11
873/6 سهم مشاع از 2016 سهم ششدانگ ازپالک ثبتي  2664 فرعي 

 ** منزل مسكونیاز 245 اصلی بخش 2 بیرجند
873/6 سهم مشاع از 2016 سهم 

201/60210962,000,000ششدانگ عرصه و اعیان
1 - اولویت به صورت نقدی    2-نقد و اقساط 
) 30 درصد نقد 70 درصد اقساطی 60 ماهه ( 

طبس گلشن - شهرک صنعتی 4
 شرکت تعاونی تولیدی مژان طبس 

5000 سهم از 8000 سهم مشاع عرصه و 616/11 سهم از 985/40 سهم مشاع 
اعیان از کل ششدانگ پالک ثبتي شماره  2 فرعی از 1 فرعی از 387 اصلی 

واقع در فیروزآباد بخش 2 طبس گلشن
صنعتی  )کارخانه 

 ** تولیدی ترشی و مربا(
5000 سهم مشاع  از 8000 سهم ششدانگ 

عرصه و 616/11 سهم مشاع از 985/40 سهم 
ششدانگ  اعیان

1 - اولویت به صورت نقدی   2-نقد و اقساط8000985/402,664,000,000
 ) 30 درصد نقد 70 درصد اقساطی 60 ماهه ( 

ششدانگ از پالک ثبتي  شماره  478 فرعي از  1891  اصلي قاین به آدرس قاین  شهرک سیمان 5
 1 - اولویت به صورت نقدی    2-نقد و اقساط358/801,076,400,000ششدانگ عرصه*  *زمین مسكونی بخش 11 ثبتی

 ) 50 درصد نقد 50 درصد اقساطی 60 ماهه ( 

40 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از کل 1440 سهم مزرعه و قناتین اره فورگ  شهرستان درمیان - روستای اره فورگ6
40 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از کل 1440  * *باغی و زراعیو عباس آباد  از پالک ثبتي شماره  66 اصلی بخش 7 بیرجند

1 - اولویت به صورت نقدی   2-نقد و اقساط40260960,800,000سهم مزرعه و قناتین اره فورگ و عباس آباد
) 30 درصد نقد 70 درصد اقساطی 60 ماهه ( 

بیرجند - بلوار توحید - بین توحید 13و 715
10 سهم مشاع از سی و شش سهم عرصه و اعیان ششدانگ یك باب ساختمان 

پالک ثبتي شماره 7444 فرعي از 2070 فرعي از 249 اصلي بخش 2 ثبتی 
بیرجند 

10 سهم مشاع از سی و شش سهم ** تجاری و مسكونی
1 - اولویت به صورت نقدی   2-نقد و اقساط100/23172,208,333,333 ششدانگ عرصه و اعیان  

 ) 30 درصد نقد 70 درصد اقساطی 60 ماهه ( 

بیرجند - کیلومتر 15 جاده )بیرجند -خوسف( 8
حاشیه جاده  - مقابل کارخانه کویر تایر 

ششدانگ پالک ثبتي شماره 5 فرعي از 1592  اصلي بخش 2 ثبتی 
1 - اولویت به صورت نقدی   2-نقد و اقساط116180975,912,000ششدانگ عرصه*  *مزروعیبیرجند ، دهستان شهاباد  

 ) 30 درصد نقد 70 درصد اقساطی 60 ماهه ( 

مدیریت شعب بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: امالک مازاد مشروحه ذیل 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 1394/12/18 مي باشد. 
تلفن برای پاسخگویی :   داخلی 408   32213000    -    32213312

توضیحات و شرایط : 
1- این آگهي در دو نوبت به فاصله 7 روز چاپ مي شود . 

تاریخ انتشار آگهي نوبت اول 94/12/01 ) انتشاردر روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي -امروزخراسان 
جنوبی(

تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم94/12/08) انتشاردر روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي - امروزخراسان 
جنوبی( 

2- کلیه هزینه های درج آگهي مزایده در روزنامه ها و هزینه کارشناسی هر ملک بر مبنای دستمزد 
کارشناسی رسمی دادگستری به عهده  برنده مزایده مي باشد . 

3-  بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 
4- 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 میزان 
5 درصد قیمت پایه کارشناسی هر ملک نزد بانک کشاورزي )کلیه شعب حکم واحد دارد (  به حساب دایره 
مالي مدیریت استان خراسان جنوبي با کد ) 4962( یا ارائه چک تضمینی بانکی به میزان 5 درصد قیمت 
 پایه کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده ، در پاکت الک و مهر شده ) با قید مربوط به ملک ردیف 

))       ((  آگهي شماره ع/94/6( به مسئولین مزایده تسلیم و رسید دریافت نمایند . 
5- به پیشنهادهاي مبهم ، مشروط و بدون سپرده شرکت در مزایده و پیشنهاداتي که بعد از انقضاي مدت 

مقرر در آگهي واصل گردد ترتیب اثر داده نمي شود . 
6- در شرایط مساوي اولویت با مالک قبلی ملک خواهد بود و وجوه واریزي نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف 

نهایي برنده مزایده مسترد نخواهد شد .  
7-در خصوص امالک با کاربری صنعتی که دارای ماشین آالت منصوبه می باشند تحویل ملک به برنده 

مزایده بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود .
8- بازدید از امالک از تاریخ اولین آگهی برای کلیه شرکت کنندگان در مزایده الزامی است .

9- در پیشنهادات نقد و اقساط حداقل مبلغ پیش پرداخت نقدی بر اساس میزان مندرج درفهرست امالک 
و الباقی ثمن در قالب عقد اجاره به شرط تملیک با سود بخش مربوطه )مطابق نرخ مصوب شورای پول و 

اعتبار( و به مدت حداکثر 60 ماهه خواهد بود که متقاضی باید در برگه پیشنهادات به صورت 
صریح و شفاف اعالم نماید.

10- کلیه امالک با  وضعیت  موجود و طبق  مفاد اسناد مالکیت و اسناد  انتقال  اجرایي صادر  شده  واگذار  
مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار مي باشد .

11- کلیه هزینه های ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مزایده خواهد بود . 
12- هر گاه نفرات اول ، دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند، سپرده شرکت در مزایده آنها ضبط خواهد 

شد . 
13- پاکت هاي دریافتي از شرکت کنندگان در مزایده رأس ساعت 10صبح مورخ 1394/12/19 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 . 
14- 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 .                              مدیریت شعب بانك در استان خراسان جنوبي  

   09151647069- 32255257-32253199  نوگیدری
قــالیشويی خــاوران

قالیشويی  
بهارستــان )خسرکی(

09155616256-32437388-32437399



شنبه *  1  اسفند  1394 * شماره 3447 

ستادی با شاگردش از باغى مي گذشت.چشمشان به 
يک کفش کهنه افتاد شاگرد گفت گمان مي کنم اين 
کفشهاي کارگری است که در اين باغ کار مي کند بيا با 
پنهان کردن کفشها عکس العمل کارگر را ببينيم و بعد 
کفشها را پس بدهيم و کمى شاد شويم. استاد گفت چرا 
برای خنده خود او را ناراحت کنيم بيا کاری که مي گويم 

انجام بده و عکس العملش را ببين... 
مقداری پول درون آن قرار بده... شاگرد هم پذيرفت و 
بعد از قرار دادن پول، مخفى شدند کارگر برای تعويض 
لباس به وسائل خود مراجعه کرد و همينکه پا درون 
کفش گذاشت متوجه شيئى درون کفش شد و بعد از 
وارسى، پول ها را ديد با گريه، فرياد زد خدايا شکرت  
 خدايي که هيچ وقت بندگانت را فراموش نمي کنى. 
مي دانى که همسر مريض و فرزندان گرسنه دارم و در 
اين فکر بودم که امروز با دست خالى و با چه رويي به 
نزد آنها باز گردم و همينطور اشک مي ريخت. استاد 
به شاگردش گفت هميشه سعى کن برای خوشحاليت 

ببخشى نه بستاني.
مغرورانه  هاتون  داشته  از  نداره  که  کسى  برابر  در 
بر  نکنيم که هيچکس  فراموش  نزنيد.هيچگاه  حرف 
 ديگری برتری ندارد، مگر به » فهم و شعور مگر به 

» درک و ادب«

چنانچه هدف از زندگاني خود 
را ندانيد و نشناسيد، چگونه 

مي توانيد در بازي زندگي برنده باشيد؟ آ

بشر تا زمانى که زندگى را به عنوان چيزی مقدس
 باور نداشته باشد و به همنوعان خود به چشم برادر 

نگاه نکند، زندگى ديگران را تباه خواهد کرد.

         شد يار و به غم ساخت گرفتار مرا  
نگذاشت به درد دل افکار مرا

       چون سوی چمن روم که از باد بهار  
دل مى ترقد چو غنچه، بى يار، مرا

هرگز به احساساتي که در برخورد اول
 با کسي پيدا مي کنيد نسنجيده 

اعتماد نکنيد. آناتول فرانس

تا لحظه شکست به خدا ايمان داشته باش
 خواهى ديد که ان لحظه

 هرگز نخواهد رسيد

و  پستى  مقابل  در  فرزندمان  از  نمى توانيم  هميشه  ما 
و  مى شود  بزرگ  او  کنيم.  محافظت  زندگى  بلندی های 
به ناچار وارد دنيای پر درد و رنج آدم بزرگ ها مى شود. 
جايى که زندگى زخم هايى بر او وارد مى کند و گاهى اوقات 
قلبش را مى شکند. شاهد اين لحظات بودن برای ما پدر و 

مادرها سخت است اما بخشى از زندگى است. 
حمايت دائمى در فضای مصنوعى که ما برای فرزندانمان 
تجربه های  کودکان   تا  مى شود  باعث  کنيم  مى  ايجاد 
5تا8  بين  کودکان  باشند.  نداشته  زندگى  در  خطرناکى 

سالگى آماده اند تا با چالش های جديدی روبه رو شوند. 
بايد به آنها فرصت تجربه های جديد داد هر چند که در اين 
تجربه ها شکست بخورند. اخالق کودک شما در اينکه او 
چگونه با نااميدی هايش کنار مى آيد بسيار اهميت دارد. با 
اين وجود راهکارهايى وجود دارد که به کودکتان کمک 
مى کند تا او با موقعيت های ناگزير نه چندان خوش آيند 
زندگى اش بهتر کناربيايد. اين راهکارها مناسب کودکان 
مدرسه ای است يعنى سن و سالى که ممکن است نااميدی 

را در زندگى شان تجربه کنند.

وقتیزندگیآنرویدیگرشرانشانمیدهد
روز  نيست. يک  بر وفق مراد شما  زندگى  اوقات  گاهى 

ممکن است نتوانيد بليط تئاتری که او دوست دارد را تهيه 
کنيد يا اينکه روز تولدش که قرار بود در حياط خانه بگيريد 
باران ببارد و برنامه ريزی هايتان خراب شود يا اينکه تيم 
احساسات  اين ها  همه  مى بازد.  عالقه اش  مورد  ورزشى 

کودک شما را به شدت خدشه دار مى کند.
بهتر  باخت  مورد عالقه کودکتان  ورزشى  تيم  اگر  مثال 
است با جمالتى مانند »مهم ترين نقش تو طرفداری از 
تيم مورد عالقه ات است؛ چه در برد و چه در باخت؛ يا 
اينکه شکست باعث قوی تر شدن مى شود« او را دلداری 
بايد  مواقع شکست  در  که  معتقدند  روان شناسان  دهيد. 
به فرزندانمان نشان بدهيم که از نااميدی ها و اشتباهات 

مى توان چيزهايى آموخت.

وقتییکنفرفرزندتانراناراحتمیکند
گاهى اوقات ممکن است بهترين دوست فرزند شما با يک 
نفر ديگر دوست شود يا اينکه کودک شما متوجه شود 
خاله اش خواهرزاده تان را به باغ وحش برده است. فرزند 
شما با شنيدن اين خبر بسيار ناراحت مى شود. الزم نيست 
فورا با او شروع به صحبت بکنيد. بهتر است به او اجازه 
دهيد تا کامال احساس ناراحتى کند. وقتى کودکى احساس 
ناراحتى مى کند نبايد به او بگوييد: »تو بچه خوبى هستى و 

يک دوست ديگر پيدا مى کنى« بلکه بايد بگوييد: »متوجه ام 
تا چه اندازه ناراحت هستى و کامال درکت مى کنم.«

در حقيقت با تاييد احساس های کودکتان شما مى توانيد 
موقعيت مکالمه را ايجاد کنيد و حتى راه حل های خوبى 
مى خواهى  »حاال  بپرسيد  او  از  است  بهتر  کنيد.  پيدا 
با احساسى که داری چه کار کنى؟« و اگر راه حلى به 
شما ارائه داد از او سوال کنيد »واقعا اين کاری است که 
مى خواهى انجام دهى؟« اگر در تصميم خود ترديد داشت 

به او کمک کنيد تا راه حل های بهتری پيدا کند.

وقتیدرکاریسعیکافینکردهاست
بچه ها مى دانند که هميشه بايد به بهترين شکل ممکن 
تالش کنند. گاهى اوقات بدون اينکه تالش کافى بکنند 
انتظار موفقيت دارند. هميشه اين شانس را به کودکانتان 
بدهيد تا شکست به دليل تالش کافى نکردن را تجربه 
آنها مى گوييم »بگذار کمکت  به  ما  اوقات  بيشتر  کنند. 
کنم« تحقيقات علمى نشان داده اين راه حل به هيچ عنوان 
نتيجه بخش نيست. بهتر است به فرزندتان اجازه تجربه 
مسواک  را  دندان هايش  خودش  بگذاريد  بدهيد.  کردن 
کند هرچند که درست نباشد يا اينکه تکاليف مدرسه اش 
را خودش انجام دهد هر چند که کامل نباشد. البته هر 

وقت کمک الزم داشت دريغ نکنيد مثال قبل از امتحانات 
به درس های او رسيدگى کنيد يا هر از گاهى دندان هايش 

را نگاه کنيد تا مبادا سوراخ شده باشد.

وقتیتالشمیکنداماهمچنان
شکستمیخورد

بعضى وقت ها فرزند شما همه تالش خود را مى کند اما 
موفق نمى شود. مثال آنقدر خوب تکاليفش را انجام مى دهد 
که شاگر نمونه کالس شود اما يک نفر ديگر را انتخاب 
مى کنند آن موقع است با صورتى گريان به خانه مى آيد 
و شروع به شکايت مى کند.شما در اين موقعيت بايد به 
فرزندتان کمک کنيد تا برای برنده خوشحال باشد تا به 
حال خود گريه کند. اين کار به او کمک مى کند تا بتواند 

بر نااميدی اش با روشى مثبت غلبه کند.

وقتیازخودناامیدمیشود
آدم بزرگ ها هم وقتى اشتباه مى کنند خودشان را سرزنش 
مى کنند چه برسد به بچه ها. در چنين مواقعى با مثال زدن 
بگوييد که شما  او  به  دلداری دهيد. مثال  به کودکانتان 
 هم يک روز ناهار را سوزانديد و يا يک قرار کاری مهم 

را فراموش کرديد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز 

]فرعون[ گفت اگر معجزه ای آورده ای پس اگر راست مى گويى آن را ارائه بده
سوره األعراف, آيه 106

حدیث روز

هر يک از دو نفـری که ميان آنها نزاعى واقع شود و يکـى از آن دو رضايت ديگری 
را بجـويـد ، سبقت گيـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود. امام حسين )ع(

سبک زندگی

5 موقعیتی که باید بگذارید کودکتان ناراحت شود

افقی:
دادن  آب   - خوارج  جنگ   -1
2- منور - رهنما 3- واحد سطح 
جنوبي  درآمريکاي  کشوري   -
باردار  ذره   -4 جدولى  ويتامين   -
- سازي است - چمنزار- مو زرد 
5- ناشي - گوشت بدن 6- به من 
- دهان - عالمت جمع عربي 7- 
رييس  منتهي-   - اينترنتي  دزدي 
نوعى    -8 نق  همان   - راهبر  و 
 - آخر   -9 لنگه  نيم   - ماشين 
وسيله جابجايي- قاضي - رطوبت 
دريا  سلطان   - چران  چشم   -10
 - تهران  حسينيه   -11 منقار   -
جنگي  هوپيماي   -12 زنانه  نامي 
 - فارسى  الفبای  حرف  تکرار   -
کچل-مرگ 13- از حروف مقطعه 
 - گلي است - شاه نشده 14- نام 
بخشنده  بسيار   - چيني  کار  فني 

15-جمع تمرين - قايم 

عمودی:
زيبا در هند  ترمينال - محلي   -1
2- امپراتوري قديم - جبل- حرف 
از الفبای فارسى 3- هرکدام - اسم 
- تخم قارچ - شهر ارگ ويران 4- 

نهر- مقطع تحصيلي-هوا - غرش 
بلبل-  يارا -  پسوند شباهت-   -5
شکار  گويي-وسيله   -6 طرف 
اسفناج  و  مرغ  تخم  با  غذايي   -
سر  رستني   - اريب   - طرف   -7
- نقش 8- او - نفي عربي - اال 
انگليسي-  9-حرف  حيات  -مايه 
قلوه - حرف خطکشي  يار  تلخ - 
خوشنام  بمعني  مردانه  نامي   -10

آبزيرکاه   - خوشبختى  پرنده    -
11- اي- حضورندارد - نامي زنانه  
فرنگي  يوناني-کاله  اسطوره  و 
12-کمال انسان - خورشيد-نهر-

حيوان شيرده 13-شهري در استان 
تهران-امر به ديدن-دهان-همراه 
غالب-رييس  غذاي  رحلت-   -14
جمهور اسبق امريکا 15-از گياهان 

درماني-همان مهتاب است.
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چطورارتباطرابهخوبیحفظکنید؟

يکى از نيازهای اساسى زن و مرد از دوران عقد به بعد، 
حفظ تماميت وجودی خودشان است. زمانى که طرف 
مقابل را مجبور به انجام کاری مى کنيد تماميت اش را 
زير سوال مى بريد يا زمانى که با احساس بدی شروع 
به صحبت مى کنيد  او فکر مى کند که مسئول تمام 
حس های بد شماست. آن زمان است که تماميت زن 
زير سوال مى رود. خانم هايى که خواسته های  يا مرد 
خودشان را مى دانند و به ديگران هم احترام مى گذارند، 
مهارت و توانايى الزم برای برطرف شدن نيازها و نگه 
داشتن نگرش مثبت طرف مقابل برای امتداد ارتباط 
را بلدند، وضعيت بدنى شان آرام است، ارتباط چشمى 

مستقيمى دارند، خوب مى ايستند.
-در بيان نيازها به همسرشان روراست و صادق هستند.
-   قاطعانه و در عين حال عاقالنه مذاکره و گفت وگو 
محترمانه جزء  و  درواقع گفت وگوی صريح  مى کنند. 

ويژگى های اين خانم هاست.
-   به هيچ عنوان منتظر نمى مانند گذشت زمان و 
يک اتفاق منجر به حل اختالف شان شود بلکه هميشه 

ديدگاهى خالقانه برای حل مشکالت پيدا مى کنند.
-   اين خانم ها عالوه بر اينکه به نياز خودشان توجه 
مى کنند به نيازهای همسرشان هم بى توجه نيستند و 

مالک انصاف را هميشه مد نظر قرار مى دهند.
-   خودشان را مرکز ثقل تغييرات زندگى شخصى شان 
دارند  اعتقاد  آنها  دارند.  بااليى  خودباوری  و  مى دانند 

موفقيت در زندگى به واسطه خودشان اتفاق مى افتد.
-   در گفتار و کالم بسيار صريح و شفاف هستند. اگر 
الزم باشد احساس شان را بيان مى کنند )حتى اگر منفى 

باشد( اما به احساس کسى آسيب نمى رسانند.
را  راه هايى  يعنى  مى کنند؛  ريسک  اوقات  گاهى     -

انتخاب مى کنند که تا به حال نکرده اند.

123456789101112131415

سوریپاپیروخاوه1

وکساکاوقملتخم2

ریانیکاهناواو3

لنیلیلسمدمک4

هامامدوبانتر5

ناخراتایمیکو6

روررنویژلملسم7

یسایسراگقافتا8

کروکهیموراتوت9

ایرماسنانرنو10

وجوللتانوشقز11

نامایتردنان12

دبلاکدیونهصرع13

یجانهرهسیمدمد14

شاتکیشبایزوکین15

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

تجربه کنید.    09158668002

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

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 

فروش فوری 17عدد آالچیق 
6 متری      09151615023

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

به فروش می رسد.  09301153034

نهالستان  علیزاده  عرضه  نهال با 
نازل ترین قیمت / نرسیده به پمپ شعله
09157236551-2 09151602995 

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید   09365616023

به یک نیروی ماهر خانم برای 
کار در رستوران نیازمندیم.

32221525
09153635587

به چند نفر همکار خانم برای 
کار در رستوران نیازمندیم.

09155616181
32432355

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

کارت دانشجویی اینجانب هادی حق خواه 
به شماره 93137135160022 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نقاشی ساختمان انواع نقاشی ساختمان 

پذیرفته می شود. 09159647370 - مرکی

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

09356214184

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

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

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

یک واحد گلخـانه با مشخصات ذیل به فروش می رسد:
مساحت زمین 3692 مترمربع محصور شده

 دارای سند تک برگ ششدانگ
دارای 2500 متر سازه آماده پالستیک کشی

دو ساعت آب چاه ، آب 1/2 روستایی ، برق 3 فاز، گاز کشی شده 
آدرس: سه راهی فخر آباد

09338396987

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

09153613243- شریفی

فروش فوری سوپر مارکت
 فقط 7 میلیون یا معاوضه با خودرو

09150860499

 فروش سرویس  کامل خواب 
از چوب گردو همراه تشک، سرویس 

مبل استیل 9 نفره به همراه
میز ناهارخوری 6 نفره در حد نو

 قیمت توافقی
09151633699

یک شرکت لبنی برای کادر 
فروش و بازاریابی تعدادی 

بازاریاب و راننده با وانت و نیسان 
یخچالدار استخدام می نماید   

 09155623819

فروش فوری آب و زمین
 در دشت بجد با درختان 10 
ساله عناب و زرشک و آبیاری 

قطره ای قیمت توافقی
09359324505

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

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

استودیو  تمـاشا
عکاسی ، فیلمبرداری با طرح تسهیل ازدواج

میدان آزادی ، خیابان شهید برگی

بین 8 و 10      09394221099

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

تخفیف ویژه 
نبش پاسداران 17 - جنب مخابرات

09394221099 -09306082008 

توجه          توجه 
تاالر عروسی با امکانات بسیار 

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

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی

نمایندگی ایزوگام دوست علی
انواع ایزوگام دلیجان شرق و تهران  

قیرگونی   نبش بهشتی 14
09156636045 -09156666675

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

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

  بیرجند ، مطهری 9  
  بهرامی کیا   32231060
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شهرخبر: تغذیه سالم نقش مهم و اساسی را در سالمت افراد ایفا می کند؛ خیلی از افراد با داشتن یک تغذیه سالم و مناسب به راحتی جلوی 
بیماری هایی که رابطه مستقیم با تغذیه افراد دارند را می گیرند. می توان به راحتی با روش های متداول از تصلب شرایین پیشگیری کرد؛ کاهش
 فشارخون، دریافت رژیم غذایی کم چربی، کاهش وزن اضافی و ترک سیگار را می توان از جمله موارد اصلی پیشگیری برشمرد.

مهمترین عامل خطر برای ایست ناگهانی قلب  اخبار ورزشی

دوقلوهای بیرجندی بر سکوی قهرمانی 
مسابقات سه گانه کشور ایستادند

فارس: رئیس هیئت ورزش سه گانه خراسان جنوبی 
و  نقره  آویز  گردن  با  علیزاده  مسعود  و  گفت: سعید 
برنز بر سکوی قهرمانی ایستادند و مسافر رقابت های 
این  در  کرد:  اظهار  خسروی،  شدند.  ژاپن  آسیایی 
ماراتن ملی 125 ورزشکار رده های سنی امید، جوانان 
و بزرگساالن از 24 استان کشور 27 و 28 اسفندماه 
پرداختند.وی  رقابت  به  یکدیگر  با  قشم  جزیره  در 
تصریح کرد: در رده سنی جوانان امین سقائی از استان 
چهارمحال بختیاری قهرمان شد، مسعود علیزاده از 
خراسان جنوبی نایب قهرمانی را از آن خود کرد، سعید 
علیزاده از خراسان جنوبی و پارسا محجوب از استان 

کرمانشاه مقام سوم مشترک را به دست آوردند.

دعوت 2 کاراته کای استان
 به اردوی تیم ملی

2 بانوی کاراته کای خراسان  جنوبی به اردوی تیم 
رئیس  شدند.  دعوت  کاراته  آزاد  های  سبک  ملی 
مسابقات  در  گفت:  جنوبی  خراسان  کاراته  هیئت 

کاراته سبک های آزاد بانوان کشور که در مدت 2 
روز به میزبانی استان مازندران در شهرستان رامسر 
با  برگزار گردید 2 کاراته کای تیم خراسان جنوبی 
دعوت  ملی  تیم  اردوی  به  مسابقات  در  درخشش 
مسابقات  این  در  افزود:  پیما  احمدی  رامین  شدند. 
که در رده سنی بزرگساالن برگزار شد تیم خراسان 
جنوبی با 4 کاراته کا در بخش کومیته و یک کاراته 
کا در بخش کاتا حضور داشت که در پایان  و پس از 
رقابت هایی  سنگین و حساس ، زهرا سادات بنائی 
در وزن 55- و هانیه امیرپور در وزن 50- موفق به 
کسب مقام سوم شدند. وی ادامه داد: نفرات اول تا 
سوم هر وزن برای اعزام به مسابقات جهانی ژاپن به 

اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

پیاده روی و کوهپیمایی کارکنان 
اداره کل راه و شهرسازی به ارتفاعات 

کال جنگال شهرستان خوسف

از  استان  شهرسازی  و  راه  کارکنان  پور-  قلی 
خانوادگی  صورت  به  کل،  اداره  ورزش  امور  سوی 
به ارتفاعات کال جنگال صعود کردند و مسافت 8 

کیلومتر را به مدت 4 ساعت پیمودند.

عالیم حساسیت های پوستی ناشی 
از کار با مواد شوینده

 
سالمت نیوز: با توجه به نزدیک شدن به فصل 
تا  کرد  استفاده  باید  موادی  از چه  تکانی،  خانه 

مواد  تمام  باشد؟.  نداشته  ضرر  پوست  برای 
و  دارند  ایجاد حساسیت  استعداد  بالقوه  شوینده 
افراد بهتر است از مواد شوینده ای استفاده کنند 
که فاقد مواد حساسیت زا باشند یا کلمه غیرقابل 
حساسیت روی قوطی آنها درج شده باشد یا به 

تجربه ثابت شده باشد که قابل استفاده است و 
ایجاد حساسیت نمی کند. همچنین دستکش ها 
برای  نخی  دستکش  یک  باشند.  الیه  دو  باید 
و  گردگیری  قبیل  از  خشک  کارهای  انجام 
نظافت که در تمام مدت خانه تکانی باید به دست 

داشت. برای کارهای مرطوب هم باید عالوه بر 
هم  پالستیکی  دستکش  یک  نخی،  دستکش 
بیشترین  روی آن پوشید. عالوه بر دست ها که 
استعداد ابتال به حساسیت های پوستی را دارند، 
به  است  ممکن  خانه تکانی  هنگام  در  نیز  پاها 

دلیل قرار گرفتن در آب دچار حساسیت شوند، 
کار،  هنگام  شود.  مراقبت  آنها  از  باید  بنابراین 
و  قرار داده شود  پاچه شلوار داخل جوراب  باید 
و  فرش  شست وشوی  در  پوشید.  نخی  جوراب 
موکت روی زمین باید بعد از پوشیدن جوراب، 
کفش یا چکمه به پا کرد. حساسیت ها در ناحیه 
چشم، بینی و دور دهان بر اثر استنشاق بوی مواد 
شوینده از دیگر خطراتی است که پوست بدن را 
تهدید می کند. استفاده از ماسک های چند الیه 
موقع استفاده از مواد شوینده حائز اهمیت است، 
به طوری که تا زیر چشم کشیده شود. محیط دور 
چشم هم با عینک  محافظت شود تا از بخار مواد 

شیمیایی در امان بماند. 
موها نیز از دیگر قسمت هایی است که در خانه 
بنابراین  شود.  آسیب  دچار  است  ممکن  تکانی 
موها باید با روسری، کاله یا شال پوشیده شود. 
در صورت استفاده از مواد شوینده و پاک کننده، 
از تماس با موها خودداری شود. گذشتن تاریخ 
فرآیندهای  می تواند  شوینده  مواد  مصرف 
شیمیایی برخی مواد شوینده را تغییر دهد و از 
این رو، از خاصیت اولیه مواد بکاهد و آن را به 
ماده ای مضر تبدیل کند. تظاهرات روی سطح 
می دهد.  نشان  را  خود  اگزما  به صورت  پوست 
سینه،  جلوی  دست،  نواحی  روی  که  به طوری 
قرمزی،  چون  عالیمی  با  صورت  و  پاها  بازو، 

گاهی  و  خارش  زدن،  تاول  پوسته ریزی، 
ناحیه  در  می کند.  بروز  کهیری  واکنش های 
دور چشم نیز عالیم حساسیتی به شکل تورم، 
قرمزی و پوسته پوسته شدن دور چشم و دهان 

خود را نشان می دهند. 

ورزش به کاهش رشد سرطان
 کمک می کند

 
سالمت نیوز: آزمایش های دانشمندان نشان داده 
افزایش  باعث  که  بدنی  فعالیت های  که  است 

مستقیم  تأثیر  می شوند،  خون  آدرنالین  ترشح 
محققان  دارند.  سرطان  رشد  کاهش  روی 
با  که  خون  در  آدرنالین  افزایش  که  دریافتند 
تمرینی با شدت باال اتفاق می افتد به سلول های 
با  تا  )NK( کمک می کند  قاتل سرطان  ایمنی 

مورد  که  عضوی  سمت  به  بیشتری  سرعت 
هجوم سلول های سرطانی است حرکت کنند.

با خواص شگفت انگیز ریحان
 آشنا شوید 

درد،  دل  درمان  برای  ریحان  از  شهرخبر: 
کلیوی،  مشکالت  نفخ،  اشتها،  کاهش 
استفاده  ها  عفونت  و  زگیل  سرماخوردگی، 
می شود. از این گیاه برای درمان جای نیش 
حشرات و مارگزیدگی هم استفاده می شود.
دارد و مثل  نیز  ریحان خواص ضدباکتریایی 
داروی ضدعفونی کننده عمل می کند.  یک 
همین امر به محافظت از بدن در برابر انواع 

عفونت ها کمک می کند.
عسل  و  زنجبیل  با  همراه  ریحان  برگ   
برونشیت،  برای  مفیدی  درمان  تواند  می 
درمان  برای  باشد.  سرفه  و  سرماخوردگی 
جوش  آب  مقداری  توانید  می  گلودرد 
کنید.  میل  و  کرده  مخلوط  ریحان  با   را 
اسیدیته  مثل  معده  به  مربوط  های  بیماری 
درمان  ریحان  برگ  با  توانند  می  یبوست  و 
احساس  فرد  شود  می  باعث  ریحان  شوند. 
اش  گوارشی  سیستم  و  کرده  کمتری  نفخ 
تمیز بماند. مصرف منظم برگ ریحان همراه 
و  کرده  قوی  را  ها  کلیه  ها(  )صبح  با عسل 
به  همچنین  برد.  می  بین  از  را  کلیه  سنگ 
کمک  ها  کلیه  در  اسیداوریک  سطح  کنترل 
می کند. مصرف ریحان به کنترل سطح قند 
 5 تا   4 هر صبح  پس  کند.  می  خون کمک 

برگ ریحان بخورید.

ورزش به کاهش رشد سرطان کمک می کند

جنایت از نوع آب پاشی!

کارگری در تهرانپارس دست به جنایت زده بود، در شهر زابل شناسایی و دستگیر شد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، از طریق مرکز فوریت های پلیسی110 وقوع یک فقره درگیری منجر به جنایت به کالنتری 126 
تهرانپارس اعالم شد. با حضور مأموران کالنتری در محل اعالم شده واقع در یک ساختمان نیمه ساز و انجام 
بررسی اولیه مشخص شد که جوانی افاغنه که در این ساختمان به عنوان کارگر ساختمانی مشغول بکار بوده 
، مورد اصابت چاقو قرار گرفته و فوت نموده است . در بررسی ها مشخص شد که در محل جنایت تعدادی کارگر 
 تبعه افغانستان مشغول بکار بوده و مقتول و قاتِل متواری شده از محل جنایت نیز از کارگران ساختمانی هستند. 
برابر اظهارات شاهدان، مقتول پیش از وقوع درگیری منجر به جنایت در حال آب دادن دیوارهای سیمانی 
ساختمان بوده که به شوخی مقداری آب را بر روی سایر کارگران از جمله قاتل که در طبقه پایین مشغول 
بکار بودند، پاشیده و همین موضوع باعث اعتراض متهم می شود ؛ در ادامه، عیسی از طبقه پایین به طبقه 
باال مراجعه و با چاقو یک ضربه به قفسه سینه مقتول زده و سریعا از محل متواری می گردد. کارآگاهان 
اطالع پیدا کردند که متهم پس از متواری شدن از تهران، به شهر زابل متواری شده است. متهم در همان 

تحقیقات اولیه صراحتا اظهارات شاهدان صحنه جنایت را تأیید و به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.

مزاحم تلگرامي پیرمرد 86 ساله بود! 

مرد سالخورده اي که در شبکه اجتماعي تلگرام براي نوه اش 
تابناک، چند  بازداشت شد.به گزارش  ایجاد مزاحمت مي کرد، 
روز قبل اعضاي خانواده اي به مأموران پلیس فتا در شهرستان 
سمنان گزارش دادند که فردي در شبکه تلگرام براي فرزندشان 
فتا  پلیس  بود که مأموران  از آن  بعد  ایجاد مزاحمت مي کند. 
دست به تحقیق زده و موفق شدند فرد مزاحم را که پیرمردي 
86 ساله بود، شناسایي و بازداشت کنند. در بررسي هاي بیشتر 
مشخص شد که متهم پدر بزرگ شاکي است. او گفت از مدتي 
قبل با نوه ام اختالف پیدا کردم و تصمیم گرفتم با این شیوه 
سیدعلي  شدم.سرهنگ  پلیس  گرفتار  اما  بگیرم،  انتقام  او  از 
میراحمدي، رئیس پلیس فتاي استان سمنان گفت، پرونده پس 

از تکمیل تحقیقات و به همراه متهم به دادسرا ارسال شد. 

سرقت های سریالی سرباز کالنتری افشا شد 

سرباز کالنتری برای این که کسی به او شک نکند، با لباس سربازی به محل های سرقت می رفت.مامور گشت 
احتمال  رفتارهای مشکوک پسری جوان در کنار خودروی مزدا3 شد. ماموران که  کالنتری مرکز تهران متوجه 
می دادند پسر جوان سارق باشد، به صورت نامحسوس او را زیر نظر گرفتند. پسر جوان که متوجه حضور ماموران 
نشده بود، اقدام به باز کردن در خودرو کرد، اما ماموران او را قبل از ارتکاب سرقت بازداشت کردند. با انتقال متهم 
به اداره آگاهی هویت رضا 26 ساله شناسایی و مشخص شد او تاکنون دو بار به اتهام سرقت خودرو دستگیر شده 
است.با به دست آمدن سوابق پسر جوان، او به سرقت لوازم داخل خودرو های گران قیمت اعتراف کرد و گفت: چهار 
ماه قبل و بعد از آزادی از زندان همراه همدستم که سرباز کالنتری است با پرسه زنی در مناطق خلوت شمال و 
مرکز شهر، خودروهای گران قیمت را شناسایی و پس از تخریب قفل، لوازم باارزش داخل آن را سرقت می کردیم.با 
اعترافات متهم، همدست او که سرباز یکی از کالنتری های شهر بود، شناسایی و دستگیر شد و با اعتراف به سرقت 
گفت: من سرباز کالنتری هستم. چندی قبل دوستم رضا پیشنهاد سرقت از خودروهای گران قیمت را مطرح کرد. ابتدا 
در روزهای مرخصی با لباس شخصی به سرقت می رفتیم. بعد از چهار فقره سرقت احتمال دادم شناسایی و دستگیر 

شویم، به همین خاطر در سرقت های بعدی با لباس سربازی به محل سرقت می رفتم تا کسی به ما شک نکند. 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره کالسه 93/1382 محکوم علیها خانم زهره حبیبی مود فرزند محمد محکوم است به 
پرداخت مبلغ 4/108/096/978 ریال در حق محکوم له آقای محمود کارگشا و پرداخت مبلغ 73/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق 
دولت محکوم می باشد و با توجه به اینکه از ناحیه محکوم له کل سهام محکوم علیها از شرکت جیحون کویر )سهامی خاص( به میزان 100 
سهم معرفی و حسب اعالم هیئت مدیره توقیف گردیده است و حسب نظر کارشناس سهام پرونده میزان هر سهام به مبلغ 28/250/585 ریال 
کارشناسی گردیده است که ارزش کل صد سهم از سهام شرکت جیحون کویر مبلع 2/825/058/500 ریال کارشناسی گردیده است که  از 
طریق مزایده در روز دوشنبه مورخ 94/12/17 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری  جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

چون در پرونده اجرایی شماره 578/94  محکوم علیه آقای هانی سروریان فرزند حسن محکوم است به پرداخت مبلغ 86/613/261 
ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای محمد حسن نژاد و پرداخت مبلغ 4/045/400 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با 

توجه به از ناحیه محکوم علیه یک دستگاه به شرح ذیل کارشناسی شده است:

ارزش به ریالمشخصاتنام دستگاهردیف
دستگاه 1

تولید بلوکه 
اتومات

مدل TP.RN2000 دو باگته - ساخت شرکت ماشین سازی پارسیان - دارای 
پرس هیدرولیک با مجموعه شیرآالت، مخزن روغن و الکتروپمپ هیدرولیک 
به قدرت Kw 15-2 باگت ذخیره بتن به ظرفیت هر کدام 1/5 متر مکعب  
 ویبراتورهای باال و پایین با الکتروموتورهای KW 4- تجهیزات جابجایی قالب 

و بلوک های تولیدی - تجهیزات کنترل فرمان 

1/350/000/000

1/350/000/000یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریالجمع

که از طریق مزایده در روز چهارشنبه مورخ 94/12/19 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 

بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند 

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور    اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی   اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان 
آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1394 حوزه ثبتی نهبندان

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 حوزه ثبتی نهبندان 
در سه ماهه سوم )مهر- آبان- آذر( سال یکهزار و سیصد و نود و چهار هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد. بخش 5 نهبندان: مستثنیات مرتع چهار فرسخ و سینه علی آباد پالکهای 317 و 318 و 731- اصلی 
1114- اصلی آقای محمد کوه گرد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند سار به مساحت 19742/6 مترمربع لذا به موجب ماده 16 و 17 
قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا این که بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان 
است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف مدت نود روز و مستند به تبصره 
یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت درمورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم و رسید دریافت نموده 
و دراجرای تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و ماده 86 قانون ثبت معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند در غیر اینصورت پس از تشریفات قانونی اسناد مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و 

در صورت مجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 94/11/1   تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/12/1     حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  941180 محکوم علیه آقای  اسماعیل روغنی فرزند موال محکوم است به پرداخت مبلغ 
264/362/750 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای مجتبی فیاض زاده و پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال بابت حق 
االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی پالک ثبتی به شماره 
5760 فرعی از 245 اصلی بخش 2 بیرجند که پالک فوق شامل ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم واحد غربی به آدرس 
بیرجند - سجاد شهر- بوستان 9 - پالک 13 )مجتمع 7 واحدی فرهنگیان( که حسب نظریه کارشناس میزان اعیان 97/8 متر مربع و بنای 
مذکور به صورت اسکلت فلزی و با نمای آجر سفال و انشعاب منصوبه آب و برق و گاز هر کدام یک انشعاب و ارزش ملک با توجه به مراتب فوق 
به میزان 870/000/000 )هشتصد و هفتاد میلیون( ریال کارشناسی شده است و حسب اعالم اجرای ثبت پالک فوق در قبال مبلغ یکصد و 
بیست و هفت میلیون و چهل هزار و نود و دو ریال در رهن می باشد که  از طریق مزایده در روز شنبه مورخ 94/12/15 از ساعت 9 الی 10  
صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید  در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند 

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
نظر به دستور ماده یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
قانون مذکور امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان مورد رسیدگی و رای آن 

صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: قطعه مفروزه مزرعه چاهدراز پالک 111- اصلی بخش 5 نهبندان قسمتی 
از پالک 3 فرعی از 111- اصلی بخش 5 نهبندان آقای ابراهیم نخعی فرزند غالم محمد ششدانگ یک قطعه زمین بند سار به مساحت 38557 
مترمربع خریداری شده )مع الواسطه( از آقای ابراهیم نخعی فرزند محمد )مالک رسمی( به آدرس نهبندان- روستای چاهدراز- مزرعه چاهدراز 
لذا به موجب ماده 3 قانون مذکور به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می 
بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات 

خواهد نمود، صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 94/12/1    تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/12/16   حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان 

آگهی حراج استان خراسان جنوبی
)فروش لوازم و تجهیزات مخابراتی(

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد: انواع لوازم و تجهیزات مخابراتی مازاد بر نیاز و خارج از رده موجود 
در استان خراسان جنوبی را از طریق حراج عمومی به فروش برساند. خریداران می توانند از تاریخ نشر آگهی تا 
ساعت 15 روز شنبه 94/12/8 از اقالم مورد نظر به نشانی: بیرجند، خیابان شهدا، حدفاصل شهدا 4 و 6 اداره کل 

ارتباطات زیرساخت خراسان جنوبی بازدید نمایند. 
شایان ذکر است جلسه حراج راس ساعت 10/30 روز یکشنبه 94/12/9 در محل ساختمان اداره کل ارتباطات 

زیرساخت خراسان جنوبی واقع در بیرجند، خیابان شهدا، حد فاصل شهدا 4 و 6 برگزار می گردد. 
شرایط: 

1- شرکت و حضور کلیه اشخاص حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی در حراج بالمانع می باشد.
2- متقاضیان برای شرکت در حراج می بایست یک فقره ضمانت نامه بانکی قابل تمدید به مبلغ 15/000/000 

ریال )پانزده میلیون( به نام شرکت ارتباطات زیر ساخت بابت تضمین شرکت در حراج ارائه نمایند. 
3- تضمین شرکت در حراج برنده، پس از واریز کل وجه اقالم مذکور به وی مسترد خواهد گردید. 

4- در صورت برنده شدن، متقاضی موظف است در همان روز 20 درصد مبلغ پیشنهادی را به عنوان سپرده 
نقداً به حساب 2174839004000 بانک ملی شعبه مخابرات به نام شرکت ارتباطات زیر ساخت واریز و مابقی 
وجه را ظرف مدت 2 روز اداری به حساب مذکور واریز نموده و پس از صدور حواله ظرف مدت 5 روز نسبت به 

خروج اقالم  اقدام نماید.
مراجعه و یا با شماره   WWW.TIC.IR 5- متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت 

05632214471 تماس حاصل فرمایند.
شرکت ارتباطات زیر ساخت

سالن زیبایی ماه چهره
تخفیف به مناسبت فرا رسیدن سال 1395

مژده به عروس خانم ها
یک شب : 500000 ریال هدیه

دوشب: 100000 ریال هدیه
بلوار معلم، معلم 39، پالک 1

09157554469 -05632443408

مدرسه  زبان بیرجند   انگلیسی، آلمانی،  ایتالیایی،  اسپانیایی
www.lanschool.ir خیابان مدرس 16- پالک 85 تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

های مدرن کابین
تولید کننده انواع کابینت ، کمد

 PVC و MDF درب 
آدرس: تقاطع مدرس و 15 خرداد، جنب بانک صادرات
آرام:09011275381   حسینی: 09158624104

ساخـت نسـل جدیـد استخرهـای 
ذخیـره آب کشـاورزی 

و پـرورش مـاهی
با ورق )ژئوممبران و نانو(  با ماندگاری 100 ساله

حاشیه میدان آزادی- جنب موسسه مالی و اعتباری 

ثامن الحجج )ع( ساختمان تجاری کارگر-  طبقه سوم

شرکت سبزکوشان مشرق زمین  

09157235800     056-32316358  

باز کجا میری؟

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

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

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهريور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 

ش بیشتر/  نقد و قسط
سود کمتر ،  فرو

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

09159658659

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
چون در پرونده اجرایی شماره 941611 محکوم علیه آقای امیر اکبری فرزند مهدی محکوم است به پرداخت مبلغ 218/241/522 ریال 

بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای غالمرضا اصفهانی مقدم و پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه 
 به اینکه در اجرای تامین خواسته اموال به شرح نظریه کارشناسی توقیف گردیده است.

قیمت کاالتعدادقیمت واحدشرح کاالردیف
7/800/000 ریال260/00030 ریالپیراهن1
1/400/000 ریال280/0005 ریالپیراهن2
1/400/000 ریال280/0005 ریالپیراهن سفید3
4Cailisi 13/600/0000 ریال1/700/0008 ریالپالتو کتان قهوه ای داخل خزدار
7/000/000 ریال1/400/0005 ریالپالتو فوتر مشکی5
6ASST 20/800/000 ریال1/300/00016 ریالکاپشن چرم کوتاه خزدار
6/600/000 ریال1/100/0006 ریالکت تک مخمل7
25/500/000 ریال1/700/00015 ریالکت تک اسپرت8
3/000/000 ریال1/500/0002 ریالکت فاستونی ساده9
6/460/000 ریال380/00017 ریالشلوار کتان مشکی10
10/640/000 ریال380/00028 ریالشلوار لی زنانه آبی11
4/680/000 ریال360/00013 ریالشلوار مخمل12
15/900/000 ریال300/00053 ریالشلوار پارچه ای13
8/100/000 ریال300/00027 ریالشلوار پارچه ای سایز 1438
17/500/000 ریال350/00050 ریالشلوار پارچه ای سایز 1540
20/650/000 ریال350/00059 ریال شلوار پارچه ای سایز 1644
29/050/000 ریال350/00083 ریالشلوار پارچه ای سایز 46 17
9/100/000 ریال350/00026 ریالشلوار پارچه ای سایز 1848
39/550/000 ریال350/000113 ریالشلوار کتان19
600/00063/600/000 ریالشلوار کتان20

567252/330/000

که  از طریق مزایده در روز سه شنبه مورخ 94/12/18 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه 

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

جمع
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انقالب اسالمی به کدخدایان جهان سیلی زد

)ع(  انصارالرضا  سپاه  در  ولی فقیه  نماینده  فارس- 
استان با بیان اینکه انقالب اسالمی به صهیونیست ها 
و استکبار جهانی سیلی زد، گفت: امام راحل با انقالب 
اسالمی به افراد یکه تاز و مدعیان کدخدایی در جهان 
سیلی زد. حجت االسالم نوفرستی در یادواره شهدای 
اظهار کرد:  بیرجند،  نیرومندزاده  پایگاه شهید هادی 
عصبانی  شدت  به  انقالب  ماندگاری  از  دشمنان 
می خواهند  دشمنان  از  وسیع  جبهه  یک  و  هستند 
ریشه درخت تنومند انقالب و نظام اسالمی را قطع 
هر  در  و  داشتیم  بصیرت  اگر  کرد:  بیان  وی  کنند. 
شناختیم،  خوبی  به  را  خود  رسالت  زمان  و  بستر 
این بصیرت  اگر  اما  از عقبه ها عبور کنیم  می توانیم 

وجود نداشته باشد، سیلی خواهیم خورد. 

حفر ترانشه ای  با اعتبار 30 میلیون تومان
 در سایت دفن زباله شهرداری بیرجند

گروه خبر- معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند 
از حفر ترانشه جدید با عمق 10 متر و ابعاد 100 در 
خبر  بیرجند  زباله شهرداری  دفن  سایت  در  متر   12
این  حفر  برای  گفت:  خبر  این  اعالم  با  خانزاد  داد. 
است  هزینه شده  تومان  میلیون  تاکنون 30  ترانشه 
که عملیات اجرایی با توجه به حجم زباله جمع آوری 
شده هنوز هم ادامه دارد. وی با شاره به جمع آوری 
افزود:  بیرجند  شهر  از  زباله  تن   100 حدود  روزانه 
بهداشتی  دفن  هدف  با  جدید  های  ترانشه  این 
آن  مجاورت  در  است  ذکر  به  است.الزم  شده  اجرا 
ترانشه دیگری جهت دفن زباله های بی خطر شده 

بیمارستانی نیز احداث شده است. 

اختتامیه چهل و پنجمین جشنواره بین المللی 
فیلم های رشد در فردوس برگزار شد

فارس- اختتامیه چهل و پنجمین جشنواره بین المللی 
فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد در فردوس 
برگزار شد. رئیس اداره آموزش و پرورش فردوس، در 
اظهار کرد: جشنواره  این جشنواره   اختتامیه  مراسم 
و  تعلیم  نظام  اهداف  تحقق  در  می تواند  رشد  فیلم 
ابراهیمی گفت: در  ایفا کند.  را  تربیت نقش مؤثری 
بهمن ماه   29 تا   25 از  فیلم   46 تعداد  این جشنواره 
در مدارس و دانشگاه فرهنگیان شهرستان فردوس 
پنجمین  و  چهل  در  افزود:  وی  شد.  داده  نمایش 
ابتدایی،  مقطع  در  فیلم   9 تعداد  رشد  فیلم  جشنواره 
فیلم   13 تعداد  و  اول  متوسطه  مقطع  در  فیلم   11
نمایش گذاشته شد. وی  به  در مقطع متوسطه دوم 
کوتاه،  داستانی  شامل  فیلم ها  این  کرد:  خاطرنشان 
مجموع  در  و  بود  مستند  و  پویانمایی  بلند،  داستانی 
200 مرتبه در مدارس مختلف سطح شهر اکران شد.

تغییرات اقلیمی باعث روند رشد غیر 
طبیعی پسته در بعضی از مناطق بیرجند شد

گروه خبر- مدیر جهاد کشاورزی بیرجند اظهار کرد: 
در این شهرستان بیش از 107 هکتار باغ پسته وجود 
دارد که هر ساله 192 تن پسته تر از باغ های بارور 
برداشت می شود. به گفته محمدی این محصول در 
گرم  تابستان های  و  زمستان های سرد  با  مناطقی 
تولید مناسبی دارد اما متأسفانه در طی سالیان اخیر 
تغییرات اقلیمی به صورت ناگهانی انجام گرفته و این 
حالت موجب شد روند رشد محصول پسته در بعضی 

از مناطق بیرجند غیر طبیعی باشد. 
وی تأکید کرد: پسته کاران برای تأمین نیاز سرمایی، 
محلول پاشی، درختان پسته را با محلول روغن ولک 
3 درصد 4 هفته قبل از فعال شدن گیاه تقریبًا اواخر 
بهمن داشته باشند. به گفته وی این عمل موجب می 
موجب  و  گردد  تأمین  پسته  گیاه  سرمای  نیاز  شود 
و  پوکی  درصد  کاهش  و  ها  میوه  رشد  یکنواختی 
انجام  شد  خواهد  پسته  تر  محصول  وزن  افزایش 
)اوحدی(  »فندقی«  و  »اکبری«  رقم  برای  کار  این 

از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

اجرای طرح غربالگری فشارخون
  در کانون هدایت دستگرد

شبستان- مدیر کانون فرهنگی هنری هدایت دستگرد 
از اجرای طرح غربالگری فشار خون در کانون هدایت 
استقبال 161  با  این طرح  داد و گفت:  دستگرد خبر 
نفر از نمازگزاران به مدت چهار شب اجرا شد. دستی 
گری همچنین به برگزاری جلسه بصیرتی با حضور 
اعضای کانون با سخنرانی علم الهدی خسروی، معاون 

عملیات پایگاه هوایی خور در این کانون اشاره کرد. 

50 تعاونی مسکن مهر در استان منحل شد

ایرنا- معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی گفت: از 285 شرکت تعاونی مسکن مهر 
در استان از ابتدای سال جاری تاکنون، 50 شرکت تعاونی 
منحل شد. سروری افزود: تعاونی های مسکن به هدف 
رسیده و با اولویت تعاونی های مسکن مهر، متعارف و 
عادی منحل می شود. وی اظهار کرد: از ابتدای اسفند 
امسال برای گروه های آزاد تعاونی مسکن تشکیل نمی 
شود اما ساماندهی تعاونی های مسکن که دارای طرح 
توجیهی، زمین با کاربری مسکونی و سرمایه کافی برای 
یک گروه شغلی باشند در دستور کار قرار دارد. وی از 
های زمینه  در  فعال  تعاونی   250 و  هزار  یک   وجود 

مختلف در استان خبر داد و افزود: در این راستا 13 هزار 
فرصت شغلی فراهم شده است. 

اعزام 115 طلبه تحت حمایت با همکاری 
خیرین به مشهد در قالب طرح شوق زیارت

امداد خراسان  امور فرهنگی کمیته  گروه خبر- مدیر 
جنوبي گفت: در قالب طرح شوق زیارت 115 نفر از 
طالب تحت حمایت این نهاد با همکاری خیرین به 
مشهد مقدس اعزام شدند. عرب در مراسم اعزام این 
طلبه ها به اردوی آموزشی- زیارتی مشهد مقدس بیان 
کرد: این عزیزان به مدت 4 روز به این سفر زیارتی 
اعزام شدند. وی در ادامه هدف از برگزاری این اردوی 
زیارتی را ایجاد بستری برای هم اندیشی و ایجاد روحیه 
نشاط و شادابی معنوی و دینی عنوان کرد و افزود: در 
برادر  زیارتی 39 طلبه خواهر و 76 طلبه  اردوی  این 
تحت حمایت از استان حضور دارند که برای اعزام آنها 

بیش از 180 میلیون ریال هزینه شده است.

تحقق 74 درصدی سهمیه مشاغل خانگی 
خود اشتغالی و کارآفرینی خوسف 

ایرنا- فرماندار خوسف گفت: امسال سهمیه مشاغل 
خانگی، خود اشتغالی و کار آفرینی این شهرستان 20 
تحقق  آن  درصد   74 تاکنون  که  است  ریال  میلیارد 
یافت. فرجامی فرد، در ششمین جلسه کمیته اشتغال 
اشتغال  تعهد  درصد   102 امسال  افزود:  شهرستان 
توسط دستگاه های اجرایی تحقق پیدا کرد که در قالب 
آن برای 532 نفر اشتغال فراهم شد. وی با اشاره راه 
اندازی کارخانه تولید شمش چدن خوسف بیان کرد: 
بزرگترین طرح های از  یکی  عنوان  به  کارخانه   این 
و  ایرانی  مهندسان  توسط  جنوبی  خراسان  صنعتی 
سرمایه گذاری چینی ها در حال ساخت است. وی این 
از کارخانه  کارخانه را دومین واحد صنعت فوالد بعد 
استان ذکر کرد  قاین در  احداث شهر  فوالد در حال 
تولید شمش چدن  کارخانه  آینده  یادآور شد: سال  و 

خوسف تبدیل به کارخانه تولید فوالد می شود.

برگزاری تور بیرجند گردی برای میهمانان 
ملی و بین المللی دانشگاه علوم پزشکی 

گروه خبر- میهمانان ملی و بین المللی دانشگاه علوم 
گردشگری  تاریخی،  های  جاذبه  از  بیرجند  پزشکی 
پروفسور  کردند.  دیدن  جنوبی  خراسان  کویر  و 
جامعه  مشاوران  هیئت  )عضو  پتروسیلو  نیکوالس 
عفونی  های  بیماری  و  بالینی  شناسی  میکروب 
دانشگاه  ویرولوژی  )دانشیار  جزایری  دکتر  اروپا(، 
علوم پزشکی تهران(، پروفسور حقی )جراح توراکس 
و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد(، دکتر رضایی 
مشهد(،  پزشکی  علوم  دانشگاه  ویرولوژی  )دانشیار 
دانشگاه  عفونی  های  بیماری  )استاد  ضیایی  دکتر 
دانشگاه  )معاون  دکترعابدی  بیرجند(،  پزشکی  علوم 
مسئوالن  از  چند  تنی  و   ) بیرجند  پزشکی  علوم 
ویژه  میهمانان  که  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
همایش یک روز تازه های بیماری های عفونی بودند 
در تور بیرجندگردی و کویرنوردی آسیا پرواز شرکت 
گردشگری  فرد  به  منحصر  های  جاذبه  از  و  کردند 
خراسان جنوبی دیدار کردند. الزم بذکر است: بازدید 
باستانی،  ورزش  از  دیدار  بیرجند،  تاریخی  قلعه  از 
و موزه مردم  اکبریه  باغ و عمارت جهانی  از  بازدید 
شناسی و همچنین سافاری در کویر و اقامت در خانه 
محلی به همراه صرف ناهار سنتی و بازدید از رقص 

و موسیقی محلی از جمله برنامه های این تور بود.

با تکنولوژی روز دنیا و  اقتصادی  با هدف آشنایی فعاالن  بیرجند  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  اتاق  گروه خبر- 
دستاوردهای جدید در بخش مواد غذایی و ماشین آالت هیئتی متشکل از فعاالن اقتصادی را از تاریخ 3 لغایت 7 اسفند به 
کشور امارات متحده عربی اعزام می نماید. این نمایشگاه همه ساله در مرکز تجارت جهانی دبی با حضور شرکت های برتر 

در زمینه صنایع غذایی، بسته بندی و ماشین آالت مرتبط از سراسر جهان برگزار می گردد.

اعزام هیئت تجاری  و بازدید از نمایشگاه صنایع غذایی گلفود دبی

دشمن برای مخدوش کردن انتخابات 
سرمایه گذاری های کالنی کرده است

امام جمعه اهل سنت درمیان گفت: حضور گسترده 
خبرگان  انتخابات  در  هم  کنار  در  سنی  و  شیعه 
رهبری و مجلس شورای اسالمی نمادی از انسجام 
و اتحاد ملی است. به گزارش تسنیم، مولوی سید 
احمد عبداللهی در شورای اداری درمیان اظهار کرد: 

حضور پرشور مردم این شهرستان هر سال بهتر از سال قبل بوده و این 
حضور است که دشمن را مأیوس می کند. وی تصریح کرد: در انتخابات 
بحث جناح و فکر مطرح نیست بلکه برای دشمن مهم از هم گسستگی 
حضور مردم است. وی افزود: دشمنان برای مخدوش کردن و برهم زدن 
انتخابات سرمایه گذاری کالنی کرده اند اما ملت هوشیار و با بصیر ایران در 

7 اسفند به پای صندوق رأی  می روند و بهترین انتخاب را خواهند کرد.

خراسان جنوبی می تواند به دیار شترمرغ ایران تبدیل شود

ایرنا- مدیر مؤسسه تحقیق و توسعه شترمرغ ایران گفت: مناطق بیابانی در 
کشور رو به افزایش است باید از این ظرفیت برای 
پرورش شترمرغ استفاده کرد. چگینی، در آیین واگذاری 
نخستین زمین پژوهشکده علوم دامی خراسان جنوبی 
نیازمند تحقیق و  افزود: پرورش شترمرغ  در بیرجند 
 پژوهش است، بر اساس تحقیقات انجام شده استان های

دارای عرصه های بیابانی و کویری از جمله خراسان جنوبی ظرفیت های 
جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با  وی  دارند.  شترمرغ  پرورش  برای   مناسبی 
می تواند به دیار شترمرغ ایران تبدیل شود، اظهار کرد: ایستگاه تحقیقات شتر 
مرغ ایران بعد از اخذ مجوز به زودی در این استان راه اندازی می شود. وی 
افزود: تالش داریم با راه اندازی این ایستگاه، بخش اجرایی و دانشگاهی با 

همکاری یکدیگر مشکالت موجود بر سر راه پرورش شترمرغ را رفع کنند.

در انتخابات به افرادی اصلح رأی دهیم
 که در راستای کارآمدی و رشد نظام فعالیت کنند

امام جمعه شهرستان بیرجند تأکید کرد: در انتخابات 
زمینه  در  که  دهیم  رأی  اصلح  افرادی  به  باید 
کارآمدی و رشد نظام فعالیت کنند. به گزارش تسنیم، 
حجت االسالم رضایی  در خطبه های نماز جمعه اظهار 
کرد: متأسفانه بعضی از دشمنان شورای نگهبان را مورد 

هجوم قرار داده اند درحالی که اگر شورای نگهبان نباشد در کشور، هرج و مرج 
به وجود خواهد آمد. وی افزود: تبلیغ کردن هیچ مانعی ندارد اما نباید مشروط 
شود و کاندید اها یکدیگر را بکوبند و تخریب کنند آن هم در شرایطی که 
دشمنان اسالم به دنبال تفرقه در بین مسلمانان هستند. وی در ادامه گفت: 
نماینده باید قانون گذار خوبی باشد و متدین، وارسته، دشمن شناس و ناظری 

قوی باشد و وعده وعیدهای خالی ندهد و به فکر محرومین باشد.

تبلیغاتی،  فضای  در  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
دستگاه های حاکمیتی نسبت به نامزد ها بی طرفی کامل 
کمیسیون  در  خدمتگزار  مهر،  گزارش  به  باشند.  داشته 
امنیت اجتماعی انتخابات استان اظهار کرد: هیچ دستگاه 
علیه  یا  له  را  دولتی  امکانات  از  استفاده  اجازه  اجرایی 

نامزدها ندارند. 

اعالم انصراف یک نامزد انتخاباتی

و  تفرقه  باعث  نباید  سخنرانی ها  اینکه  بیان  با  استاندار 
رسانه ها  همچنین  کرد:  اظهار  شود،  مردم  میان  اختالف 
و دیگر دستگاه های اجرایی در این مدت، از به کار بردن 
کلماتی که در جامعه بار منفی القا می کند، به جد بپرهیزند. 
دوره  طول  در  ما  وظیفه  مهم ترین  داد:  ادامه  خدمتگزار 
حضور  برای  آرامش  با  توأم  فضایی  ایجاد  انتخابات، 
نامزد  یک  اینکه  بیان  با  وی  است.  مردم  حداکثری 
انتخاباتی استعفا داده است، اظهار کرد: هم اکنون 52 نفر 

اجازه تبلیغات در استان را  دارند.   

سخنرانی انتخاباتی در تجمع های مردمی 
بدون مجوز ممنوع است

فرماندار بیرجند هم در این جلسه گفت: سخنرانی تبلیغاتی در 
گردهمایی ها و تجمع ها بدون مجوز فرمانداری ممنوع است. 

ناصری ادامه داد: مساجد، حسینیه ها، تاالر ها و... برای تجمع 
تبلیغات انتخابات از قبل مجوزهای الزم را از فرمانداری اخذ 

کنند تا در پوشش نیروهای امنیتی نیز دچار مشکل نشویم. 

 پخش ویژه برنامه »گفتمان انتخاب« از شبکه خاوران 

»گفتمان  برنامه  ویژه  گفت:  هم  سیما  و  صدا  کل  مدیر 
انتخاب« با هدف آگاهی بخشی، اطالع رسانی و تشویق 
سیما   استانی  شبکه  در  انتخابات  در  مشارکت  به  مردم 

آشنایی  هدف  با  وی  گفته  به  شود.  مي  پخش  و  تولید 
برنامه  ویژه  رهبری،  کاندیداهای خبرگان  با  مردم  بیشتر 
با  ماه  بهمن   24 از  که  شده  تولید  رادیویی  و  تلویزیونی 

از  رهبری  خبرگان  کاندیداهای  تبلیغات  رسمی  شروع 
شبکه استانی پخش و تا 5 اسفندماه ادامه دارد.

درب مساجد برای همه سلیقه های سیاسی باز است

مدیرکل تبلیغات اسالمی نیز بیان کرد: درب مساجد برای 
همه سلیقه ها و گروه های سیاسی باز است اما باید برنامه 
نکند.   پیدا  تالقی  یکدیگر  با  آنها  فعالیت  که  ریزی شود 
حجت االسالم لطفیان ادامه داد:  کسی حق ندارد از ورود 
به  نگهبان عبور کرده است  فیلتر شورای  از  نامزدی که 

مساجد جلوگیری کند. 

۳۰ مکان برای تبلیغ نامزدهای انتخابات مجلس 
در بیرجند آماده شد

تبلیغات   برای  مکان  آماده سازی30  از  نیز  بیرجند  شهردار 
انتخابات در  این شهر خبر داد. مدیح  اظهارکرد: آمادگی 
داریم در صورت نیاز این نقاط را افزایش دهیم. وی خواستار 

توجه نامزدها به رعایت منافع شهر و منظر شهری شد.

دستگاه های استان در انتخابات اسفند بی طرف باشند

گروه خبر- سومین گردهمایی مدیران امور اراضی منطقه سه کشور با حضور 
مسئوالن سازمان امور اراضی کشور، مدیران امور اراضی، رئیس سازمان جهاد 

کشاورزی و جمعی از کارشناسان برگزار شد. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در این گردهمایی ضمن ارائه گزارشی از 
عملکرد امور اراضی گفت: برای رفع مشکالت موجود در اجرای قانون حفظ کاربری 
اراضی زراعی و باغ ها به عزم ملی نیاز داریم و در این گردهمایی ها باید مواردی 
در دستور کار قرار گیرد که بتواند به استان ها کمک کند. ولی پور مطلق اظهار کرد: 
در موضوع حفظ کاربری اراضی، قانون باید به گونه ای باشد که جلوی تخلفات را 
بگیرد، از این رو در این زمینه نیازمند بازنگری و اصالح قانون هستیم تا افراد سودجو 
نتوانند از خألهای قانونی سوء استفاده کنند. وی به موفقیت های بخش کشاورزی 
در امور اراضی اشاره و رمز موفقیت در شرایط سخت و خشکسالی های چندین 
 ساله را زحمات و تالش های قشر زحمتکش بهره برداران دانست. وی به بیان 
برتر محصوالت  قابلیت های کشاورزی استان و کسب رتبه های  مزیت ها و 
کشاورزی خراسان جنوبی در کشور و جهان از جمله رتبه اولین تولیدکننده زرشک، 

رتبه سوم پنبه، رتبه دوم زعفران پرداخت و افزود: جلب اعتماد مردم و کشاورزان 
برای رشد و افزایش تولیدات کشاورزی از وظایف مهم است.

معاون سازمان امور اراضی کشور نیز در این گردهمایی گفت: زمین کشاورزی 
در قانون اساسی جایگاه ویژه ای دارد و به عنوان یکی از مهم ترین راه های 

تأمین استقالل اقتصادی جامعه مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است و این 
 مبنا برای حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی، قانون حفظ کاربری اراضی و 
باغ ها تدوین شده است. صیدی نژاد افزود: اهمیت مقوله حفظ و حراست از اراضی 
کشاورزی به عنوان سرمایه بی بدیل ملی و بستر تولیدات کشاورزی در تأمین 
 نیازهای غذایی کشور بر کسی پوشیده نیست و استمرار تولید در عرصه های
زراعی به منزله ادامه حیات بخش کشاورزی و حفظ بنیان های زیست محیطی 
کشور است. وی بر به روز کردن اطالعات و انتقال دانش و تجربه ها در این 
گردهمایی ها تأکید و اظهارکرد: نیروی متخصص در بخش امور اراضی حداقل 
با  اداری مرتبط  و  ثبتی، حقوقی، کیفری  قوانین تخصصی،  از  با 100 عنوان 
زمین در حوزه کاری خود سر و کار دارد و متحمل فشار کاری و قانونی زیادی 

جهت انجام وظایف خود می باشد. 
در این گردهمایی که با حضور مدیران امور اراضی منطقه سه کشور برگزار 
شده، در رابطه با بررسی عملکرد 10 ماهه امور اراضی هر استان به تفکیک به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.

برگزاری سومین گردهمایی مدیران امور اراضی منطقه سه کشور در خراسان جنوبی

دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند افتتاح شد
محمد  حضور  با  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  مامایی  و  پرستاری  دانشکده 
میرزابیگی معاون پرستاری وزیر بهداشت و آموزش پزشکی، کاظم قائمی رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی و محمودی راد رئیس دانشکده پرستاری و مامایی افتتاح 
شد.  محمودی راد در این مراسم بیان کرد: ساختمان این دانشکده 300 مترمربع 

زیربنا و  هفت کالس دارد که می تواند 60 تا 70 دانشجو را پذیرش کند.
وی عنوان کرد:  آمفی تئاتر و اتاق شورا نیز در این ساختمان وجود دارد و تاکنون 

بیش از 200 میلیون تومان برای تجهیزات آموزشی آن هزینه شده است.
کاظم قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این مراسم گفت: اگر به 
دنبال ارتقای سطح آموزشی مردم هستیم چاره ای جزء ارتقای آموزش و پژوهش 

در کنار ارتقای سالمت نیست. 
الزم به ذکر است، مسئوالن در ابتدای مراسم با حضور در گلزار شهدای گمنام 

دانشگاه و با شاخه گل به شهیدان ادای احترام کردند.

 توسعه پرستاری جامعه نگر از برنامه های سال آینده

در کشور خبر  پرستار  از کمبود 120 هزار  نیز  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
این وجود  با  اظهار کرد:  پرستار،  فعالیت 140 هزار  به  اشاره  با  بیگی  میرزا  داد. 
با کمبود 100 تا 120 هزار پرستار چه به ازای جمعیت، چه به ازای تخت و یا 
 تعداد پرشکان روبرو هستیم. وی توسعه پرستاری جامعه نگر را از برنامه های
سال آینده عنوان کرد و افزود: این نوع پرستاری در حقیقت مراقبتی بوده و به کاهش 
بار بستری در بیمارستان ها کمک خواهد کرد. وی ادامه داد: بیمارانی از جمله 
سالمندان، دیابتی  ها، سرطانی ها، سکته های مغزی طوالنی مدت و بیماری های قلبی 
و عروقی که نیاز به بستری در بیمارستان ها ندارند، می توانند از ظرفیت پرستاران 
جامعه نگر استفاده کنند. وی با بیان اینکه دادن پروانه صالحیت حرفه ای برای 
پرستاران از دیگر برنامه های وزارت بهداشت در سال آینده خواهد بود، عنوان کرد: 
با اجرای این طرح در حقیقت پرستار از غیر پرستار را جدا کرده و یک مدرک عالوه 

بر مدرک فارغ التحصیلی برای توانمندی های پرستاری داده می شود.

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 
قرعه کشی  *  تخفیف از 2 تا 5 درصد   فروشگاه: بهشتی 21

 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

هیئت محبین االئمه )ع( برگزار می نماید:
مراسم قرائت زیارت حضرت زهرا )س(
و زیارت آل یاسین همراه با عزاداری 

زمان: از 94/11/29 لغایت 94/12/23 از ساعت 5/45 الی 6/45 صبح 
مکان : بلوار مدرس - مدرس 23

ضمنا مراسم سخنرانی هر شب بعد از نماز مغرب و عشا  در محل  هیئت برگزار می گردد

استخدام شرکت لبنی دوشه آمل 
به تعدادی راننده با مدرک کامل)هوشمند، سالمت( و تعدادی موزع 

 مجرب نیازمند می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس
 بلوار شهدای عبادی - باسکول 60 تنی -لبنیات هراز مراجعه نمایید.
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 نباید انقالب به دست افرادی سپرده شود 
 که مقابل فرمایشات رهبری حرف دارند  

فرمانده سپاه گفت: اگر بفهميم راى ما چه اثرى دارد به 
آسانى از راى خودمان نمى گذشتيم، سرنوشت انقالب 
انقالب  نبايد  دارد،  بستگى  مردم  آراى  به  اسالمى 
اسالمى ايران به دست افرادى سپرده شود كه مقابل 
فرمايشات رهبرى حرف دارند، كسانى كه در مجلس 
ششم تحصن كردند به بهانه كمک به مردم به فكر 
قدرت طلبى خويش بودند، كسى مى تواند به فكر مردم 
باشد كه تفكر دينى داشته باشد، دينداران واقعى براى 
و  مى گذرند  قدرت  و  مال  و  جان  از  مردم  به  كمک 
اين موضوع بايد مورد نظر قرار گيرد. سردار جعفرى 
گفت: در طرح نفوذ دشمن الزم نيست كه آمريكايى 
در داخل كشور مسند قدرت و كرسى را به دست بگيرد 
همين كه فرد ايرانى نگاه به غرب داشته باشد و صاحب 

 كرسى باشد نفوذ انجام شده است.
کرباسچی : صحبت کردن در مورد
 رئیس مجلس آینده زود است   

 
مورد  در  يونسى  سخنان  به  واكنش  در  كرباسچى 
جريان  در  الريجانى  نفع  به  عارف  گيرى  كناره 
نظر  به  كرد:  تصريح  دهم  مجلس  رياست  انتخابات 
طرح اين مباحث كمى زود است و نبايد مطرح شود. 
انتخاب  را  مجلس  رئيس  انتخابات كسى  جريان  در 
بعد  و  مى دهند  راى  نماينده ها  به  مردم  و  نمى كند 
نماينده ها رئيس مجلس را انتخاب مى كنند. دبيركل 
حزب كارگزاران ادامه داد: انتخاب رئيس مجلس در 

صالحيت نمايندگان است نه گروه هاى سياسى.
 

انگلیسی ها به دنبال حذف آیت ا... جنتی  
 

مشاور بين الملل رئيس مجلس با اشاره به انتخابات 
 مجلس و خبرگان كه در 7 اسفندماه برگزار مى شود ، 
تصريح كرد: انگليسى ها به دنبال حذف امثال آيت 
در  حضور  گفت:  االسالم  شيخ  هستند.  جنتى  ا... 

انتخابات وظيفه ملى و دينى همه ماست.

تندروهای مجلس می خواستند دولت 
روحانی  را از رسمیت بیندازند

 
در   : گفت  واليت  رهروان  فراكسيون  عضو  يک 
از  را  روحانى  دولت  خواستند  مى  تندروها  مجلس 
رسميت بيندازند. حتى روى برخى وزرا چون مصطفى 
پورمحمدى نيز دست گذاشته بودند و حسينيان تالش 
و غم  تمام هم  و  نياورد  اعتماد  راى  ايشان  كرد  مى 
برخى آقايان اين بود كه وزراى معرفى شده راى اعتماد 
نگيرند و دولت روحانى به حد نصاب نرسد. در جلسه 
فراكسيون با حضور باهنر، مى گفتند طييعى است كه 
در هر دولت حداقل 6 نفر بيفتند. اينها ليست 9 نفرى 
مسعود  منفرد،  زنگنه،  ربيعى،  كه  بودند  كرده  تنظيم 
سلطانى فرد، نجفى و چندين نفر ديگر در اين فهرست 
بودند. حتى مى خواستند رحمانى فضلى هم راى نياورد. 

مى گفتند بايد او را بزنيم چون آدم الريجانى است.

تمام نقاط اسرائیل زیر برد بیش
  از 100 هزار موشک حزب ا... است  

حسين شيخ االسالم مشاور بين الملل رئيس مجلس 
مغنيه  عماد  بزرگداشت  همايش  در  اسالمى  شوراى 
گفت: تمام نقاط اسرائيل زير برد بيش از »يكصدهزار« 

موشک حزب ا... است.

 برای جنگ با داعش وارد سوریه می شویم 
عادل الجبير، وزير خارجه عربستان سعودى در پاسخ 
به  احتماال  ماموريت  آيا  كه  اين  بر  مبنى  سوالى  به 
رئيس  اسد،  بشار  نظام  سرنگونى  براى  تالش 
گفت:  خير،  يا  مى شود،  كشيده  سوريه  جمهورى 
فعاليت اين نيروها در صورتى كه در چارچوب ائتالف 
بين المللى وارد سوريه شوند، مبارزه با داعش خواهد 

بود و عمليات انفرادى وجود نخواهد داشت.

تصمیم روسیه برای فروش جت جنگی
 به ایران نقض تحریم تسلیحاتی آنهاست  

روسيه  تصميم  كه  كرد  اعالم  اوباما  باراک  دولت 
معناى  به  ايران  به  جنگى  جت هاى  فروش  براى 
نقض تحريم هاى تسليحاتى سازمان ملل متحد عليه 
ايران خواهد بود.آسوشيتدپرس اظهارات مارک تونر، 
سخنگوى وزارت خارجه آمريكا در اين باره را بازتاب 
جنگنده هاى  فروش   مى كند  تاكيد  كه  است  داده 
امنيت  شوراى  تاييد  به  بايد  ايران  به   »۳۰ »سوخو 
سازمان ملل متحد برسد. به گفته وى، اياالت متحده 

اين مسئله را با روسيه در ميان خواهد گذاشت.

شما که به شورای نگهبان حمله می کنید 
اعتبار خود را از کجا گرفته اید؟  

نماز  خطبه هاى  در  صديقى  كاظم  االسالم  حجت 
انگليس  طرف  يک  از  داشت:  اظهار  تهران  جمعه 
رهبرى  معظم  مقام  ديگر  طرف  از  و  مى دهد  خط 
مردم  است، خط مى دهد.  زمان)عج(  امام  نايب  كه 
تصريح  ماليد.وى  خواهند  خاک  به  را  انگليس  بينى 
كرد: برخى از ابتداى انقالب در موقعيت هاى مختلف 
تخريب  با  برخى  شده اند،  كلفت  گردن  و  بوده اند 
شوراى نگهبان مى خواهند پر و بال واليت را بچينند. 
آن ها كه به شوراى نگهبان حمله مى كنند اعتبار خود 
را از كجا گرفته اند؟ معلوم مى شود اين افراد نظام 
را قبول ندارند. حجت االسالم صديقى اظهار داشت: 
انتخابات  زمان  فقط  اقتصادى  كارهاى  بعضى  چرا 
انجام مى شود؟ چرا پول خرج كردن ها زمان انتخابات 
بيشتر مى شود؟ اينجاست كه تفاوت كار كردن براى 
كسب  و  آوردن  راى  براى  كردن  كار  و  خدا  رضاى 

قدرت مشخص مى شود.

باهنر : اینکه مطهری جایی در لیست 
 اصولگرایان نداشته باشد، قطعی بود 

محمد رضا باهنر گفت : اصال ح طلبان در تهران 5 يا 
6 نفر بيشتر كانديدهاى دانه درشت ندارند و از اين 
طرف و يا آن طرف قرض مى گيرند، آقاى مطهرى 
هم يک ليستى را به عنوان صداى ملت ارائه كرده 
است ولى در اين دوره قطعى بود كه آقاى مطهرى 

جايى در ليست اصولگرايان نخواهد داشت.

شرايط  گاه  گفت:  يزدى  مصباح  آيت ا... 
به  رأى  تنها  نه  كه  است  گونه اى  به 
نمى شود،  انتخاب وى  موجب  اصلح  فرد 
بلكه موجب مى شود كسى رأى آورد كه 
صورت  اين  در  است  مخالف  اسالم  با 
دفع  تا  كشيد  دست  اصلح  از  مى توان 
انتخابات  در   : افزود  وى  كرد.  مفسده 
انتخاب  را  اصلح  بايد  خبرگان  مجلس 
در  اصلح  فرد  تشخيص  مالک  و  كنيم، 
اين زمينه آن است كه هم در فقاهت، هم 
از نظر تقوا و هم از جهت بينش سياسى 
بهترين باشند. البته مردم يا بايد خودشان 
تشخيص  را  اصلح  تا  باشند  متخصص 
كه  كنند  رجوع  خبرگانى  به  يا  و   دهند، 
توانند  مى  و  شناسند  مى  را  علما  ها  آن 

اصلح را بشناسند و معرفى كنند.
آيت ا... مصباح ادامه داد : چنين شيوه اى 
چه  نيست.  كارساز  مجلس  انتخابات  در 
مردم  از  برخى  مجلس،  انتخابات  در  بسا 

از علما  شناختشان نسبت به اصلح بيش 
به  را  افرادى  هم  علمايى  اگر  لذا  باشد، 
عنوان اصلح معرفى مى كنند، شناختشان 

يا  واسطه  با  نوعى  به  آنها  به   نسبت 
براى  تواند  نمى  كه  است  هايى  واسطه 

فردى كه خودش اصلح را بهتر تشخيص 
گاه  افزود:  وى  باشد.  حجت  دهد،  مى 
شرايط به گونه اى است كه نه تنها رأى 

به فرد اصلح موجب انتخاب وى نمى شود، 
بلكه موجب مى شود كسى رأى آورد كه با 

اسالم مخالف است و انتخاب وى به ضرر 
اسالم است، كه در اين صورت مى توان 
از اصلح دست كشيد تا دفع مفسده كرد، 
ثانويه  اين صورت عنوان  كه در واقع در 
دفع افسد به فاسد حاكم است و ربطى به 
بحث اول ندارد. وى اظهار كرد: اين كه با 
چند نفر جلساتى را برگزار كرده، تصميم 
تابع  بخواهيم كه همگان  بعد  و  بگيريم، 
ما شوند تا وحدت حاصل شود، اين شيوه 
ساالرى  مردم  نه  و  است  اصولگرايى  نه 
دارد  سازگارى  عقال  شيوه  با  نه  واقعى؛ 
همان  قبيل  از  اين  بلكه  شرع،  با  نه  و 
 فريب كارى هايى است كه ديگران انجام 
مى دهند. آيت ا... مصباح ادامه داد : اين 
كه چند نفر در مجلسى خصوصى تصميم 
مخالفت  كس  هر  بگويند  بعد  و  بگيرند 
كند، وحدت شكنى كرده است، نه روشى 
دينى است و نه عقاليى، بلكه نوعى فريب 

كارى است.

غبارروبى و عطرافشاني گلزار شهدا با دست هاى كودكانه  عكس: سعيد كاظمىعکس روز 

گاهی رای به اصلح موجب رای آوری فرد مخالف اسالم می شود

الریجانی : با احمدی نژاد در مسئله هسته ای اختالف داشتم 
 

مسائلى  به  اى  مصاحبه  در  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس 
 همچون مذاكرات هسته اى در ۱2 سال اخير پرداخت و گفت : 
امنيت ملى وجود  از دبيرى شوراى عالى  انصراف من  علت 
اين  البته  بود،  رئيس جمهور وقت  با  مديريتى  اختالف  يک 
موضوع و دخالت ها منحصر به موضوع هسته اى نبود، بلكه 
مسائل مختلف ديگر را نيز در بر مى گرفت . الريجانى افزود : به نظر من در دوران 

با سوالنا مى شد از طريق موداليته مسئله را زودتر حل كرد.

 دشمن دنبال تحریم انتخابات نیست ؛ می خواهد پشت فردی بایستد که حضورش برای نظام چالش ایجاد کند 
 

معاون سياسى نماينده ولى فقيه در سپاه با بيان اينكه هدف دشمن از نفوذ، خالى كردن نظام از روحيه دينى و انقالبى است، گفت: دشمن تالش مى كند 
در انتخابات پيش رو با حمايت از غربگرايان به مراكز تصميم گير و تصميم ساز نظام نفوذ كند. سردار سنايى راد با اشاره به تالش دشمن براى نفوذ در كشور 
گفت: ما مشاهده مى كنيم برخى سوپرانقالبى هاى ما امروز غافل از اين هستند كه چرا ما انقالب كرده ايم و سستى همين افراد باعث طمع دشمن شده 
است. سنايى راد ادامه داد: دشمن تحريم انتخابات را دنبال نمى كند، بلكه مى خواهد پشت فردى بايستد كه حضور آن در مراكز تصميم گير و تصميم ساز 

براى نظام چالش ايجاد كند، به همين خاطر به جريان غرب گرا كمک مى كند تا به مجلس وارد شوند.

عارف : مجلسی می خواهیم که اولویتش معیشت باشد
 

رئيس شوراى سياست گذارى اصالح طلبان گفت: مى خواهيم 
مجلسى شكل بگيرد كه بتوانيم برجام اقتصادى، فرهنگى و 
اجتماعى را تقديم مجلس كنيم. عارف ادامه داد: ما مجلسى 
اقتصادى،  رونق  مردم،  معيشت  آن  اولويت  كه  مى خواهيم 
فرجى دانا  كه  نگذارد  و  باشد  جوانان  ازدواج  و  اشتغال 
به  را  نيروها  برجسته ترين  كه  كند  تشويق  را  دولت  كه  مجلسى  شود؛  استيضاح 

خدمت بگيرد و مجلسى كه براى انتصاب يک مدير از وزير سوال نكند.

آیت ا... مصباح یزدی : می توان از اصلح دست کشید تا دفع مفسده کرد 

اطالعیه
حوزه های علمیه سفیران هدایت سراسر کشور از داوطلبین با مدرک دیپلم و باالتر 

ثبت نام می نماید.
ثبت نام از طریق:

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

حوزه علمیه سفیران هدایت تلفن: 05632229729 - 05632225596

مسئول حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند

09197147874  / 056-32341226-7
بین غفاری 44 و 46 - خیابان یاس - پالک 48

شرکت انرژی صنعت ایرانیان

بزرگ  دام کیس  دوربین  2 عدد 
با   LEDs عدد   24 شب  در  دید 
کیفیت تصویر 600TVL + دستگاه 
ضبط  DVR   )4 کانال+تک صدا 
+کیفیت FULL HD  +منوی فارسی  
 ) VGA  + HDMI+ تاریخ شمسی+

یک سال گارانتی  شرکت فالکن تحت لیسانس فیتکو آلمان
360000 تومان          244000تومان

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 ما کیفیت را فدای قیمت نمی کنیم
مژده                   مژده

کلینیک چسـب سهیـل
بزرگ ترین مرکز تخصصی چسب و مواد شیمیایی در خراسان جنوبی
آمادگی خود را برای تامین چسب مورد نیاز کاندیداهای محترم اعالم می دارد.

خیابان پاسداران، میدان قدس    09153612181

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

 خدمات بیل مکانیکی چرخ  زنجیری خّرم 

09157611605 - 09155611605

بهداشتی اطالعیه 
نوروزی،  تعطیالت  ایام  و  بهار  فصل  نزدیکی  به  توجه  با 
طرح بسیج سالمت نوروزی با هدف حفظ و ارتقای سطح 

سالمت جامعه و مسافران نوروزی و ایمنی آب و مواد غذایی از تاریخ 94/12/1 
لغایت 95/1/15 در سطح استان توسط بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای 
اجرا می گردد. در این طرح کلیه اماکن عمومی، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 

و اماکن تفریحی و اقامتی بین راهی مورد بازدید بهداشتی قرار می گیرند.
شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در موارد ذیل:

 مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی
 اماکن عمومی، بین راهی و پمپ بنزین ها

 استخرها و مراکز آموزشی
 ترمینال ها، پارک ها، مراکز تفریحی و توریستی

 کارگاه ها و کارخانجات
 مشاهده دست فروشی مواد غذایی
 دفع غیر بهداشتی فاضالب و زباله

 بهداشت آب
می توانند شکایات خود را با سامانه تلفنی 190 )ثبت شکایات بهداشت محیط و 

حرفه ای( از ساعت 8 صبح لغایت 8 شب مطرح و پیگیری نمایند. 

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اطالعیــه
تخفیف شهرداری در هزینه های ساختمانی

)اعم از صدور پروانه، پایان کار، عدم خالف و ... به جز جرایم کمیسیون ماده صد 
و عوارض پذیره و آماده سازی(

سایر اطالعات در سایت شهرداری به نشانی www.birjand.ir می باشد.

شهرداری بیرجند

از اول اسفند ماه لغایت 15 اسفند سال جاری 20 درصد

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

21
 چاپ A4 سیاه و سفید

 39 تومان 
فروش و طالکوب انواع سررسید       

چاپ و صحافی مهر- معلم 25

09364115838

قابل توجه ادارات و شرکت ها


















