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حفظ شأن مجلس خبرگان
خط قرمز فعالیت های انتخاباتی

* سردبیر

کم کم به 7 اسفند نزدیک می شویم. روز حماسه، 
روز غرور ملی برای همان سیلی تاریخی بر چهره 
و  تفرقه  انتظار  را چشم  تاریخ  استکبار که همیشه 
بوده  به سرنوشتشان  ایران عزیز  توجهی مردم  بی 
و همیشه ایام نیز با مشارکت ملت ناکام مانده است.

که  بود  خواهد  ا...  یوم  بی شک  هفته  این  جمعه 
مشارکت  قهرمان  هم  اسالمی  ایران  امت  آن  در 
اصلح  های  انتخاب  پیروز  هم  باشند،  حداکثری 
این  و  پیروزند  که  اند  داده  نشان  همیشه  مردم  و 

حماسه سازی عجین زندگیشان.
بی شک برای رسیدن به این قهرمانی ، مرام پهلوانی 
و اخالقی الزمه طی مسیر است و همراهی با آرمان 
های نظام در این مسیر الزاماتی دارد که توفیق در 
آن ، ما را به سر منزل مقصود می رساند. قصد کلی 
گویی ندارم و در این مجال در خصوص انتخابات 

خبرگان چند نکته را با هم مرور خواهیم کرد :
1 - خبرگان رهبری مجتهدینی هستند که از جایگاه 
است  الزم  لذا  برخوردارند  باالیی  معنوی  و  علمی 
بدانیم که جنس تبلیغات و شور و نشاط انتخاباتی 
در این مجلس متفاوت از دعواهای سیاسی مرسوم 
است و ورود حاشیه ها به رقابت انتخاباتی خبرگان،  
آسیب بزرگی است که استوانه های معنوی این نظام 

را تخریب می کند.
2 - تمام کسانی که در این میدان خود را در معرض 
رای مردم عزیز گذاشتند ذخایر معنوی این نظام اند و 
از سر احساس تکلیف واقعی و نه از سر نیاز یا جاذبه 
دنیوی به این مقوله ورود کرده اند، لذا باید بدانیم در 
قاموس هیچ  نظام، جریان و تفکری نیست که با 

تخریب یا ترویج ...  ) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت
تکذیب شایعه انصراف دکتر تقی زاده

طی روزهای گذشته خبرهای غیر موثق از انصراف 
برخی کاندیداها در حوزه های مختلف به گوش می 
رسید که انصراف دکتر ابراهیم تقی زاده نیز از همین  
شایعات بود. در همین خصوص روابط عمومی ستاد 
انتخاباتی این کاندیدا در پیامی با گالیه از بی تقوایی 
کرد:  اعالم  انتخاباتی  تبلیغات  فضای  در  برخی 
دکتر تقی زاده، ریاست سابق دانشگاه آزاد اسالمی 
انصراف نداده اند و تا پایان انتخابات برای مردم در 

صحنه حضور خواهند داشت.

تعیین فرآیند صدور روادید تمتع
 تا پایان هفته

با  گفتگو  در  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس  اوحدی 
باشگاه خبرنگاران، گفت: فرآیند صدور روادید حج 
تمتع برای زائران ایرانی تا پایان هفته توسط وزارت 

امور خارجه مشخص می شود.

برنامه  یارانه ای دولت در سال ۹۵
میدری معاون وزیر کار در گفتگو با عصرایران، اعالم 
کرد تا پایان سال تعداد حذف شدگان از یارانه ها به 
چهار میلیون نفر خواهد رسید و هدف دولت برای 
سال آینده هم پیگیری حذف همان شش میلیون 
نفری است که مجلس برای سال ۹۴ تصویب کرد. 

 کارت اعتباری خرید منتفی شد 
دیانی رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در 
اعتباری  کارت   صدور  کرد:  اعالم  ایسنا،  با  گفتگو 
خرید لوازم خانگی رسما منتفی شده و امکان اجرای 
آن نیست؛ لذا خریداران منتظر صدور این کارت ها 

برای خرید نباشند. 

فرسایش طرح آمایش
انتقاد استاندار از طوالنی شدن تهیه طرح آمایش سرزمینی خراسان جنوبی

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه :  همایش نشست سرآمدان غیرمقیم استان فروردین ۹۵ در بیرجند برگزار می شود
صفحه 7

با عرض سالم و توفیق روز افزون برای شما در خدمت به جانبازان، از تالش های شما در
 انتقال دخترم فاطمه محمدی از دانشگاه پردیس خودگردان رامسر به مشهد مقدس 

و بخشیدن جریمه باال  که برایم غیر ممکن بود، کمال تشکر و قدردانی را دارم 
و آرزو  می کنم والیت وقت، آخرین والیت متصل به ظهور امام عصر)عج( زیباترین گل عالم خلقت خدای یگانه باشد.

جانباز علی اکبر محمدی

تندیس تشکر و قدردانی
بنیاد جانبازان و امور ایثارگران شهرستان بیرجند

و استاد دکتر رحیمی مسئول محترم امور ایثارگران در وزارت بهداشت 

اطالعیـه
به اطالع هموطنان شریف می رساند: 

صالحیت صدور مجوز احداث جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی 
)اعم از فرآورده های مایع و گاز طبیعی( در انحصار شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران بوده و هرگونه ادعا مبنی بر صدور مجوز 
احداث جایگاه های مذکور از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی کذب 
و فاقد اعتبار می باشد. بدیهی است شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی هرگونه تخلف و ادعایی در مورد مجوز احداث جایگاه را از طریق 

مراجع قضایی پیگیری خواهد نمود. 
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

فرا رسیدن شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( تسلیت باد

اجتماع بزرگ حامیان
دکتر محمدرضا مجیدی

 زمان: دوشنبه 94/12/3 
ساعت 15 الی 30 : 17

آدرس: مصلی ، سه راه اسدی

تبریک عرض نموده ، یقین داریم با عنایت به شایستگی  و تجارب شما
 و استعانت از خداوند متعال شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر

 اهداف عالیه بانک تجارت خواهیم بود.

جمعی از همکاران مدیریت شعب استان

جناب آقای هادی حسینی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

معاون  شعب بانک تجارت استان خراسان جنوبی 
انتخاب بجا و شایسته 

جناب آقای هادی حسینی
 را به سمت  معاون شعب استان که نشان از تدبیر و لیاقت و شایستگی 

ایشان می باشد، خدمت جناب عالی تبریک گفته و از زحمات 
آقای علیرضا فرامرزی یزدی تشکر می گردد. 

جمعی از همکاران مدیریت شعب استان

جناب آقای الیق
مدیر محترم شعب بانک تجارت 

استان خراسان جنوبی 

سالم بر مادرم
 بی بی دو عالم حضرت زهرا )س( 

آنگاه که در آغوش مادر
 زمزمه یا زهرا یا زهرا را می شنیدم

دلم با نامت آرام می گرفت
بانوی احساس اینک همه بر مظلومیتت 

گریانند خداوند به موالیم علی )ع( 
صبر دهد

فرا رسیـدن ایـام شهـادت 
حضرت زهرا )س( تسلیت باد

علی رضایی
کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسالمی

شهرستان های بیرجند، خوسف و درمیان
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مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري کشور 
در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد. به گزارش بولتن نیوز، مرکز آمار ایران، نرخ تورم بهمن ماه 
سال جاری را ۱۱.۸ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۸.۹ درصد اعالم کرد.

نرخ تورم در بهمن  ۱۱.۸ درصد شد 

نهایی شدن لیزینگ مسکن تا سال۹۵

بانک  اعتبارات  مدیرکل  میرمحمدصادقی  ایسنا: 
مرکزی  بانک  تصمیمات  آخرین  درباره  مرکزی 
موضوع  گفت:  مسکن  لیزینگ  راه اندازی  برای 
لیزینگ مسکن از مدت ها قبل در دستور کار بانک 
مرکزی و بانک مسکن قرار گرفته و با بررسی های 
انجام شده در حال نهایی شدن است.با تمهیدات 
داریم  کار  دستور  در  که  اقداماتی  و  شده  انجام 
لیزینگ مسکن در اردیبهشت و یا خردادماه سال 

آینده در شورای پول و اعتبار نهایی خواهد شد. 

 بانک مرکزی بخشنامه نرخ های جدید 
سود بانکی را ابالغ کرد

بانکی  شبکه  به  ای  بخشنامه  در  مرکزی  بانک 
کشور نرخ های جدید سود بانکی را ابالغ و ضمن 
تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه توسط بانک ها، 
از برخورد قاطع با بانک های متخلف خبر داد. به 
گزارش ایرنا، در بخشی از این بخشنامه آمده است: 
غیرمشارکتی  عقود  تسهیالت  سود  نرخ  حداکثر 
بانک ها و مؤسسات اعتباری معادل 20 درصد و 
سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام 
و  اعتباری  و مؤسسات  ها  بانک  بین  قرارداد  عقد 
مشتری معادل 22 درصد تعیین می شود. اعطای 
تسهیالت در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود 
طرح  ارایه  به  منوط  شده،  تعیین  سقف  از  باالتر 
توجیهی الزم توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری 

و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود. 

روند کاهش قیمت پیاز از روزهای آینده 
آغاز می شود

روند  از  جهادکشاورزی  وزیر  زراعی  امور  معاون 
کاهشی قیمت پیاز در روزهای آتی خبر داد و گفت: 
افت ناگهانی دمای هوای جیرفت در آذر و دی ماه 
امسال موجب توقف رشد گیاه پیاز و در نهایت ورود 
دیرهنگام این محصول به بازار شد و قیمت آن در 
روزهای گذشته باال رفت. کشاورز در گفتگو با ایرنا، 
گفت: امسال محصول پیاز براساس برنامه کشت و 

تولید شده است و کمبودی در این زمینه نداریم. 

رئیس سازمان غذا و دارو:روند وابستگی 
به داروی وارداتی کاهش یافت

ایرنا: دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو گفت: روند 
است  یافته  کاهش  وارداتی  داروی  به  وابستگی 
در  واردات  میزان  از  دارو  واردات  میزان  امسال   و 

سال های ۹0 تا ۹2 کمتر است. 

طیب نیا: درآمد مالیاتی کاهش یافت

هزار  امسال حدود 2۶  ماه  در ۱0  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
میلیارد تومان اعتبار به طرح های عمرانی پرداخت 
مورد  در  طیب نیا  فارس،  گزارش  به  است.  شده 
درآمدهای مالیاتی عنوان کرد: در حال حاضر آمار 
دقیقی از رقم درآمدها ندارم، اولویت اصلی دولت 
موضوع  این  روی  و  است  مالیاتی  درآمد  تحقق 
برای  زیاد  فشار  نمی توان  جاری  سال  در  است.  گرفته  صورت  تمرکز 
وصول مالیات ها با توجه به رکود به مؤدیان داشت. وی با بیان اینکه قطعًا 
درآمدهای امسال نسبت به سال گذشته رشد کمتری دارد، عنوان کرد: 
این درآمدها کاهش یافته، اما برنامه دولت و سازمان مالیاتی شناسایی 
فرار مالیاتی و نیز گرفتن مالیات براساس اطالعات دقیق است. وی افزود: 
همه دستگاه ها باید در ارائه اطالعات به سازمان مالیاتی همکاری کنند. 

 اعزام ۱2۰هزار زائر نوروزی به عتبات

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت از اعالم نتایج قرعه کشی پیش 
ثبت نام اعزام های نوروزی عتبات خبر داد و گفت: 
از میان ۱۷۵ هزار ثبت نام کننده اسامی ۱20 هزار 
نفر مشخص شده است. محسن نظافتی در گفتگو 
با مهر، افزود: در اعزام های نوروزی ۱20 هزار زائر 
به زیارت می روند. به گفته وی اعزام زائران عتبات 
از 2۳ اسفندماه آغاز و تا ۱۵خردادماه به طول می انجامد. نظافتی اظهار 
کرد: زائرانی که اسامی آنها مشخص شده است از روز سه شنبه می توانند 
ثبت نام اصلی خود را در کاروان ها انجام دهند. وی همچنین در مورد 
افزایش هزینه اعزام های نوروزی گفت: افزایش هزینه ها مربوط به 
افزایش قیمت ناوگان حمل و نقل عمومی )اتوبوس، قطار و هواپیما( در 

کشور است و ما افزایش هزینه ای مازاد آن نخواهیم داشت. 

 اعالم شرایط جدید پرداخت جرایم رانندگی

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا شرایط جدید پرداخت جرایم رانندگی 
احمد  سرهنگ  فارس،  گزارش  به  کرد.  اعالم  را 
کرمی اسد افزود: رانندگان می توانند از طریق سامانه 
پیامکی۱۱0۱202020 با ارسال VIN خودرو، مبلغ 
افزود: همچنین  وی  کنند.  دریافت  را  خود  جرایم 
 )*( ستاره  کردن  اضافه  با  توانند  می  رانندگان 
در پایان ارسالی، شناسه قبض و پرداخت نیز دریافت کنند. وی در مورد 
چگونگی پرداخت اقساطی تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز گفت:متقاضی 
پس از مراجعه به سایت راهور ۱20 وارد بخش استعالم می شود، در این 
بخش درگاهی به اسم پرداخت جرایم وجود دارد که امکان پرداخت کلی و 
یا موردی مبلغ تخلفات در آن وجود دارد. امکان پرداخت جرایم رانندگی از 

طریق اینترنت و دستگاه های خودپرداز اکثر بانک ها فراهم است. 

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعالم کرد که با توافق 
بین این بانک و خودروسازان قرار شد تا 20 هزار ثبت نام 
تومانی  میلیون  وام 2۵  با  خودرو  فروش  در طرح  مازاد 
اما  گیرد،  قرار  مشتریان  اختیار  در  درصد   ۱۶ سود  با 
خودروسازان مکلف به پرداخت 2۱ درصد سود خواهند 
آخرین  ارائه  با  میرمحمدصادقی  ایسنا،  گزارش  به  بود. 
با اشاره به  اطالعات از عملکرد اعتباری بانک مرکزی 
سیاست های اعتباری این بانک در بسته خروج از رکود 
اظهار کرد: در حالی قرار بود که با اعطای ۱۱0 هزار فقره 
مرکزی  بانک  سوی  از  مالی  تامین  با  میلیونی   2۵ وام 
بخشی از خودروهای مانده در انبارها به فروش برسد که 
در این بین خودروسازان با انحراف از توافق انجام شده 
۱۳0 هزار دستگاه به فروش رساندند. با این حال بانک 
مرکزی مازاد بر تعداد تعهد را نپذیرفت و تاکنون حدود 

۹۹ هزار و ۸00 دستگاه با رقمی نزدیک به دو هزار و ۱۷۵ 
میلیارد تومان تامین مالی شده است. وی خبر تازه ای برای 
20 هزار مشتری ای که به طور مازاد از سوی خودروسازان 
برای وام 2۵ میلیونی ثبت نام شده بودند، داشت و گفت: 
با مکاتبات بسیاری که بین خودروسازان و بانک مرکزی 
انجام شد توافق کردیم که 20 هزار خودروی مازاد را با 
سودی کمتر از معمول تامین مالی کنیم به طوری که قرار 
است منابع با سود ۱۹ درصد در اختیار بانک ها قرار گیرند 
و آنها با سود 2۱ درصد به خودروسازان بپردازند. در حالی 
که قبال با سود ۱۴ درصد در اختیار بانک ها قرار گرفته 
و آنها با سود ۱۶ درصد به مشتریان اعطا می کردند. وی 
این را هم گفت که خودروسازان موظف شدند که طبق 
توافق قبلی تسهیالت خودرو برای 20 هزار نفر باقی مانده 

را با سود ۱۶ درصد در اختیار آنها قرار دهند.

پیمانی  و  قراردادی  کارگران  اتحادیه  رئیس 
درصدی  افتادگی ۷0  عقب  به  اشاره  با  کشور 
به  باید  کارگران  حقوق  گفت:  کارگران،  مزد 
یابد.  افزایش  سال  پنج  و ظرف  پلکانی  شکل 
فتح ا... بیات در گفتگو با ایسنا، با اشاره به رای 

بر  مبنی  عدالت  دیوان  عمومی  هیئت  جدید 
نرخ  تناسب  به  حقوق  افزایش  شدن  منتفی 
تغییر  و  رای  این  اصالح  معتقدم  گفت:  تورم، 
عنوان آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست. 
پنج  ظرف  را  کارگران  حقوق  باید  گفت:  وی 

سال و به شکل پلکانی افزایش بدهیم زیرا در 
 شرایطی نیستیم که دریافتی کارگران را پایین تر 
از خطر فقر نگهداریم، سبد معیشت آنها را تقویت 
نداشته  کارگران  از  جانبی  حمایتهای  و  نکنیم 
باشیم. بیات با بیان اینکه تعیین حقوق و دستمزد 

کمتر از نرخ تورم اجحاف به نیروهای کار است، 
افزود: هم اکنون ۵0 درصد نیروی کار و جمعیت 
کشور را حداقل بگیران تشکیل می دهند که توان 
خرید کاالهای لوکس را ندارند و جزو مصرف 

کنندگان داخلی به شمار می روند .

 خبرهای تازه از وام 2۵ میلیونی خودرو

 افزایش حقوق کارگران به شکل پلکانی

یادداشت

حفظ شأن مجلس خبرگان
خط قرمز فعالیت های انتخاباتی

* سردبیر

این  در  که  تمام کسانی   -  2 ) اول  از صفحه  ادامه   (
میدان خود را در معرض رای مردم عزیز گذاشتند 
ذخایر معنوی این نظام اند و از سر احساس تکلیف 
واقعی و نه از سر نیاز یا جاذبه دنیوی به این مقوله 
ورود کرده اند، لذا باید بدانیم در قاموس هیچ نظام، 
جریان و تفکری نیست که با تخریب یا ترویج افکار 
منفی نسبت به ذخایر معنوی خود، آینده غبارآلودی 
برای جامعه خود ترسیم کند . چرا که نه ارزش های 
اخالقی جامعه اسالمی، فرآیند تخریب را می پذیرد 
و نه شخصیت جامع کاندیداهای محترم این مجلس 

این را قبول خواهد کرد.
۳ - مراقب باشیم به هر شکلی که خواستیم دیدگاه 
هایمان را طرح کنیم به جایگاه مجلس خبرگان و 
ضرورت حفظ شأن این ذخیره راهبردی نظام توجه 
داشته تا خدای ناکرده با بازی در پازل دشمن نسبت 

به تشکیک در این جایگاه مقدس دامن نزنیم.
در  انتخاباتی  های  رقابت  فضای  الحمدهلل   -  ۴
هر  زیرکی  و  نجابت  و  است  آرام  جنوبی  خراسان 
فراهم  را  رقابت  این  در  تشنج  بستر  کاندیدا،   دو 
از لطف نخواهد  نکته خالی  این  اما ذکر  نمی کند 
بود که گاها برخی بازماندگان افراطی جریان های 
هشدار  همان  مصادیق  از  که  غرب  به  وابسته 
و  مردم  اذهان  تشویش  با  هستند  رهبری   نفوذ 
انتساب های دروغین خود به جریان های داخل نظام 
نکات  به  باید  دارند که  بر تخریب کاندیداها  سعی 

ذیل نیز در این خصوص توجه کرد:
افرادی  سوی  از  معموال  سازی  حاشیه  این  الف- 
نظام  با  تقابل  سابقه  متاسفانه  که  می شود  مطرح 
را دارند و در برهه ای نظیر فتنه ۸۸ یا کارکردهای 
قبل از آن مجری سیاست های دشمن بوده اند و 
طلبی  اصالح  جریان  به  خود  زدن  وصله  با  اینک 
سعی بر تخریب جایگاه خبرگان و همچنین جریان 
اصالح طلبی اصیل دارند که این بار نیز با هوشمندی 
افراد  این  آنها  تقابل  و  فکری  جریان  این  بزرگان 

گوشه گیر و ناکام مانده اند .
ب- چنانچه در محتوا و نوع مهندسی عملیات روانی 
این گروه های تخریب دقت کنیم متوجه خواهیم شد 
این افراد در فرایند ایجاد اختالف، به دنبال انتخاب 
کاندیدای خاصی نیستند بلکه نگاهشان پایین آوردن 
سطح جایگاه خبرگان و شأن نامزدهای این مجلس 
است، طرح مسائلی نظیر انتخاب فرماندار بومی، قطع 
یا وصل یارانه و... سایر مسائل جزئی و خرد اجرایی 
از  و نسبت دادن مسئولیت آن به خبرگان رهبری 

مصادیق همین تفکرات است.

خدمات بیل مکانیکی زنجیـری و پیکـور

معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و غیره    09۱5۱6۱33۸9 - بنی اسدی

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران منطقه بیرجند 

)نوبت دوم(
بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان 
سهام »نوبت دوم«  شرکت  به دلیل به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی »نوبت اول« دوشنبه 
94/12/24 راس ساعت 15/30 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در غفاری، خیابان شهید آهنی، 
خیابان پیروزی نبش پیروزی 7 برگزار می گردد. از کلیه سهامداران دعوت می شود برای دریافت 
کارت ورود به جلسه اصالتا یا وکالتا و با در دست داشتن اصل برگ سهام از تاریخ 94/12/18 لغایت 

94/12/20 در ساعت اداری به دفتر مرکزی شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه نمایند.
دستور  جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس و حسابرس رسمی- بررسی و تصویب صورت های مالی سال 
مالی منتهی به 93/12/29- انتخاب بازرس قانونی برای مدت یک سال- تصویب بودجه پیشنهادی 

سال 94 شرکت - سایر موارد در ارتباط با موضوع شرکت و اختیارات مجمع عمومی عادی 
در ضمن افرادی که متقاضی کاندیداتوری برای بازرس بر اساس شرایط و مقررات اساسنامه شرکت 
می باشند الزم است حداکثر تا تاریخ 94/12/20 با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت و تکمیل فرم 

تقاضای ثبت نام اعالم آمادگی نمایند.
هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران منطقه بیرجند

دعوت مجمع عمومی  فوق العاده 
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران منطقه بیرجند 

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
دوشنبه 94/12/24 راس ساعت 16/30 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در غفاری، خیابان شهید 

آهنی، خیابان پیروزی نبش پیروزی 7 برگزار می گردد.
از کلیه سهامداران دعوت می شود برای دریافت کارت ورود به جلسه اصالتا یا وکالتا و با در دست 
داشتن اصل برگ سهام از تاریخ 94/12/18 لغایت 94/12/20 در ساعت اداری به دفتر مرکزی 

شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه نمایند.
دستور  جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره- اصالح برخی از مواد اساسنامه - تغییر آدرس دفتر مرکزی- سایر موارد 
در ارتباط با موضوع شرکت و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران منطقه بیرجند

آگهی مزایده
به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی شرکت به تاریخ 94/8/25 و همچنین مجوز سازمان تعاون 
استان به شماره 8622 مورخ 94/11/17 مبنی بر فروش ادوات کشاورزی مازاد شرکت تعاونی 
تولید روستایی قدس زیرکوه این شرکت در نظر دارد: ادوات کشاورزی )خاکورز مرکب یک دستگاه، 
بذرکار کشت مستقیم یک دستگاه و چیزل 5 خیش 45 سانتی با غلطک یک دستگاه، سمپاش 
پشت تراکتوری یک دستگاه و سمپاش فرغونی یک دستگاه( از طریق مزایده عمومی به فروش 

رساند. کلیه متقاضیان می توانند در ساعات اداری از ادوات مذکور بازدید کامل به عمل آورند.
قیمت پایه کلیه ادوات 285/000/000 ریال )دویست و هشتاد و پنج میلیون( می باشد و مبلغ 
ودیعه شرکت در مزایده 2/850/000 ریال )دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار( بوده که می بایست 
پیشنهاد دهندگان مبلغ ودیعه را به حساب شماره 100975597 به نام شرکت تعاونی نزد بانک 
کشاورزی واریز و با در دست داشتن رسید واریزی در تاریخ 94/12/10 ساعت 9 صبح برای شرکت 

در مزایده حضوری به آدرس ذکر شده مراجعه نمایند.
آدرس: استان خراسان جنوبی، شهرستان زیرکوه، شهر حاجی آباد، خیابان مهر، دفتر شرکت تعاونی 

تولید قدس زیرکوه 
ضمنا الزم به ذکر است: 1- شرکت در قبول یا رد هر پیشنهاد مختار است

2- شرکت تعاونی به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از 
انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر نخواهد داد.

3- برنده مزایده موظف است ظرف مدت 3 روز نسبت به تنظیم و امضای قولنامه اقدام نماید و در 
صورت انصراف نفر اول ضمن ضبط ودیعه به نفع شرکت با نفر دوم انعقاد قولنامه صورت خواهد 

گرفت. در صورت استنکاف نفر دوم نیز با نفر سوم قولنامه منعقد خواهد شد.
4- هزینه درج آگهی، بیمه، مالیات و .... بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های 09153628820 و 32504065-056 تماس حاصل 
فرمایید.

شرکت تعاونی تولید روستایی قدس زیرکوه
قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(

09155616256-32437388-32437399
قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(

09155616256-32437388-32437399

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

حداقل ۱0 واحد تهاتر با آپارتمان

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09۱556۱5573 - 09۱556۱۱۱27   3223۱772-73 ww
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فروش فوری به دلیل مهاجرت
منزل ویالیی تازه ساز، 90 متر زمین، 
76 متر بنا، دارای امتیازات آب و برق و 
گاز، نما سنگ، کف سرامیک، کابینت، 

کمد دیواری، آبگرمکن و ...
آدرس: حاجی آباد، اول خیابان مقداد 

قیمت: 55 میلیون
 09369۱9۱230



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

مسئوالنی که به مردم قول دادید اجازه نخواهید داد 
یک ریال از پول مردم در مؤسسه میزان از بین برود، 

لطفا به قول خود عمل کنید.
930...247 
از  غیر  به  شده  آسفالت  روستاها  تمام  سالم.چرا  با 

روستای دهنو؟ لطفا فکری به حال مردم بردارید.
915...198
پارک  در  درخت  و  سبزه  و  گل  جای  به  آسان  چه 
ساخته  پیش  خانه  اکنون  بهشتی،  شهید  خانواده 

روییده است.
915...278 
میراث فرهنگی استان، باتوجه به اینکه شهر بیرجند 
در  آب  کشی  لوله  سیستم  به   مجهز  شهر  اولین 
از  یکی  در  آب  موزه  احداث  به  نسبت  بوده  کشور 
آب انبارهای بیرجند اقدام کند تا عید نوروز پذیرای 

مهمانان نوروزی باشد.
915...254 
باسالم. بیش از چندین هزار نفر از هم استانی های 
هستند. شاندیز  پدیده  شرکت  سهامدار  عزیزمان 
اقدام  هرگونه  از  خواهشمندم  محترم  مسئوالن  از 
دعای  نفرمائید.  کوتاهی  خصوص  این  در  کمک  و 

خیرهمشهریانتان بدرقه راهتان خواهدبود.
915...388 
خوسف  شهرستان  مسئوالن  و  مردم  سالم.  با 
تأمین دنبال  به  قوی  گری  مطالبه  روحیه  با   باید 
نبود  باشند.  شهرستان  توسعه  و  ها  ساخت  زیر 
فاضالب  تمام  نیمه  های  طرح  و  بیمارستان 
جمله  از  ارشاد  هنری  و  فرهنگی  مجتمع  و   شهری 

مطالبات مردمی هستند.
915...008
باغ شدن  خارج  برای  لطفا  محترم   مسئوالن 
و  تخریب  یونسکو،  جهانی  لیست  از  آباد  رحیم 
شدن  مسدود  در  قصور  و  بهارستان  ارگ  فراموشی 

مسیر تونل تاریخی قلعه به ارگ پاسخگو باشند.
915...254
وزارت بهداشت و درمان وزارتخانه ای است که در 
آن تفاوت های نجومی بین دریافتی پزشکان با سایر 
وزارتخانه  هیچ  در  که  کند  می  بیداد  آن  کارکنان 

دیگری نظیر ندارد... 
915...100
چرا  ببینیم  کن  رسیدگی  خدا  رو  تو  جان  آوا  سالم 
نمایشگاه بهاره که تنها امید مردم برای خرید در این 

بازار است را برگذار نمی کنند؟ 
901...468
آب  کنیم  می  زندگی  آباد  رحیم  در  ما  آوا،  سالم 
منطقه  این  درختان  اند  کرده  قطع  را  قنات  شیرین 
کنید.  پیگیری  لطفا  هستند.  شدن  خشک  درحال 
915...464
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کاندیداها از وعده های توخالی و پوشالی بپرهیزند

نمایندگان برای حل مشکالت روستائیان باید به میان آنها بروند

داغ  انتخابات حسابی  بازار  روزها  این  نسرین کاری- 
شده است و افراد و گروه های سیاسی با عرضه  نامزدها 
مردم،  به  یاری رسانی  با  تا  تالشند  در  برنامه های شان  و 
امکان انتخاب صحیح را فراهم آورده و بر رونق و شور 
داغ  بازار  این  در  گفت  بتوان  شاید  بیفزایند.  انتخابات 
بیشتر شهرنشینان می توانند از صحبت ها و وعده های 
بر  نشده  گفته  گزاف  به  ببرند سخنی  استفاده  کاندیداها 
همین اساس پای صحبت تنی چند از روستائیان نشستیم 
تا صحبت ها و انتظارات آنها را هم به گوش دولتمردان و 
کسانی که قرار است بر کرسی مجلس بنشینند برسانیم، 

باشد که دری باز شود!

نماینده مجلس باید به روستاها به عنوان 
زیرساخت اقتصادی کشور توجه کند

روستای سیسکان یکی از روستاهای استان است که در 
روستای  این  دارد.  قرار  بیرجند  از  کیلومتری   45 فاصله 
قرار  آبرسانی  برنامه  در  مدتهاست  زیبا  بسیار  کوهستانی 
دارد ولی هنوز که هنوز است کاری صورت نگرفته است. 
یکی از اهالی این روستا عنوان کرد: متاسفانه علی رغم 
همه پیگیری ها و تالش ها برای رفع برخی از مشکالت 
اساسی شامل  با مشکالت و معضالتی  این روستا  هنوز 
عدم پوشش و آنتن دهی تلفن های همراه اول، ایرانسل، 
هاست مدت  است.  روبرو  روستا  این  شرب  آب   کمبود 
به نزدیک روستا آمده است ولی هنوز ما  لوله های آب 
برای استفاده از آب مجبوریم به کنار حوض برویم. االن 
نزدیک دوسال است لوله ها را آورده اند و  کوچه ها را کنده 
نیفتاده است. عباسی تصریح  اتفاق خاصی  اند ولی هنوز 
که  روستا  مردم  اساسی  مشکالت  از  دیگر  یکی  نمود: 
بعنوان درخواست اصلی و معیشتی آنها محسوب می شود، 
روستاست  مردم  درآمد  اصلی  منبع  که  است  شغل  ایجاد 
که در این زمینه این قشر زحمتکش همیشه با معضالت 
و مشکالتی روبرو و مواجه هستند و شایسته است برای 
اشتغال پایدار روستائیان برنامه ریزی شود. نمایندگان که 
به مجلس می روند باید توجه خاصی به روستائیان داشته 
باشند و بدانند که مشکالت روستاها که زیرساخت اقتصاد 

کشور هستند در توسعه کشور خیلی مهم است.

 مشکل روستائیان با 
پشت میزنشینی حل نمی شود

حل  برای  مسئوالن  گفت:  روستائیان  از  دیگر  یکی 
که  چرا  بروند  آن ها  میان  به  روستائیان  مشکالت 
مشکالت روستائیان با پشت میزنشینی برطرف نمی شود.
ارزشمندی  کار  مردم  با  دیدار مسئوالن  اظهار کرد:  وی 
مشکالت  نزدیک  از  مسئوالن  بازدید ها  این  در  و  است 
مردم را می شنوند و در   همان جلسات پاسخ می دهند. وی 

ادامه می دهد: ما می خواهیم اشخاصی به مجلس بروند 
که الاقل یک بار به روستاهای محروم استان قدم گذاشته 

باشند و از نزدیک با درد مردم آشنا باشند. 

 کاندیدا با بازدید از روستاها مشکالت 
مسکن، اشتغال و معیشت آنها را بررسی کند

بر  تاکید  با  از روستائیان دستگرد وی  با یکی  در گفتگو 
اینکه کاندیداها فقط برای سخنرانی و تبلیغ از خودشان 
مناطق  بازدید  از  اصلی  هدف  افزود:  نیایند  روستاها  به 
روستایی باید بررسی نیازمندی های اولیه آن منطقه باشد. 

و  اشتغال  مسکن،  بحث  کرد:  امیدواری  ابراز  دستگردی 
مشکل معیشتی روستائیان در این بازدید ها بررسی شود. 

وی با انتقاد از اینکه برخی کاندیداها فقط شعار می دهند 
افزود: با وجود اینکه دستگرد نزدیک شهر است و تا حدی 
خیلی  امکانات  از  ما  شود  می  محسوب  شهر  از  بخشی 
کمی برخورداریم. ما می خواهیم  نماینده ای در مجلس 

داشته باشیم که نگاه ویژه ای به روستاها داشته باشد. 
کاندیداها برای رأی جمع کردن به روستاها می آیند و کلی 
حرف می زنند امیدوارم بعد اینکه رأی آوردند هم به قول 

هایشان عمل کنند و روستا و روستائیان را فراموش نکنند. 

 حضور مسئوالن موجب تسریع 
در حل مشکل می شود

اینکه  بیان  با  بهدان  روستای  جوانان  از  یکی  قلی پور 
بازدید مسئوالن از مناطق روستایی فرصت مناسبی برای 
برطرف کردن مشکالت است، ابراز کرد: حضور مسئوالن 
موجب همکاری و تسریع در رفع مشکالت می شود. وی 
و  شرب  آب  تأمین  مزارع،  بین  جاده  احداث  کرد:  بیان 
از  کانال کشی  و  هادی  اجرای طرح  روستا ها،  کشاورزی 

گویند  می  اینکه  است.  روستائیان  درخواست  مهم ترین 
جوانان از روستاها به شهر نیایند نیاز به توجه خاص به 
این مناطق است برای مثال من نیاز به تکنولوژی دارم و 
نیاز به اینکه امکانات رفاهی و اشتغال من مهیا باشد. وی 
ابراز تاسف کرد: جای تردیدی نیست که قشر فقیر و کم 
نمایشی  رفتارهای  بازیچه  دالیلی،  هر  به  جامعه،  درآمد 
نمایندگان،  که  است  نیاز  می شوند  کاندیداها  بعضی 
برخاستی  و  نشست   و  بگذرانند،  روستاها  در  را  لحظاتی 
وی  باشند.  داشته  روستا  مردم  و  بیکاران  کشاورزان،  با 

ادامه داد: در چندین سال گذشته کشاورزان نیز با معضلی 
کشاورزی،  محصوالت  قیمت  افت  بوده اند،  روبرو  جدی 
فقدان بازار مناسب و گرفتاری در چنگال دالالن… خب 
نماینده در قبال این امر چه مسئولیتی دارد، خدا را وکیل 
در  مدیریتی  چه  باشد  روراست  خود  با  و  دهد  قرار  خود 
حوزه کشاورزی شده است که کشاورز فداکار که سالیان 
سال با خاک و پرورش درخت انس پیداکرده و شب ها 
کرده،  کشاورزی  کارهای  صرف  را  خود  عمر  نخوابیده، 
االن دچار نامیدی شده، به فکر فروش زمین و مهاجرت 
به شهر یا اتخاذ شغلی جایگزین یا موازی این شغل است. 
در  مدیریتی  چه  که  بدهند  جواب  خود،  کشاورزان  خب، 

این حوزه شده است و کدام نیاز آن ها پاسخ داده شده است. 
نماینده دارم، شما چند  از  ادامه داد: من یک سوال  وی 
آبی  بی  و  خشکسالی  از  چقدر  و  ای  آمده  روستا  به  بار 
نماینده عزیز ما روستائیان قشر زحمتکش  با خبری؟   ما 
جامعه ایم پس بگو برایمان چه برنامه هایی داری؟ لطفا 

فقط شعار ندهید.

 کاندیدا باید از وعده هایی که
 ایجاد توقع می کند پرهیز کند

گفت:  هم   درمیان  مرزی  روستائیان شهرستان  از  یکی 
چند  در  ما  تالش  ثمره  رفتن  بین  از  باعث  خشکسالی 
دهه قبل شده و سرسبزی در مزارع ما دیده نمی شود و 
درختان قدیمی و ثمر بخش خشک شدند که در این راستا 
از مسئوالن تقاضای کمک برای جبران این خسارات را 
داریم. وی افزود: خشکسالی باعث شده جوانان بی انگیزه 
حتی  که  روستایی  در  سکونت  آینده  از  امید  نا  و  شده 
کنند  کارگری  و  بروند  شهرها  به  ندارد  هم  خوردن  آب 
بوده حاال  خانوار  بر 180  بالغ  قبال  روستا که  و جمعیت 
خیلی کم شده و آنهایی هم که ماندند پیر و از کار افتاده 
هستند و تا چند وقت دیگر روستاها کامال خالی و تبدیل 

به بیابانی خشک می شوند.
 اکبری افزود: کاندیدا ها باید از هر گونه وعده و وعید و 
دامن زدن به موضوعات مربوط به آب و خشکسالی در 
جریان تبلیغات انتخاباتی خود خودداری کرده و توقعاتی 
ایجاد نکنند که نتواند به آن عمل کند. متاسفانه مشکل 
مردم روستای ما این است که نمی توانند به کاندیداهای 
بودن  آشنا  انتخابات  در  و  بگویند.  نه  خودشان  منطقه 
شم  امیدواریم  که  است  فرد  فعالیت  از  مهمتر  برایشان 
به  و  شود  زیاد  شهرها  مانند  هم  روستاها  در  سیاسی 

کاندیدای که اصلح تر است رای بدهند. 
وی ادامه می دهد: ما در استان روستاهای دوری داریم 
بار  یک  حتی  که  دارند  را  زندگی  امکانات  کمترین  که 
هم از مردم آنها دلداری نشده است. من به نماینده ای 
رأی خواهم داد که از دل روستا باشد و خود درد روستا 
را بشناسد چون تا همدرد یک جامعه نباشی نمی توانی 

مشکالت آنها را حل کنی.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از وقوع 52 فقره تصادف طی هفته گذشته در معابر درون 
شهری استان خبر داد. سرهنگ علیرضا رضایی گفت: در هفته گذشته شاهد تصادف فوتی نبوده ایم ولی 

متاسفانه 63 نفر از جمله 18 عابر پیاده و 26 راکب موتورسیکلت درتصادفات مجروح گردیده اند.

52فقره تصادفات درون شهری در هفته ای که گذشت

برنامه های محوری
بهـره وری 

بهبود بهره وری ، یعنی استفاده مطلوب تر از امکانات و نهاده هایی که مصرف می 
شود.  شاخص بهره وری بهترین شاخص برای سنجش نحوه استفاده از منابع برای 
نحوه تامین و تولید کاالها و خدمات در اقتصاد است. در مجموعه اقتصاد استان 
خراسان جنوبی بهره وری به نسبت وضعیت کشوری 94 درصد است. یعنی 6 درصد 
به نسبت کشوری از منابع استفاده مطلوبی صورت نمی گیرد . در واقع هرز منابع در 
منطقه زیاد است . این مشکل ممکن است ساختاری باشد . مثال تامین علوفه دام به 
جهت حاکمیت خشکسالی در طول مدت زیاد ، هزینه ها را برای واحدهای تولیدی 
بیشتر کرده است . ممکن است این مشکل ناشی از سیاست های حمایتی دولت 
باشد. مثل عدم رونق صادرات فرش ، زعفران ، پسته و نظایر آن که موجب کم نشان 
دادن ارزش تولیدات در مقایسه با تولیدات سایر نقاط می گردد . ممکن است ناشی از 
تصمیمات محلی باشد. مثل افزایش تعداد واحدهای صنفی و به همین جهت استفاده 

مطلوب از سرمایه گذاری های صورت گرفته ، انجام نگیرد .
شرح فعالیت های اقتصادی سال 92

89  کشاورزی ، شکار ، جنگل داری ، ماهی گیری  
97  صنایع  

64  معدن بدون نفت  
72  تأمین آب، برق و گاز طبیعي   

100  ساختمان   
68  عمده فروشي، خرده فروشي، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها  

72  هتل و رستوران  
112  حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات  

90  واسطه گري هاي مالي  
 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار  120
92  اداره امور عمومي، و خدمات شهري  

90  آموزش  
117  بهداشت و مددکاري اجتماعي بدون دامپزشکی  
98  سایر خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و خانگي  

94  جمع  
بایستی در چارچوب برنامه ها و قوانین موجود و یا قوانین مناسب ، به رفع 
این نابرابری های جاری در منطقه اقدام گردد . یک نهضت فراگیر الزم  است تا تحولی 
همه جانبه در زندگی و معیشت مردم رخ دهد . این مهم جز با کمک به واحدهای تولیدی 
 و خدماتی موجود و توسعه واحدهای جدید متناسب با نیاز منطقه شکل نمی گیرد.

 تورم به عنوان رشد مداوم و افسار گسیخته قیمت ها ، مشکالت بزرگی را بر سر 
راه تولید پایدار ایجاد می کند. از طرف دیگر رکود نیز موضوعی است که موجب 
توقف واحدهای تولیدی می گردد . درایت و تدبیر الزم برای پایداری تولید ، ایجاد 
امنیت برای مصرف کننده و تامین شرایط الزم برای بازارهای پر رونق اقتصادی 
و تالش برای حضور در بازارهای جهانی با حفظ رعایت حقوق مصرف کنندگان 
 داخلی از موضوعات مهمی است که برآیند نتایج تصمیمات و قوانین جاری است . 
مهندسی درست این موارد جز با استفاده از نظریات کارشناسان مطلع در این رشته 
های علمی که دارای تجارب الزم در هسته های اجرایی بوده اند ، ساخته نیست. 
جدول ذیل شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در استان خراسان جنوبی و کشور 
را طی سال های 85 تا آبان 94 نشان می دهد . تغییر پایه محاسبه در سال 91 به بعد 
مورد نظر خوانندگان عزیز قطعا خواهد بود. بر اساس نتایج این جدول رتبه استان 
خراسان جنوبی طی سال های قبل از 91 بین 23 تا 29 در بین استان های کشور در 
نوسان بوده است. هر چند نرخ تورم در کل کشور به جهت سیاست های اقتصادی 
صحیح دولت تدبیر و امید کاهش داشته است ، ولی اعداد جدول ذیل بیانگر موفقیت 
بیشتر تیم اقتصادی استان در جهت مهار و کنترل تورم بوده است . افتخاری است 

که در دوره تصدی اینجانب در سال 93 این رتبه به سوم کشور ارتقا یافته است .
شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در استان خراسان جنوبی و کشور طی سال 

های 85 تا 94
رتبه خراسان جنوبی  شهری کشور  دوره 

متوسط   حداکثر  حداقل    
27  129  125.23  129.7  118.3  85
29  155.8  148.09  157.8  140.5  86
23  187.5  184.22  194.8  171.2  87
23  206.3  203.52  220.1  184  88
26  238.9  303.68  240.8  205.5  89
29  305.8  282.98  313.5  246.1  90
18  132.8  155.9  134.9  126.5  91
10  189.8  186.6  199.4  177.2  92
3  216.2  216.8  230.3  204.9  93
9  220.6  219.6  235  207.5 فروردین 94 
5  220.5  221.8  238.3  209.1 اردیبهشت 
8  226.4  225.5  242.1  212.6 خرداد 
5  224.1  224.7  240.4  212.8 تیر 
4  222  224.4  238.1  213.3 مرداد 
4  223.2  225.7  239.8  214.3 شهریور 
5  224.9  227  241.2  215.3 مهر 
5  226.7  228.7  242.1  216.6 آبان 

یارانـه 
یکی از راه های بهبود توزیع درآمد ، استفاده هدفمند از منابع ملی در جهت اجرای 

صحیح هدفمندی یارانه ها است . هر چند اختصاص یارانه به تمام جمعیت ممکن 
است برای دولت کاری دشوار باشد ، ولی حذف هر یک از افراد به نحوی که ذینفع 
قانع نشده باشد، بین دولت و مردمی که خود را محق استفاده از یارانه می دانند 
کار صحیحی نیست . اوال یارانه به همان دلیلی که ایجاد شده است ، باید همواره 
طی یک برنامه مشخص با مبالغ به هنگام شده پرداخت گردد و از طرف دیگر ، 
عدم برخورداری از یارانه نیز باید به تقاضای خود مردم محول شود . فراگیر بودن 
برخورداری از یارانه ، به جز با شرایط فوق االشاره ، به ویژه در سراسر استان خراسان 
جنوبی و سایر استان های عدم برخوردار با توجه به تاثیری که در تحرک اقتصادی 
استان دارد ، مورد تاکید است . در کنار توجه به یارانه نقدی ، سایر جوانب یارانه ها با 
تاکید بر بخش های تولیدی برای تامین نهاده ها ، خرید تضمینی ، صادرات و مسایل 
بهداشتی و درمانی به طور شفاف مورد تاکید بایستی قرار بگیرد . به هر جهت و از 
هر حیث تامین امنیت روحی و روانی مردم به عنوان مصرف کننده و یا در قالب بنگاه 
 های تولیدی کشاورزی و صنعتی و صنایع دستی ، همواره بایستی مورد توجه باشد . 

سرمایه گذاری 
 موضوع سرمایه گذاری در مناطق و شهرستان ها عموما مورد غفلت قرار می گیرد .

آنجایی که به موضوع به عنوان یک وظیفه توجه داده می شود ، عمدتا تلقی از 
 سرمایه گذاری ، احداث یک واحد تولیدی جدید با یک سری از ابعاد رویایی است .

در حالی که بررسی های موجود در استان خراسان جنوبی نشان می دهد که از 
مجموع اشتغال استان با تعداد 229444 نفر بر اساس اطالعات سال 1390 حدود 
6460 نفر مربوط در کارگاه های 10 نفر و بیشتر شاغل هستند، یعنی این واحدها تنها 
2.82 درصد اشتغال استان را پوشش داده اند .  نقش این کارگاه ها به جهت تاثیر 
بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر و پویایی سایر واحدهای اقتصادی ، مشروط بر اینکه بر 
این اساس بنا شده باشند ، بسیار مطلوب است. ولی به جای صرف وقت زیاد بر روی 
این واحدها ، توجه و تمرکز متناسب به تعداد بی شماری از واحدهای جاری که با 
مشکالت نسبتا کوچک تری مواجه هستند و قابلیت توسعه را دارند ، برای دستیابی 
به موفقیت مقرون به صرفه تر است . سرمایه گذاران جاری ، اطالعات کافی از منطقه 
را دارند و مساعدت و کمک به این افراد بایستی در اولویت های برنامه های سرمایه 
گذاری قرار بگیرد .  بنابر این ضمن احترام به سرمایه گذاران جدید ، اولویت سرمایه 
گذاری شهرستان های بیرجند ، درمیان و خوسف به توسعه و تکمیل سرمایه گذاری 
واحدهای موجود خواهد بود . در جهت اجرایی شدن این مهم موسسات و نهادهای 
مالی بخش خصوصی و دولتی بایستی با اجرای صحیح مقررات و قوانین جاری ، به 
طور شفاف نقش توسعه ای خود در مناطق یادشده را به مسئولین گزارش دهند تا 
خدای نکرده متهم به خروج سرمایه از این مناطق به خارج از استان نگردند . به هر 
حال اعتماد دوجانبه برای موفقیت و پایداری ارائه خدمات تمام واحدهای مرتبط با 

بنگاه های تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
زیر ساخت های اقتصادی

ایجاد اشتغال ، بهبود درآمد ، تامین امنیت فیزیکی در قالب فعالیت های پرسنل 
خدوم بخش های نظامی ، انتظامی ، بسیج ، سپاه ، نیروهای اطالعاتی ، فعالیت های 
موضوع پدافند غیر عامل ، تامین امنیت غذایی ، افزایش ضریب سالمت ، ارتقای 
سطح آموزش و مهارت ، فعالیتهای رسانه ای و مطبوعاتی ، تسهیل در امور تولیدی 
و تجاری ، تامین آب و برق و گاز ، تسهیل در گردشگری و باالخره تمام فعالیت هایی 
که در چهار حوزه فعالیتی امور عمومی ، اجتماعی ، دفاعی و اقتصادی انجام می گردد 

، دارای سه بخش عمده است :
1- بخش هایی از فعالیت که بر بهبود امور چهارگانه فوق تاثیر گذار است و منافع 

حاصل از اجرای آن به طور مستقیم قابلیت انتقال به بخش خصوصی را دارد. مثل 
ایجاد یک مجموعه تجاری بزرگ ، شبکه های ارتباطی و مخابراتی مثل ایرانسل و 
... . در چنین حالتی قوانین و مقررات بایستی به گونه ای طراحی گردد که دخالت 
دولت را در اجرای این موارد به جز در بخش حمایتی به صفر برساند . بخش خصوصی 
و تعاونی در ایجاد و بهره برداری از این موارد و زیرساخت ها اولویت کامل را بایستی 

داشته  باشند .
2- بخش هایی از فعالیت که منافع حاصل از بهره برداری آن به طور مشخص قابلیت 
مبادله و خرید و فروش را ندارد . مثل فعالیت های عمومی در مناطق شهری و ساخت 
خیابان ها ، پارک ها ، راه آهن ، جاده های بین شهری و روستایی ، شبکه های مراقبت 
سالمت و نظایر آن . در این گونه موارد استفاده از توان بخش خصوصی در ایجاد این 
 زیرساخت ها و واگذاری مدیریت بهره برداری با ضریب حمایت بیشتر مورد تاکید است .
3- بخش هایی از فعالیت که در طبقه بندی های صورت گرفته صرفا حاکمیتی تلقی 
می گردند. در این گونه موارد نیز تالش مداوم بایستی بر نقش حداکثری مردم و 
انتفاع حداکثری آحاد جامعه متمرکز گردد . حضرت امام )ره( در حاکمیتی ترین 
موارد مثل اطالعات و امنیت ، با روش های بسیار ظریفی نقش موثری را برای مردم 
قایل بودند. ایشان در مورد ارتباط مردم با دستگاه اطالعات فرموده اند » همه شما 
)مردم( اعضای سازمان اطالعاتید.« و در جای دیگر ایشان فرموده بودند » باید وزارت 
اطالعات 36 میلیوني داشته باشیم .« در مدیریت دفاع طی 8 سال دفاع مقدس ، 
هم همه بیاد دارند که با ابتکار حضرت امام )ره ( در قالب تشکیل بسیج مردمی و 
همچنین ایجاد یک شبکه کامل فنی و مهندسی در قالب جهاد سازندگی که منجر به 
لقب گرفتن این نهاد به » سنگر سازان بی سنگر » شد ، نقش بسیار مهمی در دفاع 
به مردم داده شد . در تمام این برنامه ها هم الگوهای بسیار بی بدیل و کم نظیری 
تولید شد . استفاده از این ظرفیت تمام نشدنی هنر مدیران ارشد نظام است که باید 
در چارچوب قوانین و مقررات وضع شده به طور خیلی واضحی متبلور گردد.  با توجه 
به موارد فوق پیگیری ایجاد راه آهن در سطح منطقه ، بهبود شبکه های مخابراتی 
، شبکه های ارتباطی جاده ای ، پروژه های بخش های مختلف کشاورزی ، صنعتی ، 
آموزشی ، پروژه های مورد نیاز فضاهای شهری و روستایی و نظایر آن در چارچوب 
اسناد توسعه و بودجه سالیانه و به فراخور نیاز در قالب برنامه پنج ساله مورد نظر 

قرار دارد.

کشاورزی
کشاورزی مهمترین بخش اقتصادی استان خراسان جنوبی و قطعا مهمترین بخش 
اقتصادی شهرستان های خوسف و درمیان و بخش مرکزی شهرستان  فعالیت 
بیرجند است . بیش از 34 درصد اشتغال استان طی سال های متمادی ، حدود 31 
درصد ارزش افزوده حاصل دسترنج کشاورزان و دامداران بزرگوار استان و مناطق 
یاد شده است. خشکسالی مستمر طی 17 سال اخیر مشکالت بزرگی را برای این 
عزیزان ایجاد کرده است . نسبت شاغلین کشاورزی به کل شاغلین در شهرستان 
بیرجند حدود 12 درصد ، در شهرستان درمیان بالغ بر 41 درصد و در شهرستان 
خوسف بالغ بر 72 درصد برآورد شده است. با تمام صعوبت و سختی فعالیت در این 
بخش ، شایسته نیست که این عزیزان با مشکل فروش محصوالت خود در بازار مواجه 
باشند.تالش برای تامین منابع مالی مورد نیاز این بخش در قالب توسعه صندوق های 
حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تامین مالی منابع مورد نیاز خرید 
تضمینی و همچنین سرمایه در گردش به موقع ، بیمه فراگیر تولیدات کشاورزی از 
اهم مواردی است که باید برای کاهش دغدغه این عزیزان در قالب قوانین و مقررات 
مورد توجه ویژه قرار گیرد. به هر حال تامین معیشت آبرومندانه در یک برنامه کوتاه 
مدت و ایجاد کشاورزی اقتصادی در یک برنامه منطقی بایستی نتیجه حداقل تالش 
های خالصانه این قشر معزز باشد. درست است که این منطقه با کمبود منابع آبی 
مواجه هست ، ولی بسیاری از فعالیت هایی که می تواند به تقویت این منابع در 
قالب فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری ، اصالح مراتع و نظایر آن کمک کند نیز 
هنوز انجام نشده است. بسیاری از مزارع منطقه فاقد شبکه های مدرن آبیاری اعم 
از کانال، لوله و یا سیستم آبیاری تحت فشار هستند . وقتی راندمان آبیاری کمتر از 
40 درصد در منطقه است و کارشناسان معتقدند این شاخص قابل ارتقا به حداقل 60 
درصد می باشد ، بدین معنی است که تا 50 درصد وضع فعلی می توان دارای وضعیت 
بهتری بود. اگر تنها 10 درصد منابع جاری در قالب سیستم گلخانه ای مورد استفاده 
قرار گیرد ، معادل تولیدات فعلی را می توان به دست آورد. توسعه صنایع تبدیلی و 
تکمیلی برای ایجاد فرآیندهای بعد از تولید کشاورزی از جمله اموری است که هنوز 
در استان به جایگاه واقعی خود نرسیده است. پس از 37 سال از انقالب اسالمی، 
زرشک تولیدی بهره بردار به صورت حتی بوجاری نشده و با شاخ و برگ به فروش می 
رسد و در زمینه فرآوری محصوالت کشاورزی در ابتدای راه هستیم. توجه به تشکل 
ها ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، سازمان نظام دامپزشکی ، نظام 
صنفی کشاورزی ، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی و منابع طبیعی ، تعاونی 
های تولید ، شرکت های سهامی زراعی ، کشت و صنعت ها ، تعاونی های تولید زنان 
روستایی و سایر تشکل های موجود و برنامه ریزی برای رفع مشکالت آنها می تواند 

زمینه مناسبی را برای تکمیل زنجیره ارزش در این بخش فراهم نماید .
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ویژگی   به  اشاره  با  رهبری  خبرگان  مجلس  کاندیدای 
کاندیداهای مجلس و خبرگان گفت: امروز گفتمان امام)ره( 
و رهبری شاخص مهمی است و فرد انتخاب شده چه در 
نمایندگان مجلس و چه در خبرگان باید نزدیکترین گفتمان 

به گفتمان امام و رهبری داشته باشد.
 آیت ا... سید ابراهیم رئیسی در سال 1339 هجری شمسی 
در خانواده ای روحانی در مشهد مقدس دیده به جهان گشود، 
پدرش از روحانیون مشهد و جّد مادری اش هم روحانی بود. 
ایشان از سادات حسینی )ع( است و نسب اش از هر دو سو به 
امام زین العابدین، علی ابن الحسین علیهم ا لسالم می رسد. 

آیت ا... سید ابراهیم رئیسی یکی از کاندیداهای 
مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در 

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان

 آیت ا... سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و نماینده 
فعلی مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری به  
مدرسین  جامعه  حمایت  مورد  کاندیداهای  از  یکی  عنوان 
حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز در انتخابات پنجمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری از حوزه خراسان جنوبی ثبت نام 
کرده است. آیت ا... رئیسی صبح امروز در بازدید از خبرگزاری 
با خبرنگار تسنیم در  تسنیم خراسان جنوبی در گفت وگو 
بیرجند به سئواالت مطرح شده پاسخ داد. آنچه می خوانید 

سئواالت ما و پاسخ آیت ا... رئیسی است. 
تسنیم: نحوه انتخابات در نظام اسالمی به چه صورتی است؟ 

اخیراً برخی از افراد در مسئله شبهات فراوانی وارد کرده اند؟
مقدس  نظام  در  که  انتخابات  کار  و  ساز  رئیسی:  آیت اهلل 
اطمینان  کار  و  ساز  است  توجه  مورد  اسالمی  جمهوری 
بخشی است که این ساز و کار هم در قانون اساسی و هم 
در قوانین مربوط به انتخابات به خوبی مورد توجه قرار گرفته 
است. چه بخش اجرایی و چه بخش نظارتی این ساز و کاری 
که قانون اساسی در مورد برگزاری انتخابات در نظر گرفته 
را قبول دارند و مردم نیز به آن اعتماد کافی چون این ساز 
و کار را در بیش از 20 از انتخابات تجربه کرده اند. غیر از 
انتخابات شوراها که نظارت آن بر عهده مجلس است بقیه 
انتخابات نظارت آن با شورای نگهبان است و این سازو کار 
برای مردم بسیار اطمینان بخش است چرا که در کشور ما 

تمام نهادهای نظام مبتنی بر رأی مردم است. نظام جمهوری 
اسالمی افتخارش این است که از صدر کشور تا نظام قانون 
گذاری و اجرایی کشور متبنی بر رأی مردم بوده و امام و 

رهبری در نظام ما رأی مردم را میزان تلقی کرده اند.

جایگاه مجلس خبرگان رهبری جایگاهی است 
که هر گونه دغدغه را از مسئوالن کاهش می دهد

خبرگان  اسفندماه مجلس  انتخابات 7  به  توجه  با  تسنیم: 

رهبری، جایگاه این نهاد قانونی را چگونه ارزیابی می کنید؟
آیت اهلل رئیسی: جایگاه مجلس خبرگان رهبری جایگاهی 
است که هر گونه دغدغه را از مسئوالن کاهش می دهد و 
تصمیم به موقع مجلس خبرگان رهبری می تواند در روز مبادا 
دشمنان را مأیوس و دوستان را برای تداوم حرکت انقالب 
مجلس  اختیار  در  مهمی  بسیار  مأموریت  خوشحال  کند. 
خبرگان است که مهم ترین آن تعیین باال ترین مقام کشور 
است و مجلس خبرگان در پاسداری از والیت فقیه وظیفه 
دارد و تکلیف مداری به معنای آن است که شاخص هایی که 

رهبر انقالب عنوان کرده اند در نظر گرفته شود.
تسنیم: ویژگی های داوطلبان حضور در این مجلس باید به 

چه صورتی باشد؟
 آیت اهلل رئیسی: ویژگی های داوطلبان باید بر اساس قوانینی 
باشد که طبق قانون مشخص شده که شامل صالحیت های 
علمی و عمومی داوطلبان می باشد که در قانون در نظر گرفته 
شده است. عرصه انتخابات امتحانی برای کسانی که خود را 
عرضه و کسانی که رأی می دهند است و مردم باید با شناخت 

و معرفت انتخاباتی با شکوه و دشمن شکن را رقم بزنند.
تسنیم: شما برای دومین دوره مجلس خبرگان رهبری از 
حوزه انتخابیه خراسان جنوبی ثبت نام کرده اید، چه انگیزه و 
برنامه ای برای حضور در رقابت انتخاباتی موجب شد تا در این 

انتخابات حضور یابید؟
آیت اهلل رئیسی: من خراسانی هستم و خراسان جنوبی را به 
دلیل آنکه موجب عالقه زیاد من است و مردم بسیار خوب و 
متدینی دارد انتخاب می کنم چرا که در این استان سه نکته 
مورد توجه من بوده که شامل اقبال عمومی مردم، استقبال 

نخبگان استان و تشیخص و حمایت جامعه مدرسین و جامعه 
روحانیت مبارز استان است. در حال حاضر برای حضور در این 
مجلس انگیزه بیشتری نسبت به دور اول دارم و عالقه به 
من توفیق می دهد که به بحث مشکالت و محدودیت های 
استان نیز توجه خاصی کنم و این ظرفیت با اضافه شدن به 
ظرفیت های مقیم استان در جهت باز شدن گره ها به ویژه 
مسائل کالن با استان و ارتباط با مرکز تسهیل کننده این 

قضیه و کمک به مدیران استان باشد.

در  شرکت  برای  شما  تأییدصالحیت  به  توجه  با  تسنیم: 
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، طیف و یا 
حزب خاصی از شما در این دوره از انتخابات حمایت می کنند؟

آیت اهلل رئیسی: بله جامعه مدرسان حوزه علمیه قم و جامعه 
و  بنده هستم  آنها  اعالم کردند که گزینه  مبارز  روحانیت 
همچنین جریانات دلداده به انقالب و ارزش ها نیز در این 

قضیه نگاه مثبتی به بنده دارند.
تسنیم: در انتخابات اگر بخواهیم مردم در هر دو انتخابات 
هفتم اسفندماه افراد اصلح را به درستی شناخته و آن ها را 

انتخاب کنند باید دارای چه شاخصه هایی باشند؟
آیت اهلل رئیسی: امروز گفتمان امام  و رهبری شاخص مهمی 
است و شاخص هایی که در خط امام داریم چه در  نمایندگان 
مجلس و چه در خبرگان باید نزدیکترین گفتمان به گفتمان 
امام و رهبری باشد و در تشخیص فرد اصلح مورد توجه قرار 
گیرد. همچنین غیر از این باید مسئله تعهد و خدامحوری 
آنها را نیز مردم باور داشته و دشمن شناسی، دشمن ستیزی، 
توجه به رفع مشکالت مردم باید در نوع انتخابات در مجلس 

شورای اسالمی و مسئولیت های مختلف داشته باشند.
تسنیم: در پایان اگر سخن خاصی با مخاطبان و یا مردم خطه 
خراسان جنوبی دارید بفرمایید؟ آیت اهلل رئیسی: مردم خراسان 
جنوبی نشان دادند که انسان های با بصیرتی هستند هم در 
حضور حداکثری در انتخابات و هم در راهپیمایی حضور خود 
را ثابت کردند و باالترین رکورد در انتخابات را مردم خراسان 
جنوبی ثبت کردند. شاخصه مهم مردم خراسان جنوبی توجه 
به رهنمودهای امام و رهبری است و امید است آنچه خیر و 

صالح ملت و رضایت پروردگار است واقع شود.

گفتمان امام و رهبری شاخص انتخاب نماینده اصلح باشد
آیتاهللدکتررئیسی:منخراسانیهستموخراسانجنوبیرابهدلیلآنکهموجبعالقهزیادمناستومردمبسیارخوبومتدینیداردانتخابمیکنم

 ستاد انتخابات کشور با صدور اطالعیه ای از همه نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی و هواداران آن ها خواست 
با رعایت شئون این ایام در عین حفظ تحرک و جنب و جوش در فضای تبلیغات و رقابت های قانونمند و گرم انتخاباتی 
پیوند ناگسستنی خود با ذریه خاتم المرسلین را حفظ و از برکات و فیوضات این محبت توحیدی بهره مند گردند.

تاکید بر حفظ حرمت ایام فاطمیه در تبلیغات انتخابات

شروع  انتخاباتي  ستاد هاي  که  است  روز  چند 
ميان  اين  در  که  نکته اي  کرده اند.  فعاليت  به 
است  برخوردار  العاده اي  فوق  اهميت  از 
شوراي  مجلس  دوره  اين  انتخابات  اينکه 
همزماني  دليل  به  رهبري  خبرگان  و  اسالمي 
تا  است  کافي  دقت  نيازمند  فاطميه  دهه  با 
دختر  ساحت  به  هتک حرمتي  خداي ناکرده 
نشود.  انجام  ستادها  در  )ص(  خدا  رسول 
جوانان، مردم و هواداران بايد دقت داشته باشند 
که در اين ايام به گونه اي رفتار شود که باورها 
پايبندند،  آن  اقشاربه  همه   که  اعتقاداتي  و 
خدشه  دچار  ناآگاه  يا  مغرض  افراد  سوي  از 
نشود و چهره نادرستي از کانديداها در جامعه 
ندارد.  وجود  جدي  نگراني  البته  نشود.  مطرح 
 مردان و زنان ايراني به ويژه جوانان، به خوبي 
چارچوب هاي  در  چگونه  که  آموخته  اند 
خود  خواسته  هاي  ملي  باورهاي  و  فرهنگ 

کنند.  اعالم  را  خود  حضور  و  کرده  مطرح  را 
سياهپوش  جوانان  گسترده  حضور  به  مي توان 
و  محرم  ايام  در  پسران  و  دختران  از  اعم 
اشاره  کشور  در  سال  هر  عاشوراي  و  تاسوعا 
و  الزامات  اين  با  خوبي  به  جوانان  که  کرد 
ديني  شئونات  و  شعائر  به  پايبندي  ضرورت 
کرد  ادعا  مي توان  بهتر  عبارت  به  دارند.  توجه 
ايام پيش رو براي هواداران کانديداها يک  که 
فرصت است که اين تعلق خاطر را بار ديگر به 
عرصه هاي  در  زنان  حضور  بگذارند.  نمايش 
مختلف سياسي و اجتماعي به نگرش متعالي و 
الگوي زن در اسالم بازمي گردد. اگر اين الگوي 
در  قدرتمندي  بسيار  گرايش هاي  نبود  متعالي 
خانه نشين  پي  در  که  داشته  وجود  ما  تاريخ 
بزرگ  بانوي  زندگي  الگوي  بودند.  زنان  کردن 
حيات  تا  کرد  کمک  ايراني  زنان  به  اسالم 
تقارن  بنابراين  کنند.  تقويت  را  اجتماعي خود 
براي  فاطميه  دهه  با  انتخابات  تبليغات  ايام 
مردم ايران بسيار مهم است؛ زيرا در اين روزها 
را  الگوي زن خانه نشين  با کساني که  مي توان 
در اين سال ها ترويج کرده اند، روبه رو شد و در 
برابر آنها اين الگوي تکامل يافته زن را عرضه 
بيان  براي  آن  از  مي توان  شئونات  رعايت  با  و 

ضرورت ها استفاده کرد. 

ايام فاطميه و انتخابات

نشان جنوبی خراسان مردم
دادندکهانسانهایبابصیرتی
هستندهمدرحضورحداکثری
درانتخاباتوهمدرراهپیمایی
و کردند ثابت را خود حضور
انتخابات در رکورد باالترین
ثبت مردمخراسانجنوبی را
مردم مهم شاخصه کردند.
به توجه جنوبی خراسان
رهبری و امام رهنمودهای
استوامیداستآنچهخیرو
صالحملتورضایتپروردگار

استواقعشود.

قابل توجه
 ادارات، اصناف و همشهریان محترم:

بستهاز26000تا40000
آجیلمخلوطاز18000تا30000
مغزپستهاز25000تا55000

ترمینالفرآرویپستهوخشکباررزاقی-
کارخانهدشتبجد

قرعهکشیتخفیفاز2تا5درصد
فروشگاه:بهشتی21
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بنگاه قالب بتن        
 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازی       

32313600  -  09151615069 جليلی

توکــل

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرويس های بار 
با يک سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

گروه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی زیبا گستر شرق
بادردستداشتننیروهایتوانمنددرزمینههایکاغذدیواری،

سقفکاذبو...آمادهخدمترسانیبهشماهمشهریانعزیزمیباشد.

دراسرعوقتبانازلترین
قیمتبهصورتنقدواقساط

حدفاصلمیدانجمارانومدرس60
تلفن32421901-09155639915

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

 32412211-32412789
ضـدچـروکشکوهیانباجدیدتریندستگاههایروز

با تکنولوژی ضد چروک      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داريم می توانيم بهترين باشيم سفارش رفو پذيرفته می شود
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هنگامی که ناسا برنامه 
به  فضانورد  فرستادن 
با  کرد،  آغاز  را  فضا 
به  رو  کوچکی  مشکل 
دریافتند  آنها  شد.  رو 
موجود  که خودکارهای 
جاذبه  بدون  فضای  در 

کار نمی کنند. در واقع جوهر خودکار به سمت پایین 
جریان نمی یابد و روی سطح کاغذ نمی ریزد.برای 
را  اندرسون  مشاورین  شرکت  آنها  مشکل  این  حل 
طول  دهه  یک  از  بیش  تحقیقات  کردند.  انتخاب 
کشید، ۱۲ میلیون دالر صرف شد و در نهایت آنها 
خودکاری را طراحی کردند که در محیط بدون جاذبه 

می نوشت. زیر آب کار می کرد.
روی هر سطحی حتی کریستال می نوشت و از دمای 

زیر صفر تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد کار می کرد.
مداد  از  آنها  داشتند،  تری  ساده  حل  راه  ها  روس 

استفاده کردند.
نتیجه: 

برای حل مشکالتتان روی خود مشکل تمرکز کنید 
حل  های  روش  روی  نه  فضا(  در  نوشتن  )مشکل 

مشکل )نوشتن با خودکار در فضا(

موفقیت توانایي رفتن از شکستي به شکست 
دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است. 

)وینستون چرچیل(

عشق اوج لبخند در فراز 
یکی شدن است زمانی که تجربه اش 

را درعمق وجودمان احساس نمائیم

شادی بطلب که حاصل عمر دمی است
هر ذره  ز خاک  کیقبادی و جمی است
احوال جهان و اصل این عمر که هست
خوابی  و خیالی  و فریبی  و دمی است

آدمی برای لذت بردن از زندگی 
به آرامش نیاز دارد و برای 

چگونه زندگی کردن به دانش

اندیشیدن همانند دیدن نیست زیرا گاهی چشمها 
دروغ مینمایاند اما آن کس که از عقل نصیحت 

خواهد به او خیانت نمی کند .

دکتر جان دیمیتری  روانشناس ارشد  معتقد است پنج راه 
برای ثروتمند شدن وجود دارد که اگر این پنج کار را انجام 

دهید، توان ثروت سازی تان باال خواهد رفت.
1- این فداکاری را داشته باشید که یک کسب و 

کار راه اندازی و به مردم خدمت کنید
مردم خدمت  به  و  باشند  داشته  کاری  اخالق  باید  مردم 
کنند. اگر به مردم خدمت نمی کنید، پس منبع درآمدی 
ندارید. دو راه برای خلق ثروت وجود دارد: بازی مجموع 
 غیر صفر که در آن شما محصول یا خدمت یا ایده ای ارائه

می دهید که برای آن به شما پول می پردازند. 
این معامله ای است که باعث ایجاد ثروت میشود. راه دیگر 
خرید سهام است که آینده آن یک بازی مجموع صفر است. 
با این تاکتیک، چیزی به اقتصاد اضافه نمی کنید، بلکه زندگی 
شما وابسته به از دست دادن پول از سوی دیگران است.این 
 کار برای هر کسی جواب نمی دهد. ما نیاز به درصد قابل 
مالحظه ای از افراد داریم که برای افراد دیگر تولید می کنند 
و چرخه اقتصاد را می چرخانند. یک اقتصاد خوب از طریق 
افرادی کار می کند که ارزش اخالقی دارند و به افراد کمک 
می کنند.تنها کافی نیست که کسب و کاری را راه اندازی 
کنیم زیرا برای خلق ثروت، آن کسب و کار باید کارآمد بوده 
و سوددهی داشته باشد. در تجارت اگر سود نکنید، ثروتی 
وجود نخواهد داشت. این تجارت باید به خوبی مدیریت 

شود. شما باید بخشی از آن سود را پس انداز کنید و صرف 
موارد مصرفی نکنید تا آن پول برای تان کار کند. اگر به 
خرید چیزهایی ادامه دهید که ارزش شان کمتر می شوند، 

هرگز پیش نخواهید رفت.
2- برای پس انداز خود ارزش قائل شوید

اگر هیچ وقت پس انداز نکنید، همه عمر مجبور خواهید 
کنید، آغاز  را  کردن  انداز  پس  اگر  کنید.  کار  که   بود 

 پول تان برای تان کار خواهد کرد. افرادی که برای دیگران 
 کار می کنند و هرگز پس انداز نمی کنند، بیشترین مالیات را

 می پردازند و همیشه بی پول هستند.افرادی که پس انداز را 
آغاز می کنند، به سطح متوسط ارتقا می یابند.

 افرادی که پس انداز می کنند و می دانند که آن را چگونه 
افراد دیگر  پول  از  بسازند.  ثروت  و  سرمایه گذاری کنند 
استفاده می کنند تا پول بیشتری کسب کنند و کمترین 

مالیات را بپردازند.
3- مدیرانه پول خود را مدیریت کنید

را مدیریت  پول خود  به درستی  اگر  دارم که  من عقیده 
مدیریت  که  آورد  خواهید  دست  به  بیشتری  پول  کنید، 
 کنید. کلید این کار، ارزش قائل شدن برای پول است. وقتی

پس انداز کردن را آغاز می کنید، شروع به رشد خواهید 
کرد. در فواصل زمانی مشخص کمی توقف کنید و کاری 
را که انجام می دهید بنویسید. ببینید چقدر زمان صرف 

می کنید و زمانی که اختصاص می دهید، هر ساعت و 
هر دقیقه، چقدر بازدهی دارد.اگر می بینید که ۱۰، ۲۰، ۳۰، 
4۰ یا 5۰ درصد از آن را نمی توانید تحت کنترل درآورید، 
کسی را استخدام کنید که کارهایی را با اولویت پایین که 
باری روی شانه تان هستند و باعث می شوند تصویرتان از 
خودتان کوچکتر شود، حذف کند و وقت تان را آزاد کند تا 
به کارهایی برسید که برای تان الهام بخش هستند و در آنها 
مهارت و تسلط بیشتری دارید و باعث درآمد بیشتر در مدت 

زمان کمتری می شوند. 
انداز خود را  بار که این کار را انجام می دهید، پس  هر 
را  انداز خود  اگر هر دوره زمانی پس  افزایش می دهید. 
افزایش دهید، وقتی این تمرین را انجام می دهید، ارگ 
باشد،  درصد   ۱۰ ترجیحا  یا  نباشد  درصد  یک  از  کمتر 
مقداری که پس انداز می کنید در مدت دو سال حداقل 
تان،  اندازهای  دلیل پس  به  وقتی  برابر می رسد.  دو  به 
 تقاضای بزرگتری از خود دارید، منابع بزرگتری را به سمت 

خود جلب می کنید.
4- بر هنر سرمایه گذاری تسلط یابید

حفظ پولی که پس انداز کرده اید اهمیت دارد. وارن بافت، 
آهن ربای بزرگ تجارت این گفته را همیشه تکرار می کند: 
»قانون شماره ۱ در مورد پول این است که هرگز آن را از 
دست ندهید. قانون شماره ۲: قانون شماره ۱ را فراموش 

نکن.« یک سرمایه گذار کسی است که محاسبات کافی 
انجام داده تا بداند که این کار به نفع اوست. آنها فرض 
نمی کنند، اطمینان حاصل می کنند که اعداد به نفع آنان 
 فعالیت می کنند. آنها صبورند، منتشر سرمایه گذاری درست 

می مانند و احساسی و هیجانی عمل نمی کنند.
5- مقداری از ثروت را انتخاب کنید
 که با بینش و رویای تان برابر است

اگر هدفی داشته باشید که به روشنی تعریف شده باشد، 
اگر  برسید.  آنجا  به  احتمال بسیار زیادی وجود دارد که 
کسی بگوید که می خواهم زندگی با ارزش یک میلیون 
در سال و بازگشت متوسط شش درصد داشته باشم، این 

یعنی باید ۱6.6 میلیون پس انداز داشته باشد.
شش درصد به عالوه پنج تا شش درصد تورم روی آن 
را حفظ  بتواند آن سبک زندگی  باشد که  او  باید ثروت 
قراردادی  عدد  این  است.  خیال  یک  این  وگرنه  کند 
نیست، این یک عدد خاص است. افرادی که می دانند 
کجا هستند و می دانند که سرمایه و استعدادشان چقدر 
است و اهداف روشنی دارند و برای رسیدن به آن استراتژی 
مشخص دارند، بیشتر از افرادی که خیال پردازی می کنند 
و نمی دانند کجا ایستاده اند و استراتژی و انگیزه انجام 
آن استراتژی را ندراند، احتمال رسیدن به هدف برای شان 

وجود دارد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز 

و میان خدا و جن ها پیوندی انگاشتند و حال آنکه جنیان نیک دانسته اند که ]برای 
حساب پس دادن[ خودشان احضار خواهند شد. سوره الصافات، آیه ۱58

حدیث روز

هیچ قطره ای در پیشگاه خدا محبوب تر از قطره اشکی نیست که در تاریکی شب 
فقط به منظور خوف از خدا ریخته شده است . امام باقر )ع(

شهادت حضرت زهرا)س(

تضمین پولدار شدن شما با این پنج راهکار

افقي : ۱ - احیا - نوعی شیرینی 
خشک و نازک  -اندک ۲ - پایتخت 
تانزانیا - کلید ۳ - مشروح - دردناک 
حرف   -4 تیز  نوک  کارد  نوعی   -
ظالم   - دهنده  روزی   - همراهی 
و زورگو 5 - به جا آوردن - عمق 
عقیق  شبیه  قیمتی  سبز  سنگ   -
6- حمام تاریخي کاشان - لگد - 
شهری در استان گلستان 7- سرگرد 
قدیم -  پلیس بین الملل - پراکندگی 
8- ارتعاش - کلمه شرط - نرمی و 
روانی 9- ناپایدار -  جزیره ای ایراني 
هاردی  فارس - همبازی  خلیج  در 
۱۰- آویخته شده - مالمت کننده - 
کلمه پرسش ۱۱- پیشقراول - حلقه 
نورانی اطراف چیزی - رئیس نقاالن 
صفویه  دوره  در  گیران  معرکه  و 
۱۲ - توجه و دقت نظر - فراهم-  
نشانه مفعولی ۱۳ - کندن علفهای 
هرز - نوعیا جاق برقی- سکونت 
از  از وسایل خیاطی -  دادن  ۱4- 
رشته های ورزش ۱5- پول ژاپني 

ها - گلي آپارتمانی - جستجوگر.
داوود  ساخته  فیلمی  عمودي: ۱- 
میرباقری - پاک کردن گل و الی از 
قنات ۲- پدر - مرد مجرد - مجلس 
و  مهمترین   -  ۳ ونشاط  شادی 

پرآبترین رودخانه شمالی آذربایجان 
شرقی - روشن و درخشان - یکی 
پس از دیگری 4- قضاوت - برنج 
فروش - میوه ای با خاصیت طبی 
نازکی  و  نرمی   -5 سنجد  شبیه 
- همانندی - تکنیک 6- کافی - 
افزون شونده - نان کلفت 7 - کاسه 
رادیویی  های  شبکه  از   - گدایی 
کشورمان - سگ فضانورد 8- چهار 
تردستی  عملیات  نوعی   - فصل 
مأمور   -  9 اختیار  نوع  بهترین   -

 پلیس - بزدل - قابل مشاهده ۱۰- 
ماهی   - کتان  تخم   - ور  اندیشه 
کنسروی ۱۱ - دریا  - خانم کارآگاه 
داستانهای آگاتاکریستی- معیار ۱۲-  
برهان   - آتشی  دستی  افزار  جنگ 
- مرکز کهگیلویه و بویراحمد ۱۳- 
شاهزادگان  عنوان   - کردن  سهیم 
بریدن   - مقعر ۱4   - دوره صفوی 
فرنگی -  موسیقدان ایرانی - گریه با 
سوز و گداز ۱5 - ناکامی - ماکارونی 

ورقه ای.
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معتبرترین قول شهادت  
حضرت فاطمه زهرا)س( کدام  است

 در تقویم زندگی حضرت فاطمه علیها السالم، همچون 
سایر معصومین)علیهم السالم( بین مورخان و محدثان 
اخالف وجود دارد، در این اختالف بیش از هر چیز به 
ضعف فرآیند ثبت و ضبط در آن زمان بر می گردد، به 
ویژه آنکه ضابطان و محدثان در آن دوره به مباحث 
تواریخ و والدات و وفیات اهمیت چندانی نمی دانند و 
شبیه این اختالفات در مورد خود رسول اکرم)ص( نیز 
کمابیش وجود دارد. اما این اختالفات در مورد تقویم 
زندگانی حضرت زهرا)س( نسبت به سایر معصومین 
بیشتر است و این ظاهراً به نوع جنسیت آن حضرت )س( 
یعنی به زن بودن ایشان بر می گردد که طبیعتاً موجب 
ارتباط و اطالع نسبتاً کمتر از این تواریخ می شدند، به 
طور کلی ۱۳ گفته مختلف در منابع تاریخی و روایی در 
مورد تاریخ شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 

وجود دارد که معتبرترین آنها  عبارت است از:
-  4۰ روز بعد از وفات رسول خدا)ص(، این گفته را 
مرحوم مجلسی در »بحار االنوار« جلد 4۳ صفحه ۲۱۲ 
حدیث 4۱ از کتاب »عیون المعجزات« نقل کرده است، 
همچنین در کتاب »کشف الغمه« جلد۱ صفحه 5۰۰ 

با استناد به روایتی مجهول این گفته نقل شده است.
-  45 روز بعد از وفات رسول خدا)ص(، این گفته را 

برخی از محدثان  نقل کرده اند.
ـ دو ماه بعد از وفات رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله(، 
این گفته را »حاکم نیشابوری« در کتاب »مستدرک« از 

عایشه نقل کرده است.
ـ 7۰ روز پس از رحلت رسول خدا)ص(، این گفته را 
یکی از دانشمندان اهل سنت »ابن عبد االب« در کتاب 

»االستیعاب« نقل کرده است.
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میهفتلامسرومسا1

رسمارربناراتس2

نانرودرگفالوی3

درودلومنرهدا4

ادلیهاگبوهب5

شرندمتدردرسخ6

ویداهبریششیار7

رولورروتهوبنا8

یناجنزروادلاب9

دکیاکیرحاسره10

هاهمانمایرا11

خسنلتسلطاتمه12

الوبایکاهدالج13

طاقنردنبلولکی14

روادکمکدرگناهج15

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

تجربه کنید.    09158668002

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

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

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 

فست فود فعال با فروش باال و 
 موقعیت عالی به فروش

 می رسد یا معاوضه با خودرو
09356214184

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

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

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

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

فروش فوری 17عدد آالچیق 
6 متری      09151615023

دو دربند مغازه تجاری واقع در انتهای 
خیابان دولت تقاطع نرجس به صورت رهن 

واگذار می گردد    09012746319

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

09153613243- شریفی

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

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

قطره ای قیمت توافقی
09359324505

نقاشی ساختمان انواع نقاشی ساختمان 

پذیرفته می شود. 09159647370 - مرکی

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید   09365616023

90 متر کانال کولر و دو دیگ سوپر شوفاژ 
مرکزی و متعلقات آن به فروش می رسد.

09120848388

 فروش پیکان وانت یخچال دار 
مدل 89 با تضمین کار  09399854048

مغازه لوازم کادویی و فانتزی واقع در 
خیابان مدرس با موقعیت عالی و اجاره پایین

 به فروش می رسد.      09155623060

به چند نفر خانم و آقا برای کار در رستوران 
نیازمندیم.     09363614774

 32342406 ساعت تماس: فقط 3 تا 5 عصر

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

تومان    09155634742-انصاریان

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

به چند نفر همکار خانم برای 
کار در رستوران نیازمندیم.

09155616181
32432355

 به یک آرماتوربند 
برای همکاری در ساخت مسجد 

نیازمندیم.
09157203004

کارت دانشجویی اینجانب
 جواد حسین آبادی مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قابل توجه موسسات ، ادارات ، بانک ها و آژانس ها 
شماره تلفن 32444000 به فروش می رسد.    

09156652131

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

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

داربست ایستا
اجرای نصب داربست و پیچ 

رولپالک نما     09151609715  
09151613901 - فرج زاده

نان لواش سبوس دار
هدیه ما برای سالمتی شما

تحویل درب منزل
09159630105

خیابان غفاری- پرستار 2- بازار محله

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

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

09151602018- 32233142 خسروی

سمساری مرتضی    خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین قیمت   
  09159632924- امیرآبادی
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عصرایران: چای ترش یا چای قرمز که به چای مکه نیز معروف است از گیاه رز چینی تهیه می شود که از گلبرگ و دانه های آن می توان به عنوان نوشیدنی 
استفاده کرد. افرادی که دارای قند، چربی و فشار خون باال هستند می توانند یک تا دو نوبت از چای روزانه خود را به چای قرمز اختصاص دهند و برای
 هر بار مصرف، پنج گرم از گلبرگ های چای قرمز را داخل یک فنجان ریخته و سپس آب جوش بر روی آن بریزید و صاف کرده و میل کنید. 

دیابتی ها چای قرمز بنوشند  اخبار ورزشی

»حسن نژاد« قهرمان مسابقات 
پینگ پنگ آزاد شهرستان بیرجند

مسابقات پینگ پنگ آزاد شهرستان بیرجند با حضور 
روز  مناسبت  به  حذفی  دو  صورت  به  بازیکن   12
پرستار در سالن شهید سرحدی بیرجند برگزار شد و 
افسانه حسن نژاد مقام اول را به دست آورد، فاطمه 
عرب زاده دوم شد و حکیمه زراعتی مقام سوم این 
با حضور علیرضا  پایان  در  را کسب کرد.  مسابقات 
عشقی مسئول کمیته اجرایی مسابقات استان، زهرا 
و  مسابقات  اجرایی  کمیته  مسئول  نژاد  چهکندی 
شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  از  رضایی  خانم 
بیرجند، توسط هیئت پینگ پنگ شهرستان بیرجند 

جوایزی به کلیه رده های سنی اهدا شد.
 

تجلیل از برترین های مسابقات 
قهرمانی موتورکراس استان

موتورسواری  و  اتومبیلرانی  هیئت  رئیس  فارس: 
و  شناسایی  راستای  در  گفت:  جنوبی  خراسان 
گرامیداشت  و  ورزشی  بالقوه  استعدادهای  پرورش 
فجر پیروزی انقالب اسالمی مسابقات موتورسواری 
برگزار شد. رجبی ستوده،  قهرمانی خراسان جنوبی 
اظهار داشت: در این مسابقات بیش از 50 موتورسوار 
و450  کالس250  سه  در  و  موتورکراس  رشته  در 
موتورسواری  پیست  در  کراس  سوپر  و  سی  سی 
قاینات  شهرستان  بوذرجمهر  گردشگری  منطقه 
کرد:  تصریح  پرداختند.وی  رقابت  به  یکدیگر  با 
قربانزاده  سعید  مسابقات،  سی  سی  کالس250  در 
روح ا...  ایستاد،  قهرمانی  سکوی  بر  قاین  تیم  از 
جهانگیر از تیم سرایان نایب قهرمان شد و مجتبی 
گرفت.  قرار  سوم  جایگاه  در  قاین  تیم  از  صمصام 
در کالس 450 سی سی  یادآور شد:  رجبی ستوده 
مسابقات قهرمانی موتورکراس استان محمدخانی از 
تیم سرایان به مقام اول دست یافت، جمال یوسفی 
از تیم سرایان جایگاه دوم را کسب کرد و محسن 
وی  رسید.  سوم  مقام  به  بیرجند  تیم  از  اختر  نیک 
خاطرنشان کرد: در کالس سوپرکراس این دوره از 
مسابقات نیز محمدخانی رتبه نخست را کسب کرد 

و سعید قربانزاده نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

سیامند رحمان: می خواهم رکورد 
خود را در گینس ثبت کنم   

این  به  پاسخ  در  و ز نه بر د ار ی جهان  معلول  قوی ترین 
از  را  پارالمپیک  پاداش کسب سهمیه  آیا  پرسش که 
این  هنوز  متاسفانه  افزود:  کردید،  دریافت  فدراسیون 
پاداش را دریافت نکرده ام. سیامند رحمان در گفتگو با 
ایسنا، افزود: رکورد فوق سنگین در دست من است و 
هنوز هیچ و ز نه بر د ار ی در دسته 107+ کیلوگرم وجود 
ندارد که ر قا بت نزدیکی با من داشته باشد. امیدوارم با 
جابجایی رکورد باالی 300 در ریو، عالوه بر کسب مدال 
طال و رکوردشکنی، اولین و ز نه بر د ار  فوق سنگین معلولی 

باشم که رکورد خود را در گینس به ثبت می رسانم. 

معرفی دو خوراکی برای ماه خانه تکانی 

مفید  خوراکی  دو  مطلب  این  در  شهرخبر: 
آستانه   در  تا  می کنیم  معرفی  را  ویتامین  پر  و 
عید انرژی تان تحلیل نرود. موز، میوه ای همه 

پر  از  یکی  سیب  از  بعد  و  است  شده  فصل 
سرشار  موز  می شود.  محسوب  مصرف ترین ها 
از کربوهیدرات ها، فیبرها و ویتامین هاست. اگر 
سخت مشغول خانه تکانی هستید و یا ورزش 
داشته  میوه تان  را در سبد  موز  می کنید حتماً 

بسیار  سال  سرد  روزهای  برای  خرما  باشید. 
مناسب است. می توانید آن را با چای یا شیر میل 
کنید. این میوه خشک سرشار از فیبر، پتاسیم و 
قندهای طبیعی است. بنابراین انرژی زیادی به 
شما می دهد. پس در حین رفت و روب دست از 

کار بکشید و یک عدد خرما میل کنید.

میوه را هم به اندازه بخورید
 

موجود  طبیعی  قند  »فروکتوز«  نیوز:  سالمت 

در میوه است که مصرف بیش از حد این قند 
توانایی هورمون انسولین برای سوخت و ساز 
قند خون و تولید انرژی را کاهش می دهد که 
این امر می تواند در میزان ضریب هوشی افراد 
فروکتوز  همچنین  باشد.  داشته  منفی  تاثیر 
مصرف  بنابراین  دارد  چربی سازی  خاصیت 
بیش از حد آن می تواند خطر چاقی را نیز برای 
توصیه  افراد  به  باشد.  داشته  همراه  به  افراد 
می شود روزانه بیش از چهار تا پنج واحد )هر 
متوسط(  پرتقال  یا  سیب  یک  معادل  واحد 
مصرف نکنند. از طرفی به افراد تاکید می شود 
تا قند  را روزانه مصرف کنند  این مقدار میوه 

مورد نیاز بدن برای سوخت و ساز تامین شود.

کفش پاشنه بلند علت بروز
 واریس در زنان

 
سالمت نیوز: به گفته محققان، زنان چهار برابر 
واریسی«  »عروق  بیماری  از  مردان  از  بیش 
تحرک،  بی  زندگی  سبک  که  برند  می  رنج 
پوشیدن لباس های تنگ و کفش پاشنه بلند 
عروق  واریس،  بیماری  در  است.  آن  علل  از 
پاها گشاد، متورم و پیچ خورده می شوند. در 
به  بیماری  این  واریس،  درمان  عدم  صورت 
یافته  گسترش  پا  قوزک  ناحیه  تا  زخم  شکل 

از  بیش  زنان  کند.  می  دشوار  را  رفتن  راه  و 
بارداری  و  هستند  واریس  مستعد  مردان 
بارداری،  دوران  در  است.  آن  اصلی  عامل 
پاره  پا پر تر بوده و راحت تر  وریدهای ساق 
در  و فشار شکمی  زیرا حجم خون  می شوند، 

این دوران افزایش می یابد و هورمون ها سبب 
هرچه  می شوند.  خونی  رگ های  شدن  گشاد 
خطر  می شود  نزدیک  خود  پایان  به  حاملگی 
باید  زنان  اینرو  از  می یابد.  افزایش  واریس 
سن،  افزایش  با  به خصوص  مردان،  از  بیش 

مراقب سبک زندگی خود )زندگی بی تحرک، 
پوشیدن لباس های تنگ و کفش پاشنه بلند( 

باشند تا مبتال به این بیماری وریدی نشوند.

خوراکی هایی برای سالمت مردان

شهرخبر: گوشت قرمز کم چرب : قسمت های 
کم چرب گوشت های قرمز مثل گوشت لخم 
تنها  و  هستند  پروتئین  حاوی  گوسفند  و  گاو 
مقداری بیشتر از سینه مرغ چربی دارند. عاله 
از اسیدآمینه  این گوشت قرمز منبع خوبی  بر 

لوسین می باشد که به ساخت عضالت کمک 
تامین  توانند  می  مغزها   : پسته  کند.  می 
همچنین  باشند.  روی  و  فیبر  پروتئین،  کننده 
می  که  هستند  گیاهی  های  استرول  از  غنی 
توانند سطوح کلسترول خون را بهبود بخشند. 
گوجه فرنگی: غنی از ماده ای با خاصیت آنتی 
اکسیدانی به نام »لیکوپن« هستند که از بدن 
بخصوص  ها  سرطان  مختلف  انواع  برابر  در 
سرطان پروستات محافظت می کند. مطالعات 
سس  منظم  بطور  که  مردانی  اند  داده  نشان 
احتمال  گوجه فرنگی مصرف می کنند کمتر 
شوند.  مبتال  پروستات  سرطان  به  دارد 
مخلوط سبزیجات : سبزیجات رنگی از قبیل 
بتاکاروتن،  از  نارنجی رنگ سرشار  سبزیجات 
لوتئین و ویتامین می باشند. این مواد مغذی 
می توانند از بزرگ شدن پروستات جلوگیری 
کنند . فلفل دلمه ای قرمز، هویج، سیب زمینی 
از  خوبی  های  انتخاب  کدوحلوایی  و  شیرین 
برگ  سبزیجات  همچنین  هستند.  گروه  این 
سبز تیره مثل اسفناج و کلم پیچ نیز می توانند 
به سالمت چشم ها و پروستات کمک کنند. 
زآگزانتین  و  لوتئین  از  سرشار  سبزیجات  این 
 هستند که از سیستم بینایی در مقابل کاتاراکت 
)آب مروارید( و تحلیل شبکیه ناشی از افزایش 

سن محافظت می کنند.

میوه را هم به اندازه بخورید

اعتراف متهم سایبری به هک 200 حساب کاربری ایمیل

متهم سایبری که با پهن کردن طعمه به نام بازی »کلش آف کلنز« اقدام به 200مورد هک حساب کاربری 
ایمیل کرده بود توسط پلیس فتای خراسان جنوبی شناسایی و در محل سکونت خود دستگیر شد. رئیس پلیس 
فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان گفت: فردی به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد پسورد 
و رمز ایمیل او هک شده و بعد از مدتی متوجه شده بود که ورود به ایمیل برای او مقدور نیست تا این که 
معلوم شد فرد دیگری با دسترسی به ایمیل وی و برداشتن رمز کاربری، »بازی کلش آف کلنز« مالباخته را 
در اختیار گرفته است. سرهنگ حسینی افزود: این مالباخته در یکی از شبکه های اجتماعی موبایل متوجه می 
شود که برای بازی موبایلی »کلش آف کلنز« هزار جان رایگان از طریق سایتی گذاشته شده که فرد شاکی 
به سایت مربوطه مراجعه و در یک چشم برهم زدن حساب کاربری ایمیل وی هک شده بود و فرد هکر نیز 
با به دست آوردن پسورد و رمز ایمیل شاکی محتوای ایمیل را بررسی می کند، تا این که به حساب کاربری 
بازی کلش که متعلق به شاکی بود دست یافته است. وی ادامه داد: پلیس فتا صاحب سایت را شناسایی کردند 
و معلوم شد که این فرد در یکی از استان های همجوار سکونت دارد که متهم شناسایی و دستگیر شد و 

به 200مورد هک اطالعات حساب کاربری که با بازی »کلش آف کلنز« مرتبط بودند اعتراف کرد.

توقیف پژو206 با 17میلیون ریال خالفی

سواری  دستگاه  یک  توقیف  از  استان  راه  پلیس  رئیس 
داد.  خبر  ریال  و900هزار  میلیون  خالفي17  با  پژو206 
رانندگان  با  برخورد  راستاي  در  گفت:  رضایی  سرهنگ 
هنگام  بشرویه  راه  پلیس  مأموران  ساز  حادثه  و  متخلف 
کنترل خودروهاي عبوري یک دستگاه خودروی پژو206 
وي  کردند.  متوقف  مجاز  سرعت  از  تخطي  علت  به  را 
افزود: پس از توقف این خودرو و استعالم به دست آمده، 
مشخص شد خودرو داراي مبلغ 17میلیون و900 هزار ریال 
خالفي معوقه است. برابر ماده 8 قانون رسیدگي به تخلفات 
رانندگي از تردد خودروهاي متخلف با خالفي بیش از 10 
میلیون ریال جلوگیري و در صورت مشاهده توقیف خواهند 

شد که طبق همین ماده این خودرو روانه پارکینگ شد.

کشف 202 کیلوگرم تریاک در خراسان جنوبی

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف 202 کیلوگرم تریاک از سوداگران مرگ و هالکت قاچاقچی مواد مخدر خبر داد . 
سرهنگ شجاع گفت : مأموران یگان تکاوری »دیهوک« طبس اخباری مبنی بر حمل و جابجایی مواد مخدر توسط دو دستگاه 
موتورسیکلت تریل650 در مناطق کویری این شهرستان دریافت کردند که دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار قرار 
گرفت.وی گفت : مأموران آثار تردد بجا مانده از قاچاقچیان را در کویر ردزنی کردند و با اطالعات به دست آمده مسیر تردد 
سوداگران مرگ را کنترل کردند .فرمانده انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: با اعزام چهار تیم رزمی خودرویی و استقرار در 
مسیر تردد قاچاقچیان دو دستگاه موتورسیکلت تریل با چراغ خاموش در کمین مأموران قرار گرفتند. سرهنگ شجاع ادامه داد 
: مأموران به سوداگران مرگ دستور ایست دادند که با بی توجهی قاچاقچیان و فرار راکبان موتورسیکلت چند بار با شلیک 
هوایی به آنان اخطار داده شد. وی گفت : قاچاقچیان که قصد تسلیم شدن نداشتند با تیراندازی پلیس متوقف شدند که بر اثر 
اصابت گلوله به یکی از راکبان موتورسیکلت این سوادگر مرگ به هالکت رسید و موتورسیکلت ها واژگون و سه متهم دیگر 
نیز دستگیر شدند. فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: در بازرسی از موتورسیکلت ها 202 کیلوگرم تریاک کشف شد و 
دو دستگاه موتورسیکلت توقیف شد. سرهنگ شجاع تأکید کرد: برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر در خراسان جنوبی بدون هیچ 
اغماضی صورت خواهد گرفت و هیچ نقطه ای از استان محیطی امن برای برای برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی نخواهد بود.

بـرنـج ام-کــي 

خوش عطر، خوش پخت و ١٠٠ درصد خالص
تنها یک بار امتحان کنید

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بیرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

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

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر با کارگر ماهر 
و کامیون جک ٦ متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما را با یک 

سرویس حمل می کنیم.   09155618308 - جالل نیا  

مدرسه  زبان بیرجند
انگلیسی، آلمانی،  ایتالیایی،  اسپانیایی

www.lanschool.ir
خیابان مدرس ١٦- پالک ٨٥

تلفن: ٣22٣٧٥٤٩
مشاوره و ثبت نام عصرها

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی
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ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

٠٩١٥١٦٣٠2٣ - ٨٣222٥٤٩٤
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد ٩٨

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

قــالیشویی خــاوران   09151647069-  32255257-32253199  نوگیدری

نمایشگاه تخصصی پرده

           پارسـا
بیرجند - نبش توحید 2٨- ایزدی     ٠٩١٥٦٧٠٦٣٠١ - ٠٥٦٣2٤٤٥2٥2

نقـد    اقسـاط

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

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

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

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

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

نمایندگی نوکی

 حمل  اثاثیه  منزل 

با خاور مسقف و کارگر ماهر
٠٩١٥٩٦٣٩٠٦٥

علی آبادی
ضمنا کارگر تنها نیز داریم

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

مسیر مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  ٣22٥٦٤٦٥ -  ٣22٥٦٤٤٤ ٠٥٦ - ٠٩١٥٥٦2٩٦٤٨

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

 وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي
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نامگذاری 2300 نوزاد به القاب فاطمه زهرا
 

صدا و سیما- مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: 
از آغاز امسال 7 هزار و 753 نوزاد دختر در این استان 
القاب حضرت و  نام  به  نفر   متولد که 2 هزار و 373 
فاطمه )س( نامگذاری شدند. پور حسین افزود: از این 
تعداد 656 نوزاد به نام فاطمه، 596 نوزاد به نام زهرا، 
522 نوزاد به نام فاطمه زهرا و 599 نوزاد نیز به نام القاب 
ریحانه، صدیقه،  از جمله مطهره،  زهرا )س(  حضرت 
طاهره، راضیه، مرضیه، محدثه و کوثر نامگذاری شدند.

ایجاد امنیت و آرامش در فضای رقابت ها 
تصمیم گیری درست را در پی دارد

در  آرامش  اگر  گفت:  خراسان جنوبی،  استاندار  ایسنا- 
همه سطوح جامعه وجود داشته باشند ارزیابی و بررسی 
به درستی انجام، مسایل روشن و تصمیم گیری انجام 
می شود. خدمتگزار اظهارکرد: در کشور برای اداره امور 
و حل مسایل نیاز به شناخت ظرفیت ها و یافتن راه حل 
استفاده از این ظرفیت ها داریم. وی یادآور شد: تمامی 
افراد در فضای توأم با اعتماد، اطمینان، آرامش و امنیت 
اعالم  را  خود  نظرات  و  طرح  را  نظرات  نقطه  کامل 
می کنند و مردم با مقایسه این نقطه نظرات و سنجش 
آنها تصمیم گیری می کنند. خدمتگزار با اشاره به اینکه 
در حل امور خرد جمعی قطعاً از فکر محدود موفق تر 
و کارآمدتر خواهد بود، افزود: مشارکت حداکثری پای 
صندوق های رأی قطعاً تاثیربسزایی داشته و باعث ایجاد 
نشاط در جامعه شده که با گسترش این نشاط در تمامی 

عرصه ها اثر بخشی و کارآمدی امور بهتر خواهد بود.

پنج هزار رأی اولی در فردوس 
پای صندوق های رأی می روند

در  نفر  پنج هزار و ۸۰  فرماندار فردوس گفت:  مهر- 
انتخابات امسال برای اولین بار پای صندوق های رأی 
می روند. رجبی مقدم اظهار کرد:  از ۱6 کاندید مجلس 
فعال  ستاد  کاندید   ۱۰ فردوس،  در  اسالمی  شورای 
انتخاباتی داشته که این خود فضای رقابت را نیز افزایش 
داده است. وی بابیان اینکه تالش ما بر این است که 
افزود:  نکنیم،  ایجاد  نامزد ها محدودیت  تبلیغات  برای 
فضا های عمومی شهر مانند تقاطع ها و چهارراه ها برای 

تبلیغ نامزد ها در اختیار آنها قرارگرفته است.

تولید 4 هزار تن عرقیات گیاهی در استان

صدا و سیما- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی گفت: 4 هزار و 2۰۰ تن انواع عرقیات گیاهی از 
آغاز امسال تاکنون در استان تولید شد. ولی پور افزود: 
این مقدار ۱2۰ میلیارد ریال درآمد عاید تولید کنندگان 
 کرد که عالوه برمصرف در داخل استان به استان های
و  رضوی  خراسان  کرمان،  بلوچستان،  و  سیستان 
تهران نیز ارسال می شود. وی افزود: گل محمدی، 
شاتره، کلپوره، درمنه، عناب، زعفران، چهل گیاه، نعنا، 
کاسنی، خارشتر و گزنه از جمله گیاهان دارویی است 

که عرقیات آنها در خراسان جنوبی گرفته شده است.

جابجایی روزانه بیش از 70 هزار مسافر 
توسط ناوگان اتوبوسرانی بیرجند

تسنیم- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومه 
توسط  مسافر  هزار  از 7۰  بیش  روزانه  اینکه  بیان  با 
گفت:  می شوند،  جابجا  بیرجند  اتوبوسرانی  ناوگان 
متوسط عمر ناوگان این سازمان ۸ سال است و 5۰ 
در  باالی ۱2 سال  با عمر  فعلی  اتوبوس های  درصد 
اینکه  بر  تأکید  با  غالم پور  می کنند.  فعالیت  خطوط 
کیفیت خدمات رسانی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی 
در خور شأن شهروندان نیست، بیان کرد: در این راستا 
مالی  منابع  دلیل کمبود  به  بعد عماًل  به  از سال ۸9 
متاسفانه نتوانستیم اتوبوس جدیدی را به ناوگان فعلی 
وزارت کشور  امسال  اینکه  بیان  با  کنیم. وی  اضافه 
را  اتوبوس  دستگاه   639 و   هزار  یک  خرید  قرارداد 
منعقد کرده است، افزود: پیگیر آن هستیم بتوانیم پس 
از مشخص کردن سهمیه استان ها حداقل 5۰ دستگاه 
اتوبوس را که اعالم نیاز کردیم به ناوگان فعلی اضافه 

و خدمات رسانی را به لحاظ کیفی افزایش دهیم.

بدهی 9 میلیارد ریالی آبفار نهبندان در 
نگهداری شبکه ها و آبرسانی سیار به روستاها

ایرنا- مدیر امور شرکت آب و فاضالب روستایی نهبندان 
گفت: این شرکت برای آبرسانی سیار به روستاها و نگهداری 
به شرکت های ریال  میلیارد  آبرسانی 9   شبکه های 
پیمانکار بدهی دارد. صادقی افزود: از این مبلغ پنج میلیارد 
و 5۰۰ میلیون ریال در زمینه آبرسانی سیار و مابقی برای 
نگهداری شبکه هاست. وی افزود: این شرکت با کمبود 
جدی اعتبار برای آبرسانی سیار روبرو است و رفع این 

مشکل نیازمند توجه ویژه مسئوالن استان است.

کمک 610 میلیون ریالی مردم استان  
به نیازمندان در طرح هبه

صدا و سیما-  مردم نیکوکار خراسان جنوبی از آغاز 
امسال 6۱۰ میلیون ریال در طرح هبه به نیازمندان 
و  منزل  لوازم  مردم  هبه،  طرح  در  کردند.  کمک 
نیازمندان  به  برای کمک  ندارند،  نیاز  را که  وسایلی 
دهند. می  قرار  شهرداری  و  امداد  کمیته  اختیار  در 

امداد  کمیته  مردمی  های  مشارکت  توسعه  معاون 
خراسان جنوبی گفت: کمک های مردم در این طرح 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال 2۱ درصد افزایش 
در  جنوبی  خراسان  مردم  افزود:  حسینی  داشت. 
مدت مشابه پارسال 5۰۰ میلیون ریال در طرح هبه 
کمک کردند. به گفته وی اجاق گاز، بخاری، چراغ 
گرمایشی، یخچال، پنکه، فرش و لوازم آشپرخانه از 

اقالم اهدایی مردم در طرح هبه است.

سومین نمایشگاه دوساالنه توانمندی های 
سازمان های مردم نهاد برگزار می شود

گروه خبر- سومین نمایشگاه دوساالنه توانمندی ها و 
دستاوردهای سازمان های مردم نهاد خراسان جنوبی 
از نهم تا دوازدهم اسفند ماه در محل نمایشگاه های 
بین المللی استان برگزار می شود. مدیر کل دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: در این نمایشگاه 
توانمندی های سمن های استان در حوزه های مختلف 
به نمایش در می آید. ابراهیمی افزود: به دنبال فراخوان 
استانی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تعداد 
از میان 275 سمن ثبت شده  66 سازمان مردم نهاد 
در استان از فرصت ایجاد شده برای نمایش اقدامات 
برای حضور در  و  بهره گرفته  توانمندی های خود  و 
است:  ذکر  شایان  کردند.  آمادگی  اعالم  نمایشگاه 
همزمان نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار 
به همت دفتر امور روستایی و دفتر امور بانوان و خانواده 

استانداری در سالن A نمایشگاه برگزار خواهد شد.

اعزام 200 نفر از مددجویان 
امداد درمیان به مشهد مقدس

درمیان  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیر  فارس- 
گفت: در راستای اجرای طرح شوق زیارت 2۰۰ نفر 
مشهد  به  شهرستان  این  امداد  کمیته  مددجویان  از 
این  کرد:  اظهار  بصیری پور  می شوند.  اعزام  مقدس 
مددجویان به همت خیران نیک اندیش و با همکاری 
و  می شوند  اعزام  مقدس  مشهد  به  امداد  کمیته 
به  تاکنون  که  کسانی  اولویت  با  افراد  این  گزینش 
اعزام  هزینه  داد:  ادامه  وی  نرفته اند.  مقدس  مشهد 
برای هر نفر یک میلیون و 5۰۰ هزار ریال است که 

توسط خیران و کمیته امداد تأمین شده است.

فراخوان  پنجمین جشنواره 
بین المللی فیلم سبز ایران

گروه خبر- پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران 
اردیبهشت ماه سال ۱395  از ۱۰ سال توقف در  پس 
همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد. مهلت ارسال 
آثار به این جشنواره تا ۱۰ اسفند ماه سال جاری تمدید 
شده است و هنرمندان و فیلمسازان استان می توانند آثار 
خود را در محورهای جشنواره ارسال نمایند. فرهنگسازی 
و ارتقاء آگاهی مردم و مسئوالن در حوزه حفظ و توسعه 
محیط زیست و ایجاد زمینه ارتباط هنرمندان و مردم با 
موضوع حفظ محیط زیست همچنین ترویج و ارتقاء 
سطح کیفی محصوالت فرهنگی هنری و سینمایی 
است.  این جشنواره  اهداف  از  زیست  در حوزه محیط 
تا   24 از  سبز  فیلم  المللی  بین  جشنواره  پنجمین 
از  تعدادی  اردیبشهت ماه سال ۱395 در تهران و   3۱ 

استان های کشور به صورت همزمان برگزار می شود. 

گشایش نمایشگاه حیات وحش در بیرجند

صدا و سیما- نمایشگاه حیات وحش روز گذشته در بیرجند 
گشایش یافت. مسئول برگزاری این نمایشگاه گفت: در 
این نمایشگاه 3۸ عکس از گونه های حیوانی شاخص 
استان و کشور از جمله پلنگ ایرانی، یوزپلنگ آسیایی، 
 عقاب، قوچ اوریال، کل و بز، جبیر و خرس قهوه ای

 به نمایش گذاشته شده است. مودی هدف از برپایی این 
نمایشگاه را آشنایی مردم با گونه های حیات وحش برای 
حفظ آنها، عنوان کرد. این نمایشگاه تا 7 اسفند هر روز 
از ساعت 9 تا ۱2 و ۱7 تا 2۰ در نگارخانه شهر بیرجند به 

روی عالقه مندان باز است.

شبستان- معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف خراسان جنوبی گفت: »سوگواره یاس نبوی« ویژه دهه دوم فاطمیه در آستان مقدس امامزادگان و 
بقاع متبرکه استان برگزار می شود. حجت االسالم مؤمنی اظهار کرد: دستورالعمل اجرایی این طرح امسال نیز به ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستان ها 
ابالغ شد تا در روزهای 2۰ تا 24 اسفندماه به مدت 5 روز، این طرح اجرایی شود. به گفته وی برگزاری مراسم عزاداری شب شهادت، مراسم عزاداری صبح 
روز شهادت، همایش رهروان یاس نبوی در عصر شهادت و همچنین برگزاری مراسم شام غریبان از جمله ویژه برنامه های پیش بینی شده این طرح است.

طرح سوگواره یاس نبوی در بقاع متبرکه خراسان جنوبی اجرا می شود

بررسی نقش حضرت فاطمه)س( 
در پرسشگری اجتماعی و سیاسی مغفول مانده است

با  جنوبی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  ایرنا- 
اشاره به ابعاد معرفی نشده زندگی حضرت فاطمه )س( 
گفت: بررسی نقش حضرت فاطمه )س( در پرسشگری 
اجتماعی و سیاسی مغفول مانده است چرا که ایشان در 
زمانه خود سررشته پرسش از وضع موجود را به دست 

گرفتند. حجت االسالم لطفیان، اظهار کرد: مسیری که اکنون در کشور ما و 
همچنین در دنیا برای شناخت حق آغاز شده شروع خوبی است اما نمی توان 
گفت در زمینه معرفی و شناخت حضرت فاطمه)س( حق مطلب را ادا کرده ایم. 
وی با اشاره به اینکه هر روز ما باید سرشار از یاد ایشان باشد، یادآور شد: بهتر 
است به جای اینکه خود را درگیر مباحثی پیرامون مدت زمان ایام بزرگداشت 

شهادت حضرت فاطمه)س( داشته باشیم، محتوا را در اولویت قرار دهیم.

برگزاری 14 کارگاه تخصصی توسط دفتر قرآن و عترت 
فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی در سال 94

خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  ایرنا- 
همایش   ۱4 تعداد   ،94 سال  در  گفت:  جنوبی 
علمی)کارگاه تخصصی( با حضور اساتید برجسته ای 
از خارج استان و 3 نمایشگاه قرآن توسط دفتر قرآن 
و عترت فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی برگزار شده 

با همکاری مؤسسات قرآنی و  است. محبی اظهار کرد: همچنین امسال 
مساجد در ماه رمضان در شهرستان بیرجند ۱5۰ جلسه تدبر و تفسیر در 
قرآن داشتیم و در سایر شهرستان ها هم حداقل یک جلسه تدبر و تفسیر 
برگزار شده است. به گفته وی براساس این فعالیت ها در ارزیابی های معاونت 
قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفتر قرآن و عترت اداره کل 

فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی به عنوان دفتر برگزیده سال انتخاب شد.

با آیین های نوروزی و نمایش های شاد 
به استقبال روز جهانی تئاتر می رویم

از  جنوبی  خراسان  نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس 
اجرای آیین های نوروزی و میدانی از ابتدای فروردین 
ماه 95 در شهرهای بیرجند، قاین، نهبندان و فردوس 
زاده  عباس  میزان،  خبرگزاری  گزارش  به  داد.  خبر 
گفت: اجرای این آیین های نمایشی و رقص های 

محلی نوید بهار و نوروز را به کوچه ها و خیابان ها می آورند و امسال بنا داریم 
تا روز جهانی تئاتر در استان با ویژه برنامه های تئاتری برگزار شود. وی تأکید 
کرد: امسال که نوروز با ایام سوگواری همزمان نیست فرصت خوبی داریم تا 
از پتانسیل تئاتر برای پیوند روزجهانی تئاتر و نوروز استفاده کنیم. وی یادآور 
شد نمایش های »دمنوش«، »شب های طنز بیرجند« و»لبخند زعفرانی« از 

جمله برنامه هایی بودند که در بهمن ماه 94 روی صحنه رفته اند.

استاندار خراسان جنوبي در جلسه کارگروه قرارگاه زیستي 
پدافند غیرعامل استان گفت: دشمن هیچ گاه دست از ضربه 
ایران برنداشته و  زدن به نظام مقدس جمهوري اسالمي 
 نخواهد داشت، از این رو الزم است مسئوالن در بخش هاي
مختلف در مقابل تهدیدات دشمن آمادگي کامل داشته باشند. 
به گزارش روابط عمومي استانداري؛ خدمتگزار با بیان اینکه 
مطابق با برنامه 2۰ساله توسعه اجتماعي، سیاسي، اقتصادي 
بایست به عنوان قدرت اول منطقه اي  ایران مي  کشور، 
این رو  از  باشد،  انقالبي و اسالمي مطرح  با حفظ هویت 
الزم است تا آمادگي همه جانبه در سطح کشور و استان 
با  اینکه دشمن قصد دارد  بیان  با  باشد. وي  وجود داشته 
 اجراي سناریوها و نقشه هاي آشکار و پنهان به ارزش هاي

پدافند  و  مردم  نقش  به  کند،  تعرض  انقالبي  و  اسالمي 
یکپارچگي،  انسجام و  اشاره کرد و گفت: حفظ  غیرعامل 
مدیریت یکپارچه، اجراي سیاست هاي ابالغي و نیز هم 
پوشاني و هماهنگي بین دستگاه هاي اجرایي از مهمترین 
غیرعامل  پدافند  مدیریت  که  است  مواردي  و   اصول 
 مي تواند نقش آفرین باشد. وي شناسایي دقیق سرمایه هاي
و  داد  قرار  تأکید جدي  مورد  را  آنها  از  و حفاظت  انساني 
افزود: چگونگي حفاظت از آنها در مقابل تهدیدات دشمن 

با کمترین هزینه و بیشترین بازدهي مورد تأکید مي باشد.
این گزارش حاکیست؛ در این جلسه، سردار قیاسي فرمانده 
سپاه انصارالرضا)ع( استان به عنوان فرمانده قرارگاه زیستي 

پدافند غیرعامل استان منصوب شد.

مسئوالن ذیربط آمادگي کامل در مقابل تهدیدات دشمن در ابعاد مختلف داشته باشند

رئیس اداره مشاوره اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی گفت: امسال یک هزار دانش آموز در 2۰۰ مدرسه 
به عنوان همیاران مشاور در مدارس استان فعالیت دارند. 

نخستین  در  گذشته  روز  فرازی  زهرا  ایرنا،  گزارش  به 
افزود:  بیرجند  در  مشاور  همیار  آموزی  دانش  همایش 
سال گذشته تعداد ۸۰۰ دانش آموز در سطح ۱5۰ مدرسه 

افزایش  شاهد  امسال  که  بودند  طرح  این  عضو  استان 
ارتباط  برقراری  وی  بودیم.  آموزان  دانش  عضویت 
همیاران  وظایف  از  یکی  را  آموزان  دانش  با  صمیمانه 
مشاور دانست و اظهار کرد: کمک و تسهیل ارتباط دانش 
 آموزان با مشاور، همکاری نزدیک با مشاور در گسترش 
و  آموزشگاه  سطح  در  مشاوره  و  راهنمایی  های  فعالیت 
کمک به مشاوره در زمینه شناخت مشکالت دانش آموزان 

از دیگر وظایف این افراد است.
ارائه و کمک آموزشی در زمینه  ادامه داد: همچنین  وی 
کمک  آموزان،  دانش  به  مطالعه  های  شیوه  و  تحصیلی 
به مشاوره در اجرای راهبردهای عملی در زمینه کاهش 
تعارضات درون مدرسه ای و شرکت در جلسات توجیهی، 
وظایف  دیگر  از  همیار  به  مربوط  آموزشی  و  هماهنگی 

تعریف شده در این طرح است.
به گفته وی، کمک به رشد سازگاری فردی و اجتماعی 
دانش آموزان، ارتقا سطح سالمت روان در مدرسه، تقویت 

توانمندی های فردی، اجتماعی و ارتباطی دانش آموزان 
و ترویج فرهنگ راهنمایی و مشاوره از اهداف طرح همیار 
مشاور است. وی اضافه کرد: تقویت روحیه نوع دوستی 
و کمک به یکدیگر در آنها، استفاده از ظرفیت همساالن 
و  شغلی  تحصیلی،  های  آموزش  انتقال  در  انتقال  در 
 بهداشت روان، تسهیل دسترسی دانش آموزان به خدمات 
منظور  به  همسال  های  تشکل  تقویت  و  ای  مشاوره 
برگزاری  اهداف  دیگر  از  پرخطر  رفتارهای  از  پیشگیری 

این طرح است.
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
قرآن کریم،  در  افزود:  مراسم  این  در  نیز   خراسان جنوبی 
نهج البالغه، صحیفه سجادیه، سنت رسول اکرم)ص( و...

آیات، حکمت ها و احادیث زیادی در زمینه مشاوره بیان شده 
 است. موسوی نژاد گفت: دین یکی از مهمترین آمیزه های

 الهی و قرآن به عنوان علمی نوین در اختیار ماست و باید در 
حکمت اسالمی به این سمت و سو پیش برویم.

فعالیت یک هزار دانش آموز به عنوان همیاران مشاور در مدارس استان

انتقاد استاندار از طوالنی شدن تهیه طرح آمایش سرزمینی خراسان جنوبی

فرسایش طرح آمایش
استاندار تدوین طرح آمایشی استان را از کارهای زیرساختی 
شدن  آماده  افزود:  و  دانست  گذاری  سرمایه  توسعه  برای 
طرح آمایش نباید طوالنی شود. به گزارش مهر، خدمتگزار 
مقیم  غیر  سرآمدان  جلسه  طرح  نشست  در  دیروز  ظهر 
خراسان جنوبی اظهار کرد: باید از توانمندی افرادی که در 
بخش های مختلف وارد استان می شوند برای ایجاد اشتغال 
پایدار استفاده کرد.  وی با اشاره به ظرفیت های بسیار خوب 
استان در زمینه های گوناگون بیان کرد: این ظرفیت ها را 
کرد. معرفی  جهانیان  برای  فراملی  و  ملی  در سطح  باید 

ایران  برای  شده  ایجاد  فرصت  از  باید  اینکه  بیان  با  وی 
المللی استفاده کافی ببریم، گفت: سرمایه  در عرصه بین 
گذار نباید دچار ضرر شود و بایستی سود متعارف را داشته 
باشد. خدمتگزار افزود: دستگاه های متولی باید سعی کنند در 
کوتاه ترین زمان استعالمات مرتبط با سرمایه گذاری انجام 
شود و طرحی روی زمین نماند. وی با بیان اینکه تدوین 
از امور زیرساختی برای توسعه  طرح آمایشی استان یکی 
سرمایه گذاری است، افزود: آماده شدن طرح آمایش نباید 

سرآمدان  نشست  همایش  برگزاری  از  وی  شود.  طوالنی 
غیرمقیم استان از 24 لغایت 26 فروردین ماه در شهرستان 
بیرجند خبر داد و اظهار کرد: دستگاه های اجرایی می توانند 
به  دارند  را  قابلیت سرمایه گذاری خارجی  پروژه هایی که 

دبیرخانه همایش در بنیاد نخبگان استان ارائه کنند.
استاندار با بیان اینکه خروجی سرمایه گذاری باید اشتغال 
برای جوانان و برطرف کردن مشکالت جامعه باشد، گفت: 

برای سرمایه گذاری در استان باید هزینه شود.

همایش سرآمدان غیرمقیم استان
 فروردین 95 برگزار می شود

نیز  بیرجند  در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  دفتر  رئیس 
با بیان اینکه بیش از پنج هزار نفر از خراسان جنوبی در 
خارج از کشور مستقر هستند، اظهار کرد: این افراد با داشتن 

استان  در  گذاری  سرمایه  برای  حاضر  عالیه  تحصیالت 
هستند. ابراهیمی با اشاره به اینکه استان به عنوان پایلوت 
در طرح نشست سرآمدان در نظر گرفته شده است، گفت: 
این طرح در سراسر کشور نیز برگزار خواهد شد. وی  ادامه 
داد: اندیشه و ایده های جدید می تواند برای استان درآمد زا 
باشند. وی تصریح کرد: ۱5 نفر برای شرکت در همایش 
که  شده اند  شناسایی  ماه  فروردین  در  سرآمدان  نشست 

تعدادی سرمایه گذار هستند. 
رئیس بنیاد ملی نخبگان استان هم در این جلسه با بیان 
اینکه همایش نشست سرآمدان با هدف برپایی کارگاه های 
آموزشی و سرمایه گزاری برگزار خوهد شد، افزود: کمیته 
با پروژه ها و  خیران حوزه سالمت و کمیته علمی مرتبط 

انتقال تکنولوژی در این راستا تشکیل شده است.
احمدی زاده ادامه داد: باید برای افرادی که در این همایش 

شرکت می کنند برنامه های گردشگری تبیین شود.
وی افزود: کمیته سرمایه گذار نیز باید قبل از حضور افراد در 

استان ۱۰ طرح برگزیده را انتخاب کند.

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

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

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

موسسه خیریه مهر ماندگار 
)تحت نظارت سازمان بهزیستی(

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

آستانه سال جدید خانواده های بی شماری را خوشحال نمایید

آدرس: خیابان جمهوری اسالمی، بین جمهوری 3 و خیابان قائم 
 طبقه فوقانی پخش رنگ محمد زاده  تلفن: 32210932
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نگوییم در انتخابات عده ای انگلیسی اند

وزیر كشور گفت : ما نگران این نیستیم كه انگلیسی ها 
یا رسانه هاى وابسته به آنان گفتمان انتخاباتی مردم 
ما را تغییر دهند زیرا مردم در طول این 37 سال نشان 
دادند با همان رسالت، هوشیارى و شعور خود انتخاب 
مورد نظر خودشان را انجام می دهند. رحمانی فضلی 
انتخابات  در  نگوییم  و  باشیم  متحد  باید  ما  افزود: 
عده اى انگلیسی هستند. نباید اجازه دهیم دشمن در 
میان صف بندى كند و اتحاد ما را از بین ببرد. همه 

جناح ها باید این دخالت ها را محكوم كنند.

مخالفت با فتنه گران مسئله جناحی نیست

حجت االسالم سید رضا تقوى رئیس شوراى سیاست 
با  مخالفت  این كه  بیان  با  كشور  جمعه  ائمه  گذارى 
راهیابی فتنه گران و نوكران آمریكا به مجلس یک 
نیست،  جناحی  عنوان  هیچ  به  و  است  ملی  مسئله 
گفت: خط قرمز ما فتنه گران و كسانی هستند كه به 

دنبال حضور آمریكا در این كشور هستند.

گالیه ها بماند برای بعد از انتخابات  

 7 انتخابات  اینكه  بر  تأكید  با  خمینی  حسن  سید 
غفلت  مورد  نباید  بهانه  هیچ  به  امسال  اسفند 
روند  به  نسبت  كه  كسانی  همه  گفت:  شود،  واقع 
آینده  در  باید  دارند  شكایت  و  گله  انتخابات  این 
اعتراض خود را دنبال كنند، ولی این هفته باید در 
و  بهترین  انتخاب  به  حاضر  بزرگواران  همین   میان 

الیق ترین افراد اقدام كنند.

حداد : صدای پای مجلس ششم در تبلیغات 
انتخاباتی مجلس دهم شنیده می شود

اصولگرایان گفت: كسانی كه  لیست سی نفره   عضو 
در لیست جا نگرفته اند، می خواهند رفتار خود را توجیه 
كنند و من به خود آنها نیز گفته ام كه از این سخنان 
نتیجه اى نخواهید گرفت. حدادعادل گفت: من چون در 
مجلس ششم هم بودم، احساس می كنم صداى پاى 
مجلس ششم در تبلیغات انتخاباتی مجلس دهم شنیده 
می شود و خوب است تا ما روزهاى پر تنشی كه مجلس 

ششم ایجاد كرده بود را به یاد آوریم.

فشار اصالح طلبان به محمد رضا عارف 
برای حذف 3 نفر از لیست اصالح طلبان

اصالح طلبان در آخرین روزهاى منتهی به انتخابات 
نسبت به حضور 3 نفر از نزدیكان الریجانی به شدت 
معترض شده اند. برخی نزدیكان عارف به وى پیشنهاد 
كرده اند براى كسب محبوبیت بیشتر در افكار عمومی 
اصالح طلبان و جذب بیشتر آراى خاكسترى نسبت به 
حذف علی مطهرى، كاظم جاللی و بهروز نعمتی كه 
از نزدیكان و عوامل الریجانی هستند اقدام نماید. این 
جریان معتقد است كه حضور امثال كاظم جاللی كه 
روزى درخواست مجازات اعدام براى كروبی و موسوى 
دهد  می  حصر  رفع  شعار  امروز  و  داشت  خاتمی  و 

موجبات وهن اصالح طلبی است.

توان دخالت زمینی در سوریه را نداریم

به  نامه اى  در  سعودى  بلندپایه  فرماندهان  از  جمعی 
در  زمینی  دخالت  توان  كه  گفتند  كشور  این  ولیعهد 
آمده است كه عملیات  نامه  این  در  ندارند.  را  سوریه 
نیروهاى  كوتاهی  دلیل  به  یمن  در  قاطعیت  طوفان 
زمینی در انجام مأموریتهاى محوله، همه اهداف مورد 
نظر را محقق نكرده است. پایگاههاى عربستانی پیش 
از این از اختالفات در دربار سعودى درباره ادامه تجاوز 

به یمن و دخالت زمینی در سوریه خبر داده بودند.

مطهری: صدای ملت نقاط ضعف اصالح 
طلبی و اصولگرایی را جبران می کند

حقوق  مسئله  به  اصولگرا ها  گفت:  مطهرى  علی 
آزادى هاى  كلی  طور  به  و  بیان  آزادى  و  شهروندى 
سیاسی توجه كافی ندارند و آسیب هایی به كشور زده اند 
و اصالح طلبان نیز در مسائل فرهنگی گاهی بیش از 
انتشار  با  ما  كنند؛  می  رفتار  تساهل  و  تسامح  با  حد 
ضعف  نقاط  این  داریم  تالش  ملت  صداى  فهرست 
جریان  دو  هر  قوت  نقاط  همزمان  و  كنیم  جبران  را 
اصالح طلبی و اصولگرایی را در دستور كار خود قرار 
دهیم. این نامزد انتخابات مجلس در حوزه تهران ادامه 
داد: احساس كردیم انحصار در دو جریان اصالح طلبی 
و اصولگرایی الزامی نیست و نیاز به آغاز به كار جریان 
نظرمان  نامزدهاى مورد  اساس  براین  و  است  سومی 
را در تهران و برخی شهرستان ها معرفی كردیم. وى 
گفت: ما هیچ تعصب گروهی و جناحی خاصی نداریم.

سلیمانی : پورسانت برخی از دالالن نفتی، 
بیش از هزار میلیارد تومان است

راهبرد دولت  تهران در مجلس گفت:  نماینده مردم 
براى اداره كشور، روحیه و نوع نگاه به كار از سوى 
و  سنگین  كار  اجازه  وزرا  باالى  سن  و  دولتمردان 
است. محمد  گرفته  یازدهم  دولت  از  را  فرسا  طاقت 
بودن  محرمانه  خصوص  در  همچنین  سلیمانی 
: این روزها شاهدیم كه  نیز گفت  قراردادهاى نفتی 
عده اى دالل از طرف دولت در قراردادهاى بزرگ به 
با  مشكوكی  افراد  كه  می كنند  عمل  میانجی  عنوان 
پرونده هاى مهمی در قوه قضائیه هستند. این افراد 
براى عقد  از طرف خارجی  پورسانت گیرى  دنبال  به 
میلیارد دالرى  قرارداد 30  قرارداد هستند. خب یک 
اگر یک درصدش هم پورسانت گرفته شود كه بیشتر 
است و معمواًل 5 درصد است، می شود 300 میلیون 

دالر یعنی هزار میلیارد تومان!.

دولت احمدی نژاد برای اقتصاد ایران
 یک فاجعه تاریخی بود

یک  اقتصاددان و استاد دانشگاه اظهار داشت: در دولت 
گذشته نه تنها با  فساد برخورد نشد كه به نوعی تشویق 
به  اشاره  با  راغفر  هم شد كه فسادها جدى تر شود. 
این كه دوره دولت هاى نهم و دهم براى اقتصاد ایران 
یک  فاجعه تاریخی بود، افزود : براى بهبود معیشت نیاز 
داریم كه جلوى فساد ساختارى بایستیم. در دولت قبلی 
ما شاهد فساد ساده نبودیم بلكه یک غارت سازمان 

یافته به وجود آمده بود. 

 همایش دانش آموزان همیار مشاور خراسان جنوبی  عكس: رقیه محمدىعکس روز 

آگهـی مزایـده
یک سازمان دولتی در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق 

مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان می توانند برای بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت 

در مزایده در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا برای کسب 

اطالعات بیشتر با شماره 32400001 - 056 تماس حاصل نمایند. 

تعداد 54 دستگاه خودرو/ سبک

تعداد 6 دستگاه خودرو / سنگین

 تعداد 8 دستگاه موتور سیکلت

زمان بازدید: به مدت 4 روز اداری از شنبه 1394/12/8 لغایت 

پایان وقت اداری سه شنبه 1394/12/11  از ساعت )9 صبح الی 

)14

محل بازدید و تسلیم پیشنهادات:

 استان خراسان جنوبی - بیرجند - انتهای بلوار غدیر )بلوار 

پیامبر اعظم »ص«( - سایت اداری شهرستان - روبروی نیروی 

انتظامی استان - )پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد 

مخدر استان(

»هو الباقی«
به مناسبت سومین روز درگذشت مرحومه مغفوره

 سیده زهرا فریدی
 )همشیره آقای سید محمد فریدی(

 جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 94/12/3 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر 
در محل حسینیه سادات »واقع در چهار درخت مطهری 6« برگزار می گردد. 

خانواده های: فریدی ، عابدی ، وثوقی و سایر بستگان

قالی سلیمان         فرش تبریز
) اقساط 16 ماهه بدون کارمزد   بدون پیش پرداخت(

) اقساط 20 ماهه با کارمزد 4 درصد(
فقط تا پایان اسفند ماه

بیرجند - خیابان مدرس- حدفاصل 23 و 25 
فروشگاه قالی سلیمان   32430096 - برزگانی

بیرجند، در آستانه تحّول جهادی در مبارزه با بیکاری
نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی حوزه انتخابیه بیرجند،خوسف و درمیان

اهداف دکتر روح ا... ایزدخواه

*  اصالح و نوسازی نظام بانکی در جهت حمایت از تولید *  طراحی ساز و کار جایگزین داللی 
در بخش کشاورزی از طریق تعاونی های بزرگ صادراتی *  هدف گیری زنجیره های تبدیلی و 
تکمیلی برای محصوالت مزیت دار منطقه *  پیگیری سازمان یافته رفع رکود واحدهای صنعتی 
و احیای مجدد آنها * حمایت گسترده از تشکل های مردمی، اصناف و تعاونی جهت حضور فعال 
در پیشرفت منطقه  *  بهره گیری از شرکت های دانش بنیان در تمـام فعالیت های اقتصادی

*  مشارکت مساجد و گروه های فرهنگ در پیوست فرهنگ اجتماعی طرح های اقتصادی

دعوت به همکاری و شرکت در مناقصه
ساخت پنجره های upvc دو جداره 
عالقه مندان به همکاری برای بازدید
 و دریافت فرم مناقصه به محل پروژه
 466 واحدی تعاونی مسکن کانون 

آموزش و پرورش واقع در بلوار صیاد 
شیرازی - مقابل پارک مراجعه نمایند. 

هیئت مدیره تعاونی مسکن
 کانون بازنشستگان آموزش و پرورش

که حاصل سال ها تالش بی وقفه و موثر شما در توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی بوده است 
صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی 

داراالیتام حضرت اباالفضل )ع( بیرجند

نیکوکاران  ارجمند 
آقایان حاج سید علی خیریه 

و حاج سید حسین خیریه
انتخاب شما نیک اندیشان را به عنوان

 کارآفرین برتر کشوری در بخش کشاورزی سال های 93 و 94 

برخود الزم می دانیم از حسن انتخاب جناب آقای هادی حسینی به سمت معاون شعب استان 
که نشان از تدبیر و لیاقت و شایستگی ایشان می باشد، تشکر و قدردانی نماییم

 توفیق مضاعف شما عزیزان را در امر خدمت رسانی از درگاه ایزد منان خواستاریم.
رئیس شعبه مرکزی بانک تجارت و همکاران

جناب آقای الیق 
مدیر محترم شعب بانک تجارت استان خراسان جنوبی

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

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

روش پرداخت: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک سطح شهر

شهرداری بیرجند

عدم پرداخت به موقع عوارض سالیانه خودرو
=

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

قابل توجه فرهنگیان محترم
 استان خراسان جنوبی

 چاپ A4 سیاه و سفید 39 تومان فروش و طالکوب انواع سررسید 
چاپ و صحافی مهر- معلم 25    09364115838

قابـل  توجـه
 ادارات و شرکت ها

با دکتر ابراهیم تقی زاده بیشتر آشنا شوید


