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خداقوت
* مدیر مسوول

 دیروز جشن ملی ایرانیان بود . جشن باشکوهی که 
از آغازین ساعات صبح 7 اسفند شروع و تا ساعات 
مردم  بین  این  در  و  کشید  درازا  به  شب  پایانی 
 خراسان جنوبی عزیز نیز چون همیشه حماسه ساز 
تمام  در  مشارکت  و  حضور  چند  هر   .  شدند 
صحنه های انقالب و دفاع از دستاوردهای آن با 
یک  گفتن  اما  است  عجین  استانمان  مردم  منش 
این همت وظیفه ای است که  به  خداقوت جانانه 

احساس می شود و باید بدان عمل کرد . 
 هنوز شیرینی حضور با شکوه در 22 بهمن امسال 
بار ملت همیشه  فراموشمان نشده است که دیگر 
امام  حضرت  انقالب  رهبری  ندای  به  صحنه  در 
خامنه ای لبیک گفتند و برگ زرین دیگری بر دفتر 
افتخارات انقالب افزودند . امید است همه آنهایی 
باشد  یادشان  خوب  ببینند  را  حضور  این  باید  که 
این مردم همیشه بوده و هستند . پس قدرشان را 
بدانیم و با خدمت بی منت به ایشان پاسدار غیرت 

انقالبیشان باشیم . 

یادداشت

خراسان جنوبی باز هم حماسه آفرید
تجلی شعور سیاسی مردم استان
در انتخابات هفتم اسفند ماه

بدینوسیله مراتب سپاس خود را  از تالش و زحمات ارزشمند و صادقانه شما بزرگواران  در خصوص 
آسفالت گرم کوچه های روستای  اره فورگ تقدیم می داریم، توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند سبحان آرزومندیم. 

احمد چکی )رئیس شورا( و دهیاری روستای اره فورگ

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

جناب آقای مهندس بشیری زاده
 فرماندار محترم شهرستان درمیان 

اکنون که محصول فعالیت و مدیریت ارزنده شما در بخش فعالیت های قرآنی به بار نشسته و به عنوان 
دفتر قرآن و عترت برگزیده در کشور انتخاب شده اید این موفقیت را خدمت جناب عالی

تبریک عرض نموده، در سایه سار قرآن و عترت موفق و موید باشید. 

موسسات فرهنگی قرآن و عترت استان خراسان جنوبی

جناب آقای محمد جعفری
مسئول محترم دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

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

 خدمات بیل مکانیکی چرخ  زنجیری و کمرشکن خّرم 

09157611605 - 09155611605

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

ثبت نام می نماید
www.howzeh.org ثبت نام از طریق: 1- سایت معاونت آموزش حوزه های علیمه

2- بیرجند، خیابان شهید مطهری )ره(، کوچه 8، پالک 7 
حوزه علمیه سفیران هدایت    تلفن: 05632229729 - 05632225596

مسئول حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند

جناب آقای مهندس فالحی 
مدیر عامل محترم کاشی فرزاد

از حسن نیت و عنایات جناب عالی در خصوص تامین بخشی از کاشی و سرامیک مورد نیاز
 مسجد حضرت علی بن ابیطالب )ع( بی نهایت سپاسگزاریم. اجرکم عندا...

هیئت امنای مسجد حضرت علی بن ابیطالب )ع(

جناب آقای علیرضا حق پوی قاضیانی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت معاون مدیریت شعب بانک مسکن استان خراسان جنوبی 

تبریک عرض می نماییم، توفیقات روزافزون شما را از خداوند منان مسئلت داریم.

        هیئت مدیره و مجریان شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

 جناب آقای مهندس ناصری 
فرماندار محترم شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس جعفری    بخشدار محترم بخش مرکزی
بدینوسیله صمیمانه ترین مراتب تقدیر و تشکر خود را از شما عزیزان و همکاران ارجمندتان در خصوص 
احداث مجموعه ساختمان دهیاری و کمک در امر زیرسازی معابر روستای نوفرست تقدیم می داریم

توفیق روز افزون برای شما بزرگواران آرزومندیم. 
دهیاری و شورای اسالمی روستای نوفرست

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

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

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

جناب آقای مهندس نیازی 
معاون محترم فنی و اجرایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند

بدینوسیله صمیمانه ترین مراتب تقدیر و تشکر خود را از یکایک شما عزیزان و همکاران گرامی تان 
در خصوص عملیات عمرانی زیرسازی وآسفالت معابر روستای نوفرست تقدیم می داریم

توفیق روزافزون برای شما بزرگواران آرزومندیم. 

دهیاری و شورای اسالمی روستای نوفرست

یاد عزیزان مان شادروان 

حاج حسین ایوبی 
و

حاجیه صغری موذن

 که دل شان آفتابی بود و محبت شان همیشه جاری را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. روح شان شاد

فرزندان

با عنایت به اینکه تعدادی ظرفیت خالی در پروژه مسکن مهر 
شرکت راه و ساختمانی مولوی موجود می باشد لذا در صورت 
تمایل برای ثبت نام حداکثر تا تاریخ 94/12/15 به اداره کل راه 
و شهرسازی خراسان جنوبی )بخش مسکن مهر( مراجعه نمایید.

قابل توجه واجدین شرایط مسکن مهر

جناب آقای ابوالفضل بازرگان
درگذشت پدر گرامی تان را خدمت شما و سایر منسوبین تسلیت عرض نموده

 از خداوند متعال صبر و شکیبایی برایتان مسئلت داریم. 

مدیر و پرسنل شرکت ساختمانی و راهسازی کویر زدا- قاین زاده

یاد ایام
یادش تا همیشه در زندگی مان جاریست

چهارمین سالگرد فقدان پدر عزیزمان شادروان

 احمد علی برات زاده
 را گرامی می داریم. 

فرزندان

 اولین و بزرگ ترین فروشنده انواع 
فرش های ماشینی دست دوم )در حد نو(

خیابان نرجس بین 3 و 5 
خیابان کارگران بین 5 و 7 
32314907 -32371017

09153613797 - علی زارع

به مدرک لیسانس عمران با سه سال 
سابقه کار مرتبط )تامین اجتماعی( 
در چهار سال اخیر با پروانه اشتغال 
و  )نظارت  مهندسی  نظام  کار  به 

اجرا( برای اجاره نیازمندیم. 

32441779 - 09151613664

فروش ویژه انواع بخـاری ژاپنـی گازی و نفتی  
آدرس: نبش سجاد 13

با ضمانت 
و تعمیرات تخصصی

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

طبخ با روغن ذرت 
و 10 درصد تخفیف

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

مردم شریف و والیتمدار استان خراسان جنوبی
خداقوت

جمهوری  نظام  در  کوچک  خادمی  عنوان  به 
اسالمی ایران زبانم از خلق حماسه ای که آفریدید 
پرشور  این حضور  از  قاصر است. ضمن تشکر 
فهیم،امیدوارم  مردم  شما  باالی  مشارکت  و 
 خداوند متعال آنچه رضای اوست و خیر و صالح امت است، مقرر فرماید.

سید ابراهیم رئیسی
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مشاور مدیرعامل سازمان بازنشستگی گفت: در سال آینده حقوق بازنشستگان افزایش و به یک میلیون تومان در ماه خواهد رسید. به گزارش ایسنا، 
علی حاج قربان، اظهار کرد: امسال ۲۵۰ هزار تسهیالت ۲ میلیون تومانی با سود ۴ درصد به بازنشستگان اعطا شد و به دلیل اینکه 
مقررات بانک اجازه پرداخت بیش از ۲ میلیون را با سود ۴ درصد نمی دهد، بیش از این مبلغ نتوانستیم تسهیالت پرداخت کنیم.

حقوق بازنشستگان میلیونی می شود

  اجرای طرح کارت اعتباری خرید ضرورتی ندارد 
 

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران معتقد است با توجه 
اجرای  برای  اقتصادی، ضرورتی  به شرایط جدید 
وجود  ایرانی  کاالی  خرید  اعتباری  کارت  طرح 
ندارد، چرا که اکنون باید برنامه ریزی ها بر اساس 
فروغان  خسرو  باشد.  المللی  بین  استاندارد های 
اگر  اکنون  گفت:  ایسنا،  با  گفتگو  در  سایه  گران 
اجرایی نمی شود و کارایی  ایرانی  گفته می شود که طرح خرید کاالی 
ندارد به این دلیل است که بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی در ایران 
به وجود آمده است. وی افزود: با توجه به شرایط جدید، ضرورتی برای 
اجرایی شدن این طرح وجود ندارد، چرا که به زودی بازار تا حد زیادی 
رقابتی خواهد شد و برنامه های جدیدی از سال آینده برای اقتصاد کشور 

در راه است. لذا باید بتوانیم کیفیت کاالهایمان را باال ببریم.

 تامین مسکن بی خانه ها با مالیات خانه های خالی 
 

یک کارشناس مسکن ضمن موافقت با اخذ مالیات از خانه های خالی 
به  خالی  خانه های  مالیات  به  نباید  دولت  گفت: 
عنوان درآمد نگاه کند بلکه باید پول آن را برای 
پایین  اقشار  مسکن  و  اجتماعی  مسکن  تولید 
با  گفتگو  در  سرحدی  احمدرضا  دهد.  اختصاص 
ایسنا، اظهار کرد: با این که خرید و فروش مسکن 
دچار رکود است اما در بخش اجاره وضعیت فرق می کند. همه  مردم 
نیاز به سرپناه دارند و وقتی این نیاز از طریق خرید تامین نشود طبیعی 
است که افراد به سمت بازار اجاره می روند. وی اخذ مالیات از خانه های 
خالی که قرار است بر اساس قانون مالیات های مستقیم وضع شود را 
اقدام مثبتی دانست و گفت: در حال حاضر 1.۴ میلیون واحد مسکونی 

خالی در کشور داریم که سرمایه های ملی راکد مانده است. 

پرداخت عیدی بازنشستگان دولتی

سال  پایان  عیدی  گفت:  کشوری  بازنشستگی  صندوق  عامل  مدیر   
یک میلیون و ۲68 هزار مشترک عضو صندوق 
بازنشستگی کشوری روز پنجشنبه به حساب آنها 
ایرنا،  با  گفتگو  در  اسالمیان  شد.محمود  واریز 
موقع  به  تأمین  در  دولت  تالش  از  قدردانی  با 
حقوق بهمن ماه بازنشستگان کشوری، گفت: با 
حمایت های مستقیم رئیس جمهوری، حقوق بهمن ماه بازنشستگان 
مشترک صندوق به موقع پرداخت و عیدی آنها واریز نیز می شود. وی 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  پرورش  و  آموزش  وزارتخانه  دو  افزود: 
پزشکی بیشترین مشترکین صندوق بازنشستگی را تشکیل می دهند. 
بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به استناد قانون، مبلغ شش 

میلیون و 87۰ هزار ریال عیدی دریافت می کنند.

وزیر آموزش و پرورش از افزوده شدن چهار درس جدید 
این  گفت:  و  داد  خبر  آینده  سال  از  دوم  متوسطه  به 
واحدهای درسی برای جبران خألهای آموزشی موجود 
تدوین و وارد جدول برنامه درسی خواهد شد. به گزارش 
جبران  راستای  در  داد:  ادامه  فانی  اصغر  علی  ایسنا، 
خألهای آموزشی برای اولین بار در برنامه درسی متوسطه 
دوم درس انسان و محیط زیست را پیش بینی کردیم. 
تندرستی و سواد رسانه ای   همچنین درس سالمت و 
پیش  دوم  متوسطه  برای  جدید  دروس  عنوان  به  نیز 
بینی شده اند. در مجموع چهار درس دو واحدی جدید 
دوم  متوسطه  مقطع  درسی  برنامه  وارد  آینده  سال  از 
خواهد شد.  وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی 
درباره نحوه انتقال مفاهیم به کودکان در مقطع ابتدایی 
و حجم باالی حفظیات گفت: فاز اول تغییرات در مقطع 

و  است  رسیده  پایان  به  تحول  سند  اساس  بر  ابتدایی 
اصالحات الزم بر روی آن اعمال می شود. مفاهیمی 
چون آموختن برای بکار بستن، آموختن برای زیستن و 
آموختن برای با دیگران زیستن در محتوای درسی مورد 
انجام  تا پایه نهم  ادامه داد: تغییرات  توجه است. فانی 
شده و کالس دهم برای اولین بار از سال آینده مستقر 
می شود. وی همچنین درباره وضعیت پرداخت معوقات 
فرهنگیان و مشکالت بودجه ای این وزارتخانه گفت: 
برای پرداخت پاداش بازنشستگان 1۰۵۰ میلیارد تومان 
آینده  هفته  یک  ظرف  و  شده  تامین  که  داشتیم  نیاز 
به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد. فانی همچنین 
درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی اظهار کرد: 1۲ 
هزار نیروی قراردادی داریم که امیدواریم بزودی تبدیل 

وضعیت آنها انجام شود. 

به زودی و در روزهای باقیمانده از سال، بسته های 
نوروزی کاالیی شامل اقالم ُپر مصرف ایام عید 
مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و آجیل از سوی 
برخی کارفرمایان تهیه و در بین شاغالن توزیع 
می شود. به گزارش مهر، وزیر کار اعالم کرده از 

روزهای آینده توزیع بسته امنیت غذایی نوروزی 
در بین اقشار نیازمند و گروه های هدفی که از 
قبل مشخص شده توزیع خواهد شد. این چندمین 
باری است که دولت اقدام به توزیع اینگونه بسته 
های غذایی بین اقشار کم درآمد کرده است.پیش 

از این، نمایندگان کارگران بارها از مقامات دولتی 
درخواست کرده بودند که گروه های کم درآمد 
 کارگری را نیز در لیست دریافت کنندگان بسته های 
امنیت غذایی قرار دهند. بنابراین آنچه که تا به 
شده،  انجام  غذایی  امنیت  سبد  بحث  در  امروز 

مربوط به کارگران نبوده و احتماال در آینده نیز 
نخواهد بود؛مگر اینکه دولت تصمیم به گسترش 
های  گروه  و  بگیرد  طرح  این  حمایتی   دایره 
نیز در ردیف  را  مانند کارگران کم درآمد  دیگر 

دریافت کنندگان کمک قرار دهد.

استقرار کالس دهم برای اولین بار از سال 95/ تبدیل وضعیت 12 هزار نیروی قراردادی بزودی 

آغاز توزیع بسته های نوروزی کارگران/ اقالم پُرمصرف خانوار در نوروز

مقام معظم رهبری رأی خود را 
به صندوق انداختند

در  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
دقایق اولیه انتخابات مجلس دهم و پنجمین دوره 
مجلس خبرگان با حضور در حسینیه امام خمینی، 
ا...  آیت  انداختند. حضرت  به صندوق  را  رای خود 
را هم وظیفه و هم حق ملت  انتخابات  خامنه ای، 
خیر  و  بزرگ  کاری  انتخابات،  افزودند:  و  خواندند 
مقاطع  برخی  در  و  است  اهمیت  حائز  همیشه  و 
نیز اهمیت بیشتری دارد و در معارف و دستورات 
اسالمی نیز بر پیشروی و سرعت عمل در کار خیر 

توصیه شده است.

رئیس جمهور: هر مجلسی با هر ترکیبی 
برای ما محترم است 

آرای  گفت:  دولت  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
مردم را امانتی بزرگ می داند و برای حراست از آن 
تمام توان خود را به کار می گیرد.وی گفت: همه ما 
که پای صندوق رای می رویم پیروزیم. تمام احزاب 
و جناح ها پیروزند چه اکثریت را به دست آورند و 
چه اقلیت مجلس را .روحانی در ادامه تصریح کرد: 
نشاط همگانی و سراسری باید نتیجه انتخابات باشد 
هر مجلسی با هر ترکیبی که با نظر مبارک مردم به 
وجود بیاید برای ما محترم است و همه مردم به آرای 
اکثریت احترام می گذارند اتکای ما به اکثریت آرا و 
نگاه ما به صندوق آراست. رئیس جمهور در بخش 
دیگری از اظهارات خود با اشاره به مشارکت سیاسی 
و فعال مردم تصریح کرد: ما انتظار داریم مردم در 
به  را  تا کشور  باشند  فعال  اقتصادی هم  مشارکت 
جایی برسانیم که در شأن ایرانیان فهیم داخل کشور 

و سراسر جهان باشد. 

ملت ایران همواره در پای صندوق های رای 
به خواسته کاخ سفید »نه« گفته است 

رئیس قوه قضائیه گفت: حمایت از نظام و رهبری 
است.آیت ا...  انتخابات  در  ایران  ملت  روشن  پیام 
آملی الریجانی، با اشاره به اینکه کاخ سفید بداند ملت 
ایران 37 سال است که نظر خود را به جهان اعالم 
می کند، افزود:ملت ایران همواره در پای صندوق های 

رای به خواسته کاخ سفید »نه« گفته است.

ظریف: حضور مقتدرانه در مذاکرات 
هسته ای نتیجه انتخابات بود 

مظهر  را  انتخابات  کشورمان،  خارجه  وزیر 
همین  که  گفت  و  کرد  عنوان  دینی  مردم ساالری 
انتخابات موجب حضور مقتدرانه ایران در مذاکرات 
هسته ای و خاتمه دادن به تحریم های ظالمانه بود. 
ظریف افزود: مردم ما تاکنون در صحنه انتخابات به 
خوبی نشان دادند با وجود تمام مشکالت و فشارها با 

حاکمیت متحد و پشتوانه این نظام هستند.

درخواست کری از قانونگذاران برای صبر 
در تمدید تحریم ها علیه ایران 

وزیر امور خارجه آمریکا از اعضای کنگره خواست تا 
برای تجدید قانون تحریم های ایران عجله نکنند. 
تا در تجدید  از اعضای کنگره خواست  جان کری 
قانون تحریم های ایران عجله نداشته باشند و اظهار 
برای  و  بدهند  بیشتری  فرصت  قانونگذاران  کرد: 
تمدید تحریم ها علیه ایران عجله نکنند تا ببینیم این 
کشور با توافق هسته ای بین المللی که ماه گذشته 
اجرای آن آغاز شده است، چگونه رفتار خواهد کرد.

الوروف: آماده کمک به کشورهای عربی 
برای عادی سازی روابط با ایران هستیم 

با  مبارزه  لزوم  به  اشاره  با  روسیه  خارجه  وزیر 
به  است  آماده  مسکو  که  کرد  تأکید  تروریسم 
را  خود  روابط  تا  کند  کمک  عربی  کشورهای 
وزیر  الوروف«  سازند.»سرگئی  عادی  ایران  با 
تصریح  خود  اظهارات  تازه ترین  در  روسیه  خارجه 
کرد که »برای حمایت از دوستان عرب به منظور 
عادی سازی روابط با ایران اعالم آمادگی کردیم«.

هیچ آتش بسی با داعش نخواهیم داشت

اینکه هرگونه  بر  تاکید  با  آمریکا  رئیس جمهوری 
آینده مسالمت آمیزی در سوریه شامل بشار اسد، 
رئیس جمهوری سوریه نخواهد بود، گفت: روزهای 
آتی حیاتی و حساس خواهند بود. اوباما با اشاره به 
اینکه کمک رسانی به داعش از طریق اعزام شبه 
نظامیان خارجی تضعیف شده است، اظهار داشت: 
هرگز هیچ آتش بسی با داعش نخواهیم داشت و 
بی وقفه آنها را هدف حمالت خود قرار خواهیم داد.

موافقت گروه های مخالف سوریه با آتش بس 

مخالف  گروه های  بیشتر  موافقت  از  سوری  منابع 
سوریه با آتش بس خبر دادند. هیئت عالی مذاکره 
کنندگان مخالف سوریه در ریاض اعالم کرد: ارتش 
آزاد و گروه های مسلح وابسته به ائتالف مخالفان 

پایبندی خود را به آتش بس اعالم کرده اند.

ادامه اقدامات خصمانه سعودی علیه لبنان

 وزارت کشور عربستان در بیانیه ای از قرار گرفتن 
آنچه ۴ شرکت و 3 شخصیت مرتبط با حزب ا... در 
فهرست گروه های تروریستی این کشور خبر داد.

اعالم  ای  بیانیه  در  نیز  عربستان  وزیران  شورای 
بیروت  مخالف  مواضع  دلیل  به  ریاض  که  کردند 
تمامی کمک های تسلیحاتی به ارتش و نیروهای 

مسلح لبنان را متوقف می کند. 

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1394 حوزه ثبتی نهبندان

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 حوزه 
ثبتی نهبندان در سه ماهه دوم )مهر- آبان- آذر( سال یکهزار و سیصد و نود و چهار هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند با نوع ملک مورد 

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

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

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

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهي مزایده عمومي امالک مازاد بانک کشاورزی شماره  ع/94/6   )نوبت دوم(
مدیریت استان
 خراسان جنوبی

فهرست امــالک مازاد بانک کشاورزی برای مزایده شماره ع/94/6
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  بیرجند - خوسف - شهرک صنعتی - کارخانه 1
تولیدی پنبه پاک کنی سپید وش

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

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

) 30 درصد نقد 70 درصد اقساطی 60 ماهه ( 

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

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

) 50 درصد نقد 50 درصد اقساطی 60 ماهه ( 

3
   بیرجند - سجادشهر- بلوار امامت  خیابان 

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

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

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

طبس گلشن - شهرک صنعتی 4
 شرکت تعاونی تولیدی مژان طبس 

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

واقع در فیروزآباد بخش 2 طبس گلشن
صنعتی  )کارخانه 

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

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

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

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

 ) 50 درصد نقد 50 درصد اقساطی 60 ماهه ( 

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

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

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

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

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

 ) 30 درصد نقد 70 درصد اقساطی 60 ماهه ( 

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

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

 ) 30 درصد نقد 70 درصد اقساطی 60 ماهه ( 

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

شرکت در مزایده 10 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهي تا پایان وقت اداری 1394/12/18 مي باشد. 
تلفن برای پاسخگویی :   داخلی 408   32213000    -    32213312

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

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

تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم 94/12/08 ) انتشاردر روزنامه هاي خراسان ـ آوای خراسان جنوبي - 
امروزخراسان جنوبی( 

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

3-  بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

4- اوراق شرکت در مزایده  به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از آن 
را دریافت و با قید قبولي امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و نسبت به واریز فیش نقدی به میزان 5 
درصد قیمت پایه کارشناسی هر ملک نزد بانک کشاورزي )کلیه شعب حکم واحد دارد (  به حساب دایره 
مالي مدیریت استان خراسان جنوبي با کد ) 4962( یا ارائه چک تضمینی بانکی به میزان 5 درصد قیمت 
 پایه کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده ، در پاکت الک و مهر شده ) با قید مربوط به ملک ردیف 

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

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

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

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

9- در پیشنهادات نقد و اقساط حداقل مبلغ پیش پرداخت نقدی بر اساس میزان مندرج در فهرست 

امالک و الباقی ثمن در قالب عقد اجاره به شرط تملیک با سود بخش مربوطه )مطابق 
نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( و به مدت حداکثر 60 ماهه خواهد بود که متقاضی 

باید در برگه پیشنهادات به صورت صریح و شفاف اعالم نماید.
10- کلیه امالک با  وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد مالکیت و اسناد انتقال  اجرایي صادر شده  

واگذار  مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار مي باشد.
11- کلیه هزینه های ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مزایده خواهد بود . 

12- هر گاه نفرات اول ، دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند، سپرده شرکت در مزایده آنها ضبط 
خواهد شد. 

13- پاکت هاي دریافتي از شرکت کنندگان در مزایده رأس ساعت 10 صبح مورخ 1394/12/19 در 
محل مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني میدان شهدا، ساختمان مدیریت بانک 

کشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم ، سالن ویدئو کنفرانس بازگشایي خواهد شد . 
14- شرکت کنندگان در مزایده مي توانند در موعد یاد شده ، با ارائه کارت شناسایي معتبر و ارائه 
رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه شرکت نمایند . تبصره: بدیهي است عدم حضور شرکت کنندگان 
در جلسه مزایده ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام جلسه مزایده 

و بازگشایي پاکت ها نخواهد بود .      
 مدیریت شعب بانك در استان خراسان جنوبي  
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گمرک  از  وارداتی  برنج  ترخیص  زمان  مدت  چرا 
بیرجند نسبت به سایر گمرکات اینقدر زیاد است؟ در 

سایرگمرکات ١٥روز، بیرجند حداقل ٤٥ روز
9٤...١٥9٤
وضعیت محورهای مواصالتی و راه های ارتباطی بقاع 
متبرکه از جمله مزار بلنجیر و آبگرم لوت شهرستان 

خوسف نیازمند بودجه و توجه ویژه مسئوالن است.
9١٥...03١
سالم. خدا قوت. باالخره بعد سالها انتظار راه روستای 
با  انشاا...  شد  قیرپاشی  و  آسفالت  آماده  میناخون 
تدبیری که مسئوالن دارند، عید امسال مردم از راه 
انتقال  خاطر  به  آوا  از  تشکر  و  کنند.  تردد  آسفالت 

مشکالت مردم به مسئوالن
9١٥...30١
تبلیغ  برای  بلندگوی مسجد  از  استفاده  آیا  با سالم. 

کاندیدا کار درستی است؟
933...9٥8
سالم آوا جان لطفا از مسئوالن استانی پیگیر وضعیت 
سهامداران پدیده باشید. واقعا وضع نابسامانی داریم.
9١0...277
چرا  بپرسم  مربوطه  مسئوالن  از  خواستم  می  سالم. 
در بیرجند به تابلوی سر درب مغازه ها تحت عنوان 
نام بیگانه گیر می دهند در صورتی که فروشگاه های 
بزرگی با همین نام ها در شهرهای دیگر سالهاست 

فعال می باشند.
9١٥...893
ها  قیمت  بر  بیشتری  کنترل  بازرسان،  لطفا  سالم. 
داشته باشند. مخصوصا سوپر مارکت ها تفاوت یک 

تن ماهی با یک وزن مشخص١000 تومان است.
9١٥...76١
سالم. چرا دهیار دهنو و روستاهای همجوار فکری 
به  آباد  شمس  از  باالتر  دوربرگردان  آسفالت  برای 

سمت دهنو برنمی دارند تا کی خاکی باشد؟
9١...١٥32 
طرح فاضالب شهری مهرشهر کی اجرایی می شود؟ 
خسته شدیم از بوی گاه و بی گاه ماشین های تخلیه 
ثابت  مشتری  حسابی  دکتر  خیابان  ساکنان  چاه... 

ماشین های تخلیه چاه شده اند...
9١٥...١٥8

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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خراسان جنوبی صحنه حماسه حضور
 استقبال گسترده مردم استان در ساعات اولیه انتخابات

مردم  و  رسید  اسفندماه  هفتم  روز  باالخره   - کاظمی 
استان کویری خراسان جنوبی همگام با سایر نقاط کشور 
رأی،  اخذ  بازگشائی شعب  از  قبل  اولیه صبح  از ساعات 
اولیه  ساعات  از  داشتند.  سابقه  بی  درب شعب حضوری 
دوره  پنجمین  و  انتخابات مجلس دهم  رأی گیری  آغاز 
مجلس خبرگان، مردم خراسان جنوبی شور و حال خاصی 
برای مشارکت در تصمیم گیری های کشور در شعب اخذ 
شور  تا  آمدند  دیروز  جنوبی  خراسان  مردم  داشتند.  رأی 
نماینده  شرایط  از  آگاهی  با  و  آمیزند  هم  در  را  شعور  و 
اصلح و لزوم مشارکت در انتخابات با حضور خود در پای 
بکشند. تصویر  به  را  حداکثری  حضور  رأی  صندوقهای 

مجلس  دوره  پنجمین  و  دهم  مجلس  انتخابات  ماراتن 
واقع  در  و  بود  رسیده  خود  اوج  نقطه  به  دیروز  خبرگان 
مردم  شور  پر  حضور  انتخاباتی  هر  اوج  نقطه  مهم ترین 
در پای صندوق های رأی است و خراسان جنوبی نیز  از 
اولیه صبح دیروز، به نقطه اوج خود رسیده بود.  ساعات 
مشاهدات از شعبه های مختلف اخذ رأی در تمامی نقاط 
استان حاکی از حضور پر شور مردم در پای صندوق های 
رأی از ساعات ابتدایی صبح بود. حضوری که چشمگیر، 
بی مثال و بی نظیر بود. مردم همیشه در صحنه خراسان 
جنوبی با شور و شعور  و نشاط خاص از یک ساعت مانده 
به شروع انتخابات در شعب  رأی گیری حضور داشتند و 
با صف هایی به هم پیوسته رأی خود را به صندوق ها 
می انداختند. رأی اولی ها بسیار خرسند هستند که برای 
نخستین بار می توانند در تعیین سرنوشت شهر، روستا و 
مدیون  را  نعمت  این  و  باشند  تاثیرگذار  کشورشان  حتی 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران می دانند.

شرکت در انتخابات پاسخی محکم به تحریم 
و تهدیدهای دشمنان ایران اسالمی است

حضور گسترده مردم با بصیرت و فهیم استان در صحنه 
تهدیدهای  و  ها  تحریم  به  محکم  پاسخی  انتخابات، 
اسالمی  جمهوری  نظام  علیه  بیگانگان  و  دشمنان 
همواره  که  کویر  دیار  والیتمدار  مردم  و  است  ایران 
داشتند  حضور  شعور  و  شور  با  مختلف  های  صحنه  در 
مجلس  دوره  پنجمین  انتخابات  در  حماسی  حضور  با 
خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 

توطئه های دشمنان را خنثی و نقش بر آب می کنند.
پای  در  اولیه  لحظات  همان  از  که  همشهریان  از  یکی 
خبرنگاران   با  گفت وگو  در  بود  حاضر  رأی  اخذ  صندوق 
گفت: با این انگیزه آمده ام تا به دشمنان انقالب بگویم 
در لبیک گویی به ندای رهبرم لحظه ای درنگ نکرده و 
نخواهم کرد. به گفته انصاری چشم همه دنیا به انتخابات 
با حضورم در ساعات  ایران اسالمی است و می خواهم 

اولیه این پیام را به بدخواهان این نظام بدهم ملت ایران 
است. وی  فرمان والیت  به  و گوش  در صحنه  همیشه 
اظهار کرد امروز مردم در پای صندوق های رأی حضور 
آراء،  این  پشتوانه  به  نظام  این  کنند  ثابت  تا  می یابند 
بزرگ  مردانی چون خمینی کبیر، مطهری ها و بسیاری از 
شهدا را در دامان خود پرورش داده تا با تجدید میثاق با 
آرمان های امام راحل و شهدا انقالب و هشت سال دفاع 

 مقدس، حمایت خود را از والیت فقیه اعالم کنند.
با  گفتگو  در  دهندگان  رأی  از  یکی  پرور  زمین  فاطمه 
وظیفه ی  و  حق  انتخابات  در  شرکت  گفت:  آوا  خبرنگار 

همه مردم ایران است و با شرکت در انتخابات سرنوشت 
انتخابات  افزود:  ادامه  در  وی  زد.  خواهیم  رقم  را  خود 
امسال از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و به همین 
دلیل باید انتخاب اصلحی داشته باشیم و به کسانی رأی 
معظم  مقام  و  باشند  شجاع  و  باتقوا  متعهد،  که  بدهیم 
رهبری نیز بر انتخاب اصلح همواره تاکید داشته اند. وی با 
بیان اینکه در ساعات اولیه در شعبه اخذ رأی حاضر شدم 
تا دشمنان نظام بدانند ملت ایران بهتر از همه دوره های 
گذشته پای صندوق های رأی حاضر خواهند شد، گفت: 
حضور گسترده در این عرصه نشان دهنده محبوبیت نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران در قلوب ملت است.

هر رأی تیری است بر قلب بدخواهان نظام 

یکی از جانبازان که به سختی به شعبه اخذ رأی رسیده 
بود در گفتگو با  آوا گفت: به این دلیل در انتخابات شرکت 
کرده ام که بگویم هنوز نفس می کشم و زنده  هستم و 
قدرت  و  است  جمع  حواسم  اما  می لرزد  دستم  اینکه  با 
انتخاب و تفکر دارم و می توانم در انتخابات شرکت کنم 

و وظیفه خود را انجام دهم.
شهروند دیگر بیرجندی که رأی خود را در صندوق انداخته 
بود گفت: خوشحالم از اینکه به ندای رهبر عزیزم لبیک 
افتخارات  با حضور خود توانستم برگ زرینی بر  گفتم و 
اینکه   بیان  با  خادم   بیفزایم.  صحنه  در  همیشه   استان 

می خواهم رأی من تیری بر قلب بدخواهان نظام  باشد، 
افزود: مردم امروز متوجه شده اند که برای صیانت و حفظ 

اسالم و نظام جمهوری اسالمی باید آمد و رأی داد.

پاي آرمانهاي نظام و رهبري ایستاده ام

یکي از دانشجویان غیربومی نیز گفت: امروز آمده ام تا 
آرمانهاي  پاي  کنم  ثابت  دشمنان  به  خود  رأي  دادن  با 
نظام، انقالب و فرمایشات رهبر معظم انقالب، با جان و 
انتخابات مجلس  اینکه  با اشاره به  دل ایستاده ایم. وي 
شوراي اسالمي و مجلس خبرگان هر دو از اهمیت زیادي 
تا  امروز دشمن در تالش است  افزود:  برخوردار هستند، 
نیروهایي با تفکرات خود راهي این نهاد تاثیرگذار کشور 

بکند، به همین دلیل تمامي مردم در مقابل انتخاب هایي 
که مي کنند مسئول هستند و باید با تحقیق،  اقدام به رأي 
دادن بکنند.وي اظهار امیدواری کرد تمامي مردم در اولین 
ساعت هاي رأي گیري در حوزه هاي اخذ رأي شرکت 

کنند، تا دیگر نیازي به تمدید زمان رأي گیري نباشد.

 برنده واقعی این انتخابات مردم 
و بازنده دشمنان ایران اسالمی هستند

از  بازدید  از  بعد  هم  جنوبی  خراسان  استاندار  خدمتگزار 

ستاد انتخابات استان با حضور در شعبه 23 اخذ رأی واقع 
رهبری  معظم  مقام  که  طور  همان  گفت:  شهرداری  در 
فرمودند در کار خیر باید پیش قدم بود و بنا به تأسی از 
رأی خود  و  پیدا کردم  رأی حضور  اخذ  در شعب  ایشان 
با  که  خواست  هم  مردم  از  وی  انداختم.  صندوق  به  را 
شکوه، آگاهانه، متعهدانه و دلسوزانه در پای صندوق های 
رأی حضور پیدا کنند. وی با تاکید بر اینکه هرچه آرای 
از آگاهی، تدین و  محفوظه در استان بیشتر باشد نشان 
گذشته  انتخابات  کرد:  عنوان  است،  استان  مردم  تعهد 
در  قطعا  داده،  نشان  را  استان  مردم  حداکثری  حضور 
این انتخابات نیز مردم حضور گسترده خود را به تصویر 
خواهند کشید. به گفته استاندار مردم می دانند هرچه با 
دشمنان  کنند  پیدا  حضور  رأی  اخذ  شعب  در  تر  شکوه 

انقالب و نظام سرشکسته می شوند و می فهمند که مردم 
اسالمی  انقالب  های  ارزش  از  حراست  و  حفاظت  پای 
ایستاده اند و به دشمنان که امروز به حضور مردم چشم 
دوخته اند خواهند گفت که ما همیشه در صحنه هستیم. 
خدمتگزار در پاسخ این سوال که برنده و بازنده اصلی این 
انتخابات چه کسی می باشد، برنده واقعی این انتخابات 
را مردم عنوان کرد و گفت: بازنده نیز دشمنان این مردم 
های  در صحنه  آنها  آگاهانه  دلیل حضور  به  که  هستند 
مختلف بازنده بوده اند. وی اضافه کرد: پیام حضور مردم 
این است که ما به سرنوشت خود حساسیم و پای ارزش 
های خود ایستاده ایم همه ایثارگران، خانواده های معظم 
توسعه  و  پیشرفت  گرو  در  دل  که  کسانی  همه  و  شهدا 
استان دارند می گویند ما در سرنوشت خود سهیم هستیم.
هوادارانشان  و  نامزدها  به  خطاب  همچنین  خدمتگزار 
کردند  پیدا  حضور  رقابت  عرصه  در  که  کسانی  گفت: 
و  باشند  یکدیگر  کنار  برادرانه  آرا،   اعالم  از  پس  باید 
و  پیشرفت  برای  دلسوزانه  و  آگاهانه  یکدیگر  کمک  با 

آبادانی استان تالش کنند.

 همه با منتخب مردم برای پیشرفت
 و توسعه همکاری کنند

فقیه  ولی  نماینده  مقام  قائم  رضایی  االسالم  حجت   
در استان و امام جمعه در ساعات اولیه پس از انداختن 
کرد:  اظهار  خبرنگاران  درجمع  صندوق،  به  خود  رأی 
طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مردم باید در اولین 
انتخابات  صحنه  در  اخالص  و  قربت  قصد  با  ساعات 
رأی  افرادی  به  باید  همچنین  افزود:  وی  یابند.  حضور 
دهند که متعهد، متخصص و پایبند به آرمان های شهدا 
پای  در  مردم  حداکثری  حضور  به  اشاره  با  وی  باشند. 
این  در  حضور  با  باید  کرد:  اظهار  رأی  های  صندوق 
نظام  به  نسبت  را  خود  وظایف  حداقل  سیاسی  صحنه 
باید  همچنین  مردم  اینکه  بیان  با  رضائی  دهیم.  انجام 
کنند،  یاری  برنامه هایش  اجرای  در  را  منتخب  نماینده 
اظهار کرد: باید توقعات به جا از آن ها داشته و به نماینده 
به  اشاره  با  بیرجند  جمعه  امام  بگذارند .  احترام  منتخب 
از  دشمن  کرد:  بیان  دشمن  و  کشور  بر  انتخابات  تاثیر 
این صحنه ها می هراسد و نسبت به اجرای برنامه هایش 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  مقام  قائم  می شود.  امید  نا 
و  استقالل  امنیت،  خواهان  اسالمی  کشور  اگر  افزود: 
یابد.  حضور  انقالب  صحنه های  در  باید  است  آزادی 
در  صحنه ها  این  در  مردم  حضور  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  می کند،  ایجاد  روحیه  مسلمان  کشور های  دیگر 
کمک  انقالب  و  نظام  از  حمایتشان  و  مردم  ایستادگی 

شایانی به مستضعفان جهان است.

با  نهاد  مردم  سازمان های  توانمندی های  نمایشگاه  گفت:  خراسان جنوبی،  جوانان  و  ورزش  اداره کل  جوانان  امور  و  فرهنگی  معاونت  ایسنا- سرپرست 
هماهنگي استانداري از 9 لغایت 11 اسفند ماه در بیرجند برگزار خواهد شد. قناد اظهار  کرد: این نمایشگاه  در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی بیرجند 
برگزار خواهد شد. وي برگزاری نمایشگاه توانمندی سازمان های مردم نهاد جوانان را فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی سمن ها به آحاد مردم دانست.

فردا، نمایشگاه توانمندی های سازمان های مردم نهاد در استان برگزار می شود

جوابیه های شهرداری بیرجند

١- احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
کار  اضافه  »پرداخت  درباره   9٤/١١/30 مورخ  شما 
کارکنان شهرداری« به استحضار می رساند: پرداخت 
تا  انشاا...  و  انجام شده  ماه  آبان  پایان  تا  اضافه کار 

پایان سال در خصوص مابقی نیز اقدام خواهد شد.
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   -2
نمودن  »اقساطی  درباره   9٤/١١/3 مورخ  شما  پیام 
عوارض نوسازی شهروندان« به استحضار می رساند: 
و عمران شهری  نوسازی  قانون  ماده ١0  استناد  به 
عوارض  آن،  بعدی  اصالحات  با   ٤7/9/7 مصوب 
نوسازی هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق 
می یابد و می بایست حداکثر تا پایان همان سال به 
انتقال ملک  و  نقل  اما در  پرداخت گردد.  شهرداری 

بایستی الزاما در همان زمان تسویه قطعی گردد.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
چون مقرر گردیده در پرونده های اجرایی کالسه 930012 و 940092 تعداد حدوداً بیست هزار آجر )تعداد حدودا ده هزار 
آجرگری و ده هزار آجر تیغه یا سفالی 20* 10( که هر عدد آجر گری به مبلغ 1/050 ریال و هر عدد آجر تیغه ای سفالی به مبلغ 

1/300 ریال توسط کارشناس منتخب قیمت گذاری گردیده است در قبال قسمتی از بدهی شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خوسف )به 
مبلغ 120/237/200 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و هزینه حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق آقای 
امیر محمدی مقدم کشوک علیا و مبلغ 4/412/318 ریال حق االجرا در حق دولت در پرونده 930012 و مبلغ 1/480/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم لهم خانم ها ناهید محمدی مقدم کشوک علیا و تکتم فکری و وحیده قلی زاده و 
مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در پرونده کالسه 940092( از طریق مزایده در تاریخ 1394/12/24 از ساعت 9 الی 9/30 
صبح  در دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان  خوسف به فروش برسد که  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع  و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ  پیشنهادی  فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده موظف است حداکثر تا 
یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت 
اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار 
مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط 
شده و مزایده تجدید خواهد شد و  خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام 
مدنی اجرا خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در دادگستری شهرستان خوسف 

مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود
مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به این که در پرونده کالسه 681/92  اجرایی تعداد 3300 سهم از 12097 سهم از اراضی دیمی و مزروعی با پالک 

 ثبتی 237 فرعی از 1832 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاجی آباد متعلق به خانم مهدیه سبزه بین ) هر سهم 42000 ریال (
جمعا به مبلغ 138/600/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای احمد مهدوی نسب فرزند عزیز اله به مبلغ 133/960/390 ریال 
در حق زهرا - رقیه- کنیز- فاطمه کبری- حسین - مریم - حسن همگی امیرآبادی زاده و مبلغ 2/300/000 ریال حق االجرا در حق 
دولت از طریق مزایده روز دوشنبه مورخ 94/12/24 ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به 
فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 14 و 16 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و 
 از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

 www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.             حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری  کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه  در پرونده اجرایی به شماره کالسه 941160 محکوم علیه آقای سید علیرضا حسینی محکوم است به پرداخت 

مبلغ 530/478/805 ریال در حق محکوم له آقای مهدی سموئی و در پرونده اجرایی شماره 941621 محکوم علیه آقای سید علیرضا 
حسینی محکوم است به پرداخت مبلغ 158/637/650 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای هادی تخم پاش فرد و در 
پرونده اجرایی به شماره 941684 محکوم علیه آقای سید علیرضا حسینی محکوم است به پرداخت مبلغ 475/754/600  ریال بابت اصل 
خواسته و غیره در حق محکوم له عباسعلی شرفی و پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت حق االجرا پرونده های اجرایی فوق در حق 
دولت و با توجه به اینکه از ناحیه محکوم علیه یک دستگاه از نوع دستگاه دیوارهای پیش ساخته تری دی پنل با عرض 1/20 تمام اتوماتیک 
که حسب نظریه کارشناس مربوط به کارخانه سازنده چین با نشانگر دیجیتال عرض 1/20 به مبلغ 1/200/000/000 ریال کارشناسی 
گردیده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه مورخ 1394/12/24 از ساعت 9 الی 10 صبح  در در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش 
برسد که  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع  و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ  
پیشنهادی  فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید.  در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 

قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند

تاریخ انتشار: 94/12/8
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند دوشنبه  94/12/17 
ساعت 9 صبح در محل هیئت حسینی »واقع  در خیابان انقالب« برگزار می شود. بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت 
می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی 
نتواند شخصا  در جلسه حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به محل کانون واقع در خیابان 
طالقانی 11- داخل کلینیک فرهنگیان  مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. 

حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای  می باشد.

دستور جلسه:
 استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان- طرح و تصویب صورت های مالی سال 93 -  طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 

سال 94-  انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - تعیین خط مشی آتی کانون
هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره کالسه 92/1605 در قبال محکومیت محکوم علیم زهره یوسفی - شرکت نگین 

پوشاک آقای غالمرضا شادانی و غالمرضا فدائی محکومند متضامناً به پرداخت مبلغ 8/661/028/948 ریال بابت باقیمانده محکوم به در 
حق محکوم له آقای مهدی اسداللهی و نیز پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه 
محکوم له ملک محکوم علیه واقع در بیست متری آیت ا... سعیدی پالک 54 که دارای 165 متر مربع اعیانی، سال ساخت 1388، کاربری 
مسکونی، دارای آسانسور، گرمایش پکیج و سرمایش کولر متعلقات آب و برق و گاز با توجه به وضعیت محل و کاربری و در نظر گرفتن قدر 
السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات ارزش اعیانی و متعلقات ذکر شده جمعا به مبلغ 2/155/000/000 ریال کارشناسی گردیده 
است ضمنا ملک فوق تحت سند مادر به شماره پالک 959 فرعی از 427 اصلی بخش 2 بیرجند می باشد که برای واحد فوق تا کنون سند 
تفکیکی از ناحیه مالک اقدام نگردیده که از طریق مزایده در روز سه شنبه مورخ 1394/12/25 از ساعت 9 الی 10 صبح  در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش برسد که  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع  و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ  پیشنهادی  فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید  در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

خبر خوش

مرکز خدمات بیمه و مالیات رسا گستر در یک اقدام پیشگیرانه برای اطالع دقیق شما از قوانین بخشنامه ها و دستور العمل 
های سازمان های محترم )تامین اجتماعی، مالیات و روابط کار سازمان کار و ...( که ارتباط مستقیم با کار و حرفه شما دارد 

با توجه به عدم اطالع و مشکالت کاری و خانوادگی باعث جریمه شدن خود گردیده اید.
اکنون مصمم شدیم در صورتی که بین کارگاه شما و دستگاه های ذیربط سوال پیش آمده سریعاً )همان روز( برای گرفتن 

مشاوره با ما ارتباط برقرار کنید )حضوری و یا تلفنی( تا هرگز جریمه و بدهی نداشته باشید. 
مدیران محترم و پرسنل زحمتکش دستگاه ها از توجه به موقع و ارسال های صحیح و رضایت مندی شما عزیزان کمال 

خرسندی را خواهند داشت. 

دفتر مرکزی رسا گستر- نبش پاسداران 7         09155614320 -  32445563 - 32438915

کارفرمایان و صاحبان محترم مشاغل

عالج واقعه قبل از وقوع

هر چه سریع تر به مشترکین ما بپیوندید

کارفرمایان و بیمه شدگان عزیز    خبر خوش
برای رفاه شما عزیزان فیش بیمه در دفاتر ذیل تحویل می گردد 

1- میدان امام خمینی )ره( 2- سه راه اسدی جنب ایستگاه اتوبوس 3- میدان آزادی جنب بانک ایران زمین 4- دهلکوه 
خیابان حافظ 5- دفتر مرکزی نبش پاسداران 7

مرکز خدمات رسا گستر تمام تالش خود را دارد تا شما جریمه و تاخیر نداشته باشید.
مرکز خدمات رسا گستر تمام تالش خود را دارد تا شما جریمه و تاخیر نداشته باشید

توجه: اگر مشترک رسا گستر نیستید حتما رمز اینترنتی کارگاه خود را بیاورید 
روزنامه رایگان دریافت کنید              توجه: ثبت نام کارت ملی هوشمند نیز انجام می شود

اشتباهات مهندسی در ایران به خاطر استعداد پایین مهندسان ایرانی نیست بلکه از فراموشی 
اخالق مهندسی است. روز مهندس بهترین فرصت برای احیای اخالق مهندسی مبارک

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی
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بنگاههاي  از  اي  مجموعه  صنعتي  خوشه  يك  برزجی- 
تجاري و غير تجاري متمركز در يك مكان جغرافيايي در 
يك منطقه اقتصادي را شامل مي شود كه براي توليد يك يا 
چند محصول نهايي مشابه و مرتبط براي كسب صرفه هاي 
اقتصادي بيروني با يكديگر ارتباطات عمودي و افقي برقرار 
نموده و ضمن رقابت با يكديگر در بسياري از موارد همكاري 
جمعي و اقدامات مشترك دارند. درسالهاي اخير توجه فزاينده 
اي به كوچك سازي شده و روند توسعه بنگاههاي كوچك و 
متوسط به طور چشمگيري افزايش يافته است. اين بنگاهها 
داراي مزاياي زيادي نسبت به صنايع بزرگ هستند كه از 
آن جمله مي توان از ارزش افزوده،  نوآوري، اشتغال آفريني 
برد.  نام  بزرگ  صنايع  به  نسبت  بيشتر  پذيري  انعطاف  و 
 بنابراين، توجه به اين بخش از اقتصاد ضروري است. تالش

ايجاد  در  جنوبی  خراسان  استان  صنعتی  های   شهرك 
خوشه های صنعتی باعث شده كه گفتگويی را با مديرعامل 

و معاون اين شركت ترتيب دهيم كه در ادامه می خوانيد:
خراسان  استان  صنعتی  شهركهای  شركت  مديرعامل 
جمله  از  را  اوليه  مواد  و  مصرف  بازار  عامل  دو  جنوبی 
گفت:  و  دانست  گذار  سرمايه  جذب  در  گذار  تاثير  عوامل 
محصوالت  وجود  مصرف،  بازار  بودن  دور  به  توجه  با 
برای جذب  عاملی  تواند  بی شمار می  معادن  و  راهبردی 
 سرمايه گذار باشد. جرجانی با بيان اينكه سعی شده آنچه 
 سرمايه گذار در استان الزم دارد تامين شود افزود: گرچه خيلی از 
است  اين  بر  تالش  اما  نيست  كامل  ها  زيرساخت 
داشت  نگه  برای  موجود  های  ظرفيت  تمام  از   كه 
 سرمايه گذاران استفاده شود. وی آماده كردن طرح توجيهی برای 
طرح   8 گفت:  و  دانست  موثر  كاری  را  گذاران  سرمايه 
از  همچنين  وی  شد.  آماده  منظور  اين  به   90 سال  در 

شناسايی منظور  به  استان  در  صنعتی  های  خوشه   ايجاد 
حلقه های مفقوده بين توليد و مصرف خبر داد.

شناسایی 4 خوشه صنعتی در خراسان جنوبی 

صنعتی  شهرك های  شركت  كوچك  صنايع  معاون 
خراسان جنوبی نيز در توضيح بيشتر اين خوشه ها گفت: 
و  كسب  توسعه  از  مختلف  های  مدل  صنعتی  درخوشه 

خوشه های  بروزرسانی  اشاره  با  عابدينی  دارد.  وجود  كار 
صنعتی خراسان جنوبی اظهار كرد: خوشه طيور و خوشه 
فرش را بروزرسانی كرده ايم و خوشه خشكبار نيز شامل 
زرشك، عناب و خوشه ای ديگر به نام حوله و جاجيم در 
دستور كار برای سال آينده داريم. معاون صنايع كوچك 
شركت شهرك های صنعتی خراسان جنوبی با بيان اينكه 
صنايع كوچك بر حسب ماهيت خود انعطاف پذيری زيادی 

هزينه  امكان  انعطاف پذيری  اين  وجود  با  افزود:  دارند، 
عابدينی  مرتضی  ندارد.  وجود  موارد  از  برخی  در  كردن 
استان، گفت:  در  مرغ  و صنعت  به خوشه طيور  اشاره  با 
در  توليد مرغ خراسان جنوبی  از ظرفيت  تنها 30 درصد 
خوشه  برای  هدف  گفت:  وی   می شود.  مصرف  استان 
در  سرمايه گذاران  سرمايه گذاری  ريسك  كاهش  طيور 

افق های تازه است.

 خراسان جنوبی تنها استان 
صادرکننده گوشت گرم  به افغانستان 

معاون صنايع كوچك شركت شهرك های صنعتی خراسان 
جنوبی با بيان اينكه در گذشته برای صادرات طيور فقط 
بازار مجاور را داشتيم كه فاز اول مرز افغانستان بود اظهار 
كرد: اكنون خراسان جنوبی تنها استانی است كه می تواند 
ادامه  كند. وی همچنين  ارايه  افغانستان گوشت گرم  به 

داد: در افق بلند مدت نيز ورود به بازار روسيه و بازارهای 
اروپايی برنامه ريزی شده است. 

بهبود وضع شهرک های صنعتی پس از برجام 

ادامه  در  استان  مديرعامل شركت شهرك های صنعتی 
پرداخت  صنعتی  های  شهرك  مشكالت  بررسی  به 
از  و  اوليه  مواد  تامين  نقدينگی،  كمبود  كرد:  تصريح  و 
گريبانگير  مشكالت  مهمترين  مصرف  بازار  دادن  دست 
جرجانی   باشد.  می  جنوبی  خراسان  صنعتی  واحدهای 
وضع  برجام  از  پس  فضای  در  كه  كرد  اميدواری   ابراز 
به  اشاره  با  وی  شود.  بهتر  صنعتی  های   شهرك 
واحدهای  نقدينگی  تامين  راستای  در  كه  هايی  تالش 
شركت  چارچوب  همين  در  گفت:  شده  انجام  صنعتی 
شهركهای صنعتی استان برای كمك به توسعه واحدهای 
صنعتی اقداماتی از قبيل اعطای تسهيالت يارانه ای طی 
سال های 90 تا 94 به ميزان بيش از 7 ميليارد تومان  را 

انجام داده  است.

توسعه استان درگرو تمرکز بر بخش فرآوری

از  ادامه  در  صنعتی  های  شهرك  شركت   مديرعامل 
های  مشوق  ايجاد  برای  استاندار  شخص  های  تالش 
خاص سرمايه گذاری سخن گفت و افزود: اين تالشها 
تفاوت بتواند  گذار  سرمايه  كه  بوده  منظور  اين   به 

سرمايه گذاری در اين استان را با ساير استانها احساس 
استان  توسعه  راه  سخنانش،  پايانی  بخش  در  وی  كند. 
شهر  هر  گفت:  و  دانست  فرآوری  بخش  بر  تمركز  را 
گذاری  سرمايه  برای  خاصی  ظرفيت  جنوبی  خراسان 

دارد كه نياز است به آن توجه ويژه شود. 

خوشه های صنعتی دستاویزی برای سرمایه گذاران موفق در خراسان جنوبی

المپهاییکهویتامینD۳تولیدمیکند

 مراقب فرزندان دختری که
ظاهر پسرانه دوست دارند باشید

اگر دخترتان از بازی با هم جنس هايش طفره می رود، 
و  كند  درست  پدرش  مثل  را  ظاهرش  دارد  دوست 
تاسف  احساس  شده  آفريده  دختر  اينكه  از  هميشه 
می تواند  نشانه ها  اين  همه  باشيد.  مراقب  می كند، 
و  است  ناراضی  از جنسيتش  او  كه  باشد  اين  گويای 
هويت جنسی اش به درستی شكل نگرفته است. هويت 
جنسی يعنی پذيرش جنس خود و رضايت داشتن از آن. 
اگر كودك تان مشكلی با نقش ها و انتظارات متناسب 
با جنسيتش ندارد و بدون هل دادن های شما مثل همه 
هم جنس هايش رفتار می كند، می توانيد اميدوار باشيد 
دچار  كمتر  آن  از  بعد  سال های  و  بلوغ  دوره  در  كه 
آسيب های ناشی از بحران هويت جنسی شود. پدر يا 
مادری كه به هر قيمتی می خواهد فرزندش نمونه كپی 

شده او باشد؛ می تواند كودكش را در مراحل هويت يابی 
جنسی دچار مشكل كند. وقتی شما به عنوان يك پدر 
او  از  و  می دهيد  پيچ گوشتی  و  آچار  دخترتان  دست 
می خواهيد به جای عروسك بازی با همساالنش راه و 
ياد بگيرد  را  از پس همه كارهای خانه  برآمدن  رسم 
يا وقتی به عنوان يك مادر همراه با پسر كوچولوی تان 
كوبلن می دوزيد، فرزندتان را درگير نقش های جنستی 
خود می كنيد. گاهی به خاطر ناكامی هايی كه در تعيين 
جنسيت فرزند با آن روبه رو شده ايد، ممكن است مسير 
را اشتباه برويد. پدری كه هميشه آرزوی پسردار شدن 
داشته، ممكن است حتی با گذشت سال ها هم نتواند 
از  احتماال  پدری  چنين  بپذيرد.  را  شدنش  دختردار 
اينكه به ديگران بگويد »دخترم مرد خانه است!« هم 
كه  است  اين  واقعيت  اما  كرد،  خواهد  غرور  احساس 
اين موضوع در سال های آينده دخترش را با مشكالت 
رفتارهای  مراقب  پس  كرد.  خواهد  روبه رو  فراوانی 
را  زندگی تان  خألهای  نكنيد  سعی  و  باشيد  خودتان 
توسط فرزندتان پر كنيد. تا قبل از 6 سالگی معموال هم 
دخترها و هم پسرها بيشتر دنباله رو مادر خود هستند و 
از او الگو می گيرند. اما اگر فرزندتان از اين سن گذشته، 
بايد اهميت وقت گذرانی اش با والد هم جنس را به خاطر 
هميشه  مادر،  يك  به عنوان  شما  اگر  باشيد.  داشته 
هستم!«  زن  »من  كه  ادعا  اين  با  را  ناكامی های تان 
برای كودك تان توجيه كنيد، طبيعی است كه زن بودن 
را به عنوان يك ايراد و سد راه برايش معرفی می كنيد. 
عواقب چنين تصميمی می تواند پرورش دختری باشد 

كه هميشه از جنسيت حقيقی اش فرار می كند.

روانشناسی و خانواده

پیشگیریازبروزمضراتلوازم
آرایشیوبهداشتیتقلبی

جهت پیشگیری از بروز خطرات و مضرات لوازم آرایشی 
تقلبی باید در هنگام خرید لوازم آرایشی و بهداشتی دقت 
کنید که کاالهای داخلی دارای شماره پروانه بهداشتی 
ساخت با لوگوی سازمان غذا و دارو، تاریخ تولید و انقضا، 
مواد تشکیل دهنده و سری ساخت و عبارت ساخت ایران 

باشد. کاالهای خارجی نیز باید دارای برچسب کنترل 
اصالت و سالمت کاال )دال بر دارا بودن مجوز ورود و 
ترخیص( از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
باشد. مواد آرایشی بهداشتی را از دست فروشان و دوره 
گردها تهیه نکنید و سعی کنید از فروشگاههای معتبر و 
 داروخانه تهیه کنید. هیچگاه فریب تبلیغات گمراه کننده 
ماهواره و اینترنت را نخورید، زیرا تأییدیه های بهداشتی 
 و سالمتی این محصوالت، غالبا در این تبلیغات ارائه

نمی شود و این محصوالت به طور صریح و واضح معرفی 
نمی شوند. محصوالت وارداتی ملزم به الصاق برچسب 
اصالت و سالمت هستند  و هنگام خرید محصوالت 
آرایشی و  بهداشتی خارجی باید به این برچسب توجه داشت. 
 وجود این برچسب به تنهایی نشان دهنده اصالت کاال 
نمی باشد، بلکه باید به یکی از روشهای زیر اصالت کاال 

را استعالم کرد: 
1-تماس با تلفن گویای 0217185 و اعالم کد اصالت 
2-خراش الیه محافظ و ارسال کد 16 رقمی اصالت 
3-رهگیری    20008822 پیامکی  سامانه  به  کاال 
اصالت کاال از طریق سایت www.ttac.ir: ابتدا به 
استعالم کد رهگیری  بر روی  و  مراجعه کرده  سایت 
 کلیک کنید، در پنجره باز شده رهگیری اصالت کاال را 
می توان به دو روش انجام داد: روش اول: رهگیری 
اصالت کاال از طریق ارسال کد رهگیری UID، روش 
دوم: رهگیری اصالت کاال از طریق ارسال کد 16 رقمی 
اصالت کاال 4-نصب برنامه موبایل کاتالوگ الکترونیک 
را برنامه  این   ،IRFDA TTAC اصالت  کنترل   و 

می توان از طریق مراجعه به سایت ttac و دریافت نرم 
افزار تلفن همراه با توجه به سیستم عامل گوشی تهیه کرد.
مرکز اطالع رسانی غذا معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

توصیه های بهداشتی

کوتاه ترین جنگ در تاریخ 
بين  كه  است  جنگی  جهان  تاريخ  در  جنگ  كوتاهترين 
بريتانيا و كشور آفريقايی زنگبار روی داد. اين جنگ تنها 40 
دقيقه و به گمانی ديگر 38 تا 4۵ دقيقه، طول كشيد. دليل 
جنگ؛ مرگ سلطان طرفدار انگليسی ها »حميد بن ثوينی 
البوسعيد« و جانشينی »سلطان خالد بن برغش البوسعيد« 
برادر زاده »سلطان حميد« بود. بر اساس پيمانی كه در سال 
۱886بين بريتانيا و زنگبار به توافق رسيده و امضا شده بود 
شرط رسيدن به تخت پادشاهی يك جانشين كسب اجازه 
آن جانشين از نماينده بريتانيا بود كه »سلطان خالد« اين كار 
را انجام نداده بود. از سوی ديگر انگليسی ها از جانشينی 

»حمود بن محمد« بيشتر حمايت ميكردند. به هر صورت 
بريتانيا نيز اين كار »سلطان خالد« را دليلی گستاخانه برای 
جنگ دانست و پيشنهادی سر سختانه به وی مبنی بر تسليم 
كردن خود و نيروهايش و ترك كاخ داد كه »سلطان خالد« 
نيز در جواب اين پيشنهاد گارد سلطنتی را فراخواند و در كنار 
كاخ نيروهايش را آماده كرد. مهلت داده شده بريتانيا در ۲7 
آگوست به پايان رسيد و با پايان مهلت، نيرو های برتانيايی 
تفنگ  و  و ۱۵0 سرباز  توپ جنگی  ناو جنگی،۲  شامل 3 
دار دريايی و 900 زنگباری طرفدار انگليسی ها در بندرگاه 
گرد آمدند و آماده جنگ شدند. نيرو های »سلطان خالد« 

 چندين توپ و ماشين جنگی را در جلوی كاخ و در جلوی ديد
حال  اين  با  بودند،  گذاشته  بريتانيا  جنگی  های  كشتی   
توپخانه  شد  آغاز  دقيقه   9:0۲ ساعت  از  كه  بمباران   يك 
زنگباری ها را ناتوان كرد. با يك حمله نظامی دريايی كشتی 
سلطنتی زنگبار همراه با دو كشتی كوچكتر غرق شدند و 
با وجودی كه تعدادی شليك بيهوده به سمت انگليسی ها 
 شد آنها پيش رفته، كاخ را گرفتند و در ساعت 9:40 دقيقه

 آتش بس شد. بدين ترتيب اين جنگ كوتاه ترين جنگ 
جهان با كمتر از 40 دقيقه می باشد. بريتانيا پس از پيروزی 

بی درنگ »سلطان حمود« را به قدرت رسانيد.

محققان ایرانی موفق به طراحی المپ هایی شدند که می تواند عالوه بر روشنایی، ویتامین D۳ کلسیم 
نیز تولید کند این المپهای پرتوزا برای جلوگیری از پوکی استخوان در کهنسالی مفید هستند. بر اساس این 
ایده، شبیه سازی نور خورشید برای جذب طبیعی ویتامین D۳ در هر زمان و مکانی امکان پذیر می شود.

بـرنـج ام-كــي 

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

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بيرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

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

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی
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با تخفيف ويژه قيرگونی
محالتی - بين توحيد و مدرس
09153619297  

ايزوگـــام
 مصطفی هريوندی

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

قــاليشويی خــاوران   09151647069- 32255257-32253199  نوگیدری

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

صيادشيرازی ،  مجتمع ميرداماد  
واحد ٩٨

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسی، آلمانی،  ايتاليايی،  اسپانيايی

www.lanschool.ir
خيابان مدرس ١٦- پالک ٨٥

تلفن: ٣22٣٧٥٤٩
مشاوره و ثبت نام عصرها

آدرس: بيرجند 
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نمايشگاه تخصصی پرده

           پارسـا
نقـد    اقسـاط

زبرا، سانليت، ويندو، كركره فلزی
اجرای سالن های آمفی تئاتر

فروش ويژه اقساطی
با همکاری بانک حکمت ايرانيان ويژه كارمندان محترم ارتش

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

مبــل سوفــا

اقساط ٧ ماهه
 بدون پيش پرداخت

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

٠٩١2٣- ٨٥٧٨١٦٥2٤٤٥٠٩٥

گروه صنعتی

خريد اعتباری برای فرهنگيان محترم

اتوبـار پرستـو 
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برای اولين بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

 وانت-كاميونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با كارگر مجرب و بيمه بار  

   كاظمی - خرم نژاد



شنبه *  8  اسفند  1394 * شماره 3453 

لری اریسون)بنیانگذار کمپانی اراکل(

زمانی که شما شروع 
به نو آوری می کنید، 
آماده  را  خودتان  باید 
کنید که همه شما را 

دیوانه خطاب کنند.”
نو آوری در هر کاری 
بسیار سخت است زیرا 
شما همواره در مقابل 

آدم هایی قرار می گیرد که به دلیل عدم درک درست 
از کاری که شما مشغول انجام آن هستید، سعی در این 
خواهند داشت که به شما بقبوالنند که قادر به انجام 
 آن کار نخواهید بود و یا کاری که می کنید نتیجه

 احمقانه ای خواهد داشت. 
الیسون پنجمین مرد ثروتمند دنیا،  و به اعتقاد لری 
آنچه که در این مسیر می تواند به شما کمک کند 
که تمام این انتقادات و حتی توهین ها را پشت سر 
به موفقیت  اید  بگذارید و در کاری که شروع کرده 
و  خودتان  به  شما  که  بود  خواهد  اعتقادی  برسید، 
فکر شما  اگر  فورد:  هنری  قول  به  دارید.   کارتان 

 می کنید که می توانید پس حتما می توانید.

موفقیت به معناي بدست آوردن
 آن چیزي است که مي خواهید. شادي 

به معناي خواستن آن چیزي است که دارید.

شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کن 
نود و پنج درصد خوشبختیها و بدبختی های 

زندگی ات ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست
تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست

اجزای وجودم همه گی دوست گرفت
نامیست زمن بر من و باقی همه اوست

حقیقت همون چیزی هست که همگی
 به دنبالشیم ولی واقعیت همون چیزی

 هست که همه بهش میرسند

همیشه سکوت، یک جنایت جنگی ست
 وقتی ظلِم ظالم بر مظلوم 

را می بینی و ساکت می نشینی

طالق هیچ گاه آخرین راه حل نبوده و نیست، اما شایع شدن 
آن نشان می دهد که زوج ها آنقدرها هم به اختالفات شان 
نگرش حل مساله ای ندارند و خیلی سریع تر از سال های 
گذشته و نسل پدرها و مادرهای مان به این نتیجه می رسند 

که همه چیز را تمام کنند. 
کار به جایی رسیده که این روزها بسیاری از زوج ها با توافق 
از هم جدا می شوند؛ البته مشاورهای خانواده نظر دیگری 
آگاهی  از  سطح  این  به  نفر  دو  وقتی  معتقدند  دارند.آنها 
می رسند که برای هم مناسب نیستند و تصمیم به جدایی 
دکتر  می شوند.  مواجه  کمتری  آسیب های  با  می گیرند، 
مهدی دوایی، مشاور و روانشناس در ادامه به شما می گوید 
که آسیب های طالق چیست و چطور می توانید با آرامش 

بیشتری مشکالت این دوران را سپری کنید.

آسیب های روانی طالق متفاوت است
گاهی ممکن است فردی کتاب یا کالسی را نیمه تمام رها 
کند. جالب است بدانید هر پروژه ناتمامی در روند زندگی 
تاثیراتی منفی بر جای می گذارد؛ مثال اگر فردی کالس 
نقاشی، خط و. . . را شروع کرده و آن را ناتمام رها کند 
درنهایت باعث می شود تصویر مثبتی که از خودش در ذهن 
داشته کاهش پیدا کند یا اعتمادبه نفسش پایین بیاید. همین 

مساله باعث می شود فرد در مورد خود به تصوری ناخوشایند 
برسد و احساس ناتوانی کند.

بنابراین هر اقدام نیمه تمامی در تمام ابعاد زندگی آسیب زا 
خواهد بود اما در ابعاد و ضرایبی مختلف. تمام این موارد 
با درصدی متفاوت روی احساسی که نسبت به خودتان 

دارید اثرگذار است. 
حال تصور کنید ضریب آسیب روانی طالق حتی اگر از 
روانی  آسیب  باالست.  چقدر  باشد  که  هم  توافقی  نوع 
نیست.  ذکرشده  موارد  با  قیاس  قابل  اصال  جدایی 
انرژی ای هم که بابت این مسائل از بین می رود به مراتب 
بیشتر است. از مهم ترین عواقب طالق از هر نوعی که 
 باشد کاهش اعتمادبه نفس است و جدایی باعث می شود 

دو طرف از نظر روانی افت کنند.

مهم ترین آسیب مربوط 
به ازدواج بعدی است

ممکن است خداحافظی یک فرزند از کانون خانواده هم به 
همین نسبت آسیب رسان باشد. اما این را بدانید که طالق 
اولویت بسیار باالیی در ایجاد آسیب های روانی زن و مرد 
دارد. از پیامدها و عواقب دیگر طالق، ایجاد تصورات منفی 
نسبت به خود  است. مسلما هر فرد وقتی خودش را در 

باعث  موضوع  همین  کند،  تصور  ناکارآمد  مساله ای  هر 
آسیب رساندن به سایر اتفاقات زندگی اش هم می شود. این 
آسیب ها در مورد شغل، کار، ورزش و مهم ترین آن احساس 

ناتوانی نسبت به ازدواج آینده است.

وقتی زوج ها آگاهانه جدا می شوند
طالق آسیب های زیادی را به دنبال دارد؛ بنابراین حتما باید 
تمام جوانب را هنگام شروع زندگی بسنجید تا در آینده 
درگیر آسیب های روانی و اجتماعی آن نشوید. البته طالق 
توافقی در اکثر موارد به دلیل رشد دو طرف اتفاق می افتد. 
یعنی زوج ها به این آگاهی رسیده اند که برای هم مناسب 
نیستند. توصیه همه مشاورها این است که اگر می خواهید 

جدا هم بشوید لطفا خوب جدا شوید! 
البته این به این معنا هم نیست که این سبک طالق آسیب 
روانی به دنبال ندارد، به خصوص اگر فرزندی هم در میان 
به مراتب  توافقی  باشید که طالق  داشته  یاد  به  اما   باشد 

آسیب کمتری دارد.

می میرم اما در این زندگی می مانم!
و  دلشوره  با  موارد  اغلب  در  کسانی که طالق می گیرند 
مواجه  بعدی شان  زندگی  از خراب شدن  ناشی  اضطراب 

هستند. در بسیاری از موارد فرد طالق گرفته به دلیل اینکه 
تجربه  را  باالیی  اضطراب  و  آمده  پایین  اعتمادبه نفسش 
می کند، در ازدواج بعدی هم موفق نخواهد بود. این موضوع 

ربطی به نوع طالق هم ندارد. 
طالق توافقی هم آسیب های روانی زیادی به دنبال دارد، 
منتها ضرایب آن کمتر است. اصوال باور منفی شکست در 
افراد این احساس را به وجود می آورد که نکند دفعه دوم هم 
شکست بخورم، نکند این یکی هم مثل مورد قبلی باشد و 
بدتر اینکه خیلی ها به سرعت وارد زندگی جدیدی می شوند 
که از قبلی هم آزاردهنده تر است اما به دلیل شرایطی که 
شنید،  خواهند  آینده  در  که  حرف هایی  از  ترس  و   دارند 

جدا نمی شوند.

چطور ازدواج بعدی موفقی داشته باشید
بعد از طالق زوج ها روان خسته ای دارند؛ بنابراین اگر طالق 
گرفته اید حتما سعی کنید تا اقدام برای ازدواج بعدی فاصله 
زمانی مناسبی را در نظر بگیرید و به صحبت های اطرافیان 
یکی  آن  و  در  گوش  این  تکنیک  از  کنید.  توجه  کمتر 
دروازه استفاده کنید! برای فراموشی آسیب طالق به فکر 
ازدواج درمانی نباشید. فکر نکنید وارد زندگی جدید شدن 
نشانی از توانمندی شماست تا روی همسر قبلی را کم کنید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز 

و ]غنیمتهای[ دیگر]ی نیز هست[ که شما بر آنها دست نیافته اید ]و[ خدا بر آنها 
نیک احاطه دارد و همواره خداوند بر هر چیزی تواناست. سوره الفتح، آیه 21

حدیث روز

کسی که پارسایی خوی او، و بخشندگی طبیعت او، و بردباری خصلت او باشد 
دوستانش بسیار شوند. امام حسن عسکری )ع(

سبک زندگی

چطور قصه طالق را غصه دار نكنید؟

و  کوچک  اي  پرنده    -1 افقي: 
فیلم  خانم  بازیگر   - آواز  خوش 
نشستن   -2 عنبر  نهنگ  سینمایي 
کره  پایتخت   - شکار  براي 
فرنگي 3- طبق  تحسین  جنوبي- 
 - کنید  مصرف  پزشک  دستور 
خود  که  نروژ  شهر  تنها  پشیمان- 
ني   -4 هست  نیز  استان  یک 
معلق  هرگز-   - یازده!   - توخالي 
ذاتي-  طبیعي،   - کشتي  انبار   -5
تیره  از  گیاهي   -6 پاییز  دوم  ماه 
گفتار  شیوه  و  گویش   - نعناعیان 
موجد   - قابل حصول  وي 7-    -
استقالل هند - خورشید  8- هیزم- 
پایگاه   - باستاني  ورزش  ادوات  از 
در  شهري   - اندیشه   -9 اینترنتي 
ني خیزران  استان همدان- درخت 
10- سنگ آسیاب - پربازدیدترین 
 -11 شیریني  عطر   - جهان  موزه 
عاشق، شیفته- چاره اي براي حل 
تکه   -12 جواني  ویتامین  مسأله- 
پارچه اي دربردارنده یک نماد، شعار 
یا پیام - نژاد - حرف مفعولي- تن 
و پیکر 13- سازگاري - پول چین- 
شناي  همیشگي-   -14 ثروتمند 
ریاضي  در  عددي   - سینه  کرال 

15- فوکوس- وطن

عمودي: 1- تکان- مداخله در هر 
هاي  کتیبه  محل  شهر   -2 کاري 
گنج نامه - سیاستمدار - دورویي 3- 
واحد پول خودمان - بمب مهلک و 
ویرانگر- جمع شرط 4- کار برجسته 
جنگهاي  ژنرال   - ترش  انگور   -
انفصال- سالحي آهني 5- گشادگي 
توحیدي  پا- دوستي- عدد  رگهاي 
6- قانون جمع ثابت گرما - زمین 
آماده کشت- پرنده اي حشره خوار 
و مهاجر 7- ضمیر اشاره به نزدیک- 
جمع   -8 وقت   - میخک  جزیره 

 -9 عدالت   سمبل  بلي-   - ناحیه 
شب اول دي ماه - شهري ساحلي 
الیموت  قوت  گیالن-  استان  در 
ماه   - سحاب  کردن-  نگاه   -10
کم حرف 11- همراه لرز- خواهر- 
نفس  دیگر-  سوي   -12 اساس 
نامی   -13 امتها  دیگر-  سوزناک- 
پسرانه - حاوي- پاره اي از چیزي 
14- مروارید - جانور تک سلولي- 
فینالیست   15- کارمند  دوم  خانه 
فصل  این  در  اروپا  قهرمانان  لیگ 
که مغلوب بارسلونا شد- از ما بهتران
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5 کتاب که مطالعه آنها برای 
کارآفرینان الزم است

مطالعه کتاب ابزار خوبی برای تغییر طرز فکر و باز کردن 
ذهن شما به روی راهکارهای جدید است. 

1- »خودتان را انتخاب کنید« نوشته ی جیمز 
آلتوچر آلتوچر اساساً آنهایی که هنوز در دنیای کارمندی 
مطلق زندگی می کنند را نقد می کند. آینده ی هرکس در 
شکوفایی کارآفرینی و پذیرفتن ریسک سرمایه گذاری 
 بر روی خود، انتخاب خود و آغاز کاری است که آنها

را تبدیل به کارآفرین کند.
۲- »پرسش« نوشته ی رایان لِوایک: در ادامه 
آنالین  غیرشهودی  فرمول  است:  آمده  کتاب  عنوان 
برای کشف همان چیزی که مشتری شما می خواهد 
بخرد به دست آوردن طرفداران مشتاق و رساندن هر 

کسب و کار به مرحله ی بعدی.
۳- »قوانین بازاریابی ایمیلی« نوشته ی چاد 
ایمیل  بازاریابان امروزی می گویند که لیست  وایت: 
شما، طناب نجات شما و مهمترین سرمایه ایست که 
یک شرکت می تواند داشته باشد. شما می بایست لیست 
ایمیل  موفق و متعاقباً کمپین بازاریابی ایمیلی بسازید در 
غیر اینصورت به سادگی توانایی رقابت در دنیای کاری 

امروز را نخواهید داشت.
باوجود  نیومیر:  مارتی  نوشته ی  »زاگ«   -۴
جالب  رویکردی  قدیمی ست،  نیومیر  کتاب  اینکه 
برندهای قدرتمندترین  استراتژی های  درمورد   توجه 

دنیا به شما می دهد.
لری  نوشته ی  بزرگ«  انفجار  5- »شکست 
استراتژی هایی  به  نونز  و  دانز  نونز:  پل  و  دانز 
می پردازند که بتوانید کسب وکار خود را در خط مقدم 
نگه دارید که از این طریق طعمه ی نیروهای خالقانه ای 

که زود از دور خارج می شوند نخواهد شد.
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زانسربینامردنژ1

یرصنعدکومومخا2

لماتجردمودنان3

اکیخالسزرهلژ4

حانجتقیقحها5

افلدیبروهشمک6

مانامنهاررجنر7

یسگرنیابتهاجو8

لدراتانیاکزوس9

دشیوردهفرماو10

وفتسایسشیاس11

زردیسرلیتوبل12

کسانمهدقنسینا13

ینرفکاراسویال14

مگارفایدیگاچبا15

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

تجربه کنید.    09158668002

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

خشكشویی 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

نقاشی ساختمان انواع نقاشی ساختمان 

پذیرفته می شود. 09159647370 - مرکی

به یک نفر نیروی مرد با حداقل مدرک کارشناسی 
شیمی گرایش پلیمر یا کاربردی برای کار در واحد 

کنترل کیفیت  نیازمندیم.  
7-32255026 -056  داخلی 101

به یک بازاریاب بومی برای شرکت پخش 
دارویی به شماره ثبت 263044 در شهر  

بیرجند نیازمندیم.  051-36570276

به تعدادی نیروی جوشکار برق 
و نصاب نرده استیل نیازمندیم.

09158073207

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

  بیرجند ، مطهری 9  
  بهرامی کیا   32231060

فروش مرغداری گوشتی با ظرفیت 30 هزار 
قطعه گوشتی دارای دو سوله تولید ، یک سوله 

انبار و 3 واحد سرایداری همچنین سیستم 
به روز گرمایشی و تهویه سالن های تولید

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  
09155625379 - 09155610240 

فروش فوری 17عدد آالچیق 
6 متری      09151615023

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

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

09153613243- شریفی

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

 به فروش می رسد.      09155623060

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

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

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

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

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

استودیو  تمـاشا
عکاسی ، فیلمبرداری با طرح تسهیل ازدواج

میدان آزادی ، خیابان شهید برگی
بین 8 و 10      09394221099

توجه          توجه 
تاالر عروسی با امکانات بسیار 

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

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

تخفیف ویژه 
نبش پاسداران 17 - جنب مخابرات

09394221099 -09306082008 

سمساری خزاعی
خرید و فروش کلیه لوازم منزل 

و اداری و ... مبل ، فرش ، یخچال و ... 
با باالترین قیمت خریداریم.

09156633937

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

نمایندگی ایزوگام دوست علی
انواع ایزوگام دلیجان شرق و تهران  

قیرگونی   نبش بهشتی 14
09156636045 -09156666675

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز
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شهرخبر: شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد محصوالت حاوی کاکائو به ویژه شکالت تلخ برای قلب مفید است. اگر فشار خون شما همچنان 
میل به افزایش دارد، خبر خوب این است که خوردن شکالت تلخ منجر به کاهش سطح فشار خون خواهد شد. اگر شما در حال تالش برای کنترل 
سطح کلسترول خود هستید، باید گفت مطالعات نشان داده با مصرف شکالت تلخ می توانید به هدف خود برسید.

به خاطر 3 دلیل شکالت تلخ بخورید اخبار ورزشی

پیشگامان بیرجند در مسابقات
 فوتبال رده امید باشگاه های کشور

به مرحله بعدی صعود کرد

باشگاه های  امید  رده  فوتبال  مسابقات  در   : فارس 
نماینده  تنها  عنوان  به  بیرجند  پیشگامان  کشور، 
مرحله  به  خود  گروه  نخست  تیم  و  خراسان جنوبی 
در  بیرجند  پیشگامان  باشگاه  کرد.  صعود  بعدی 
رودان  فوتبال  تیم  مصاف  به  دیدارش  نخستین 
هرمزگان رفت که با تساوی صفر بر صفر و کسب 
استان  فوتبال  نماینده  برگشت.  خانه  به  امتیاز  یک 
به  رفسنجان  مس  مقابل  در  بازی اش  دومین  در 
میدان رفت که گلی در بر نداشت و به کسب یک 
در  بیرجند  پیشگامان  فوتبال  تیم  راضی شد.  امتیاز 
مناطق  مسابقات  مرحله  نخستین  از  بازی  آخرین 
مقابل  در  کشور  فوتبال  باشگاه های  امید  رده سنی 
از سد  کهنوج کرمان صف آرایی کرد که 2 بر یک 
ارائه  با  خراسان جنوبی  نماینده  گذشت.  میهمان 
کسب  و  خود  بازی  سه  در  قبول  قابل  بازی های 
این  بعدی  دور  به  نخست  تیم  عنوان  به  امتیاز   5
رقابت ها صعود کرد. مسابقات مناطق رده سنی امید 
باشگاه های فوتبال کشور در فصل 95-94 در هشت 
این  یک  گروه  در  که  شد  برگزار  تیمی  پنج  گروه 
رقابت ها تیم های پیشگامان بیرجند نماینده خراسان 
جنوبی، آبی پوشان کهنوج کرمان، منتخب سیستان 
و بلوچستان، شاهین رودان هرمزگان و فجر الکان 
نماینده  انصراف  با  که  بود  گروه  هم  رفسنجان 
سیستان و بلوچستان مسابقات این گروه با چهار تیم 

و به میزبانی کهنوج انجام شد.

پیشنهاد وسوسه انگیز گوانگ ژو چین 
به کریم انصاری فرد   

باشگاه فوتبال گوانگ ژو چین پیشنهاد یک میلیون 
یورویی به بازیکن ایرانی شاغل در لیگ یونان داده 
است که به نظر می رسد این پیشنهاد از سوی این 
بازیکن و باشگاه پانیونیوس رد شده است.به گزارش 
پانیونیوس  گلزن  بهترین  انصاری فرد،  کریم  ایسنا، 
گل های  با  یونان  لیگ  فصل  این  شگفتی ساز  تیم 
باارزش خود توانسته در کانون توجهات قرار بگیرد. 
بازیکنان  خرید  با  فصل  این  در  چینی  تیم های 
مطرح، خود را بر سر زبان ها انداخته اند که یکی از 
این تیم های بزرگ گوانگ ژو اورگراند، قهرمان دو 
دوره لیگ قهرمانان در 3 سال اخیر بوده است. این 
تیم چینی مدتی است برای به خدمت گرفتن کریم 
انصاری فرد بازیکن ایرانی پانیونیوس که قراردادش 
با این تیم در تابستان به پایان می رسد، اقدام کرده 
و عنوان کرده است که یک میلیون یورو برای این 
ایرانی می پردازد که 400 هزار یورو در ماه  مهاجم 
جاری میالدی و 600 هزار یورو نیز در تابستان به 

این بازیکن ایرانی می دهد. 

نفس های خود را خوشبو کنید 

جام جم سرا: بوی بد تنفس گاهی طبیعی است 
علت  باشد.  بیماری  نشانه  می تواند  گاهی  و 
است. سولفید  ترکیبات  تنفس  بد  بوی  اصلی 

بوی بد دهان ناشی از کاهش جریان بزاق در 
طول شب و افزایش تخمیر در داخل دهان یک 
فرآیند طبیعی و فیزیولوژیک است که معمواًل 
علل  از  می شود.  برطرف  صبحانه  خوردن  با 
بوی بد تنفس می توان به عوامل داخل دهانی 

شایع ترین  از  یکی  )که  پوشش  و  زبان  مثل 
علل بوی بد دهان است( و یا عفونت لثه اشاره 
کرد. در این حالت باکتری های زیر لثه و پالک 
دندان می تواند باعث بوی نامطبوع دهان شود.

از دیگر عوامل داخلی دهانی که باعث ایجاد 

بوی بد دهان می شود می توان به گیر کردن 
غذا بین دندان ها، لخته خون در دندان پس از 
کشیدن، استرس و خشکی دهان اشاره کرد. 
مشکالت  به  می توان  دهانی  خارج  عوامل  از 
که  کسانی  کرد  اشاره  بینی  و  حلق  و  گوش 

از  عمومًا  دارند  سینوزیت  و  پشت بینی  ترشح 
به  مبتال  افراد  می کنند  شکایت  موضوع  این 
فاسد  سیب  بوی  دهانشان  عمومًا  دیابت 
کبد  نارسایی  که  کسانی  و  می دهد  شده 
افرادی  می دهد،  کپک  بوی  دهانشان  دارند 
ماهی  بوی  دهانشان  دارند  کلیه  نارسایی  که 
روش  سه  به  دهان  بد  بوی  درمان  می دهد 
بد  بوی  کردن  -مخفی   1 است:  پذیر  امکان 
آدامس ها  و  نعنا  قرص های  کمک  به  دهان 
2-کاهش میکروب های زبان و انتهای لوزه به 
کمک مسواک زدن ) به ویژه زبان( 3-استفاده 
حاوی  خمیردندان های  یا  و  شویه   دهان  از 
طبیعی  مواد  برخی  مصرف  شیرین.  جوش 
باعث  انجیر  و  کرفس  دارچین،  رازیانه،   مانند 

کاهش بوی بد دهان می شود.

چربی را از رژیم غذایی حذف نکنید
 

سالمت نیوز: حذف کامل چربی از برنامه غذایی 
منطقی نیست، چرا که برخی از انواع چربی ها 
می کنند  محافظت  سرطان،  برابر  در  را  بدن 
به  مناسب  چربی های  از  است  الزم  بنابراین 
میزان متعادل استفاده کرد. چربی های اشباع 
شده و چربی های ترانس برای سالمتی مضر 
هستند چربی های اشباع شده روغن هایی است 

و  هستند  جامد  صورت  به  اتاق  دمای  در  که 
عمدتا در محصوالت حیوانی مانند گوشت قرمز، 
محصوالت لبنی و تخم مرغ یافت می شود اما 
چربی های اشباع نشده که از منابع گیاهی تولید 
می شوند و در دمای اتاق مایع هستند خطر ابتال 

به سرطان را کاهش می دهند منابع سرشار از 
زیتون،  روغن  شامل  نشده  اشباع  های  چربی 
همچنین  است  آوکادو  و  آجیل  کانوال،  روغن 
امگا -3 که در سالمت قلب  اسیدهای چرب 
و مغز تاثیر دارند در این گروه قرار می گیرند 

منابع خوب امگا 3 عبارتند از: ماهی قزل آال، 
ماهی تن و برخی دانه ها. توصیه هایی برای 
انتخاب چربی های مفید: استفاده از مواد غذایی 
حاوی چربی های اشباع مثل گوشت قرمز، کره 
و تخم مرغ را کاهش دهید. روغن زیتون و یا 

روغن کانوال جایگزین خوبی برای روغن نباتی 
در پخت غذاهاست. آجیل و دانه ها مثل گردو، 
تخمه کدو، فندق و دانه کنجد به ساالد، سوپ 
تشکیل  مواد  کنید.  اضافه  دیگر  غذاهای  یا  و 
را  غذایی  مواد  های  برچسب  روی  بر  دهنده 

روغن  با  که  غذایی  مواد  از مصرف  و  بررسی 
یا نیمه هیدروژنه تهیه شده  های هیدروژنه و 
است اجتناب کنید.مصرف فست بود، غذاهای 
سرخ شده و غذاهای بسته بندی شده که چربی 

ترانس باالیی دارند، را محدود کنید.

خواب کافی و ورزش منظم مانعی 
برای ابتال به سکته مغزی 

قدس آنالین: پژوهش محققان نشان می دهد 
و  می کنند  ورزش  منظم  طور  به  که  افرادی 
معرض  در  کمتر  دارند،  منظمی  خواب  شب 
می گیرند.   قرار  مغزی  سکته  به  ابتال  خطر 
که  افرادی  می دهد،  نشان  ها  پژوهش  نتایج 
در  ساعت  هشت  الی  هفت  منظم  طور  به 
به  از سایرین  روز می خوابند 25 درصد کمتر 
سکته مغزی دچار می شوند.  به گفته محققان؛ 
بدن  دشمن  عنوان  به  خواب  از  افراد  برخی 
خواب  که  است  حالی  در  این  و  می کنند  یاد 
بعد از رژیم غذایی و ورزش به عنوان ستون 
سوم سالمتی بدن محسوب می شود. به طور 
کلی آنچه محققان در پژوهش ها به آن دست 
یافتند، کاهش خطر قابل  توجه سکته مغزی با 
الی   20 ورزش  و  منظم  کاماًل  خواب  داشتن 

60 دقیقه ای سه الی شش بار در هفته است.

چربی را از رژیم غذایی حذف نکنید

کالهبرداری 68 میلیون ریالی از طریق تلگرام 

ایرنا: رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات انتظامی همدان از شناسایی و دستگیری فردی 
افزود:  امینی  از طریق تلگرام 68 میلیون ریال کالهبرداری کرده بود، خبر داد. سرهنگ  که 
شهروندی با مراجعه به پلیس فتا مدعی شد که 68 میلیون ریال از وی در شبکه اجتماعی تلگرام 
کالهبرداری شده است. وی افزود: بگفته شاکی در یکی از گروه های تلگرامی با فروشنده ای 
آشنا شده که تجهیزات صوتی را به قیمت بسیار پایینی عرضه می کند. وی اضافه کرد: مالباخته 
پس از چندین مرحله گفت و گو با فرد کالهبردار در تلگرام و دریافت تصاویر سیستم های 
صوتی مجاب به خرید و واریز وجه به حساب متهم شده، غافل از اینکه فرد مخاطب کالهبردار 
بوده است. رئیس پلیس فتا همدان بیان کرد: شاکی مدعی شد پس از گذشت دو هفته و ارسال 
پیامهای مکرر در تلگرام، سرانجام فرد کالهبردار در پاسخ به پیامها منکر وصول وجهی از جانب 
شاکی شد و با لحنی بسیار زننده از شاکی خواست دیگر مزاحمش نشود و شاکی را بالک کرد. 
سرهنگ امینی افزود: با انجام اقدامات فنی و به کارگیری شگردهای خاص پلیسی فردی با 

هویت معلوم شناسایی و با اخذ دستور از مقام قضایی دستگیر شد.

ارتکاب جرم با استفاده از »وای فای« همسایه

رئیس پلیس فتا فارس از دستگیری فردی خبر داد که با هک »وای فای« همسایه خود اقدام به سرقت اطالعات در 
فضای مجازی می کرد. به گزارش جام نیوز، سید موسی حسینی با بیان اینکه این جوان از طریق هک »وای فای« 
اقدام به سوءاستفاده از اینترنت همسایه خود می کرد، گفت: چندی پیش چند پرونده به پلیس فتا ارجاع شد که شاکیان 
آن همگی از یک سایت، نرم افزارهای مختلفی را دانلود کرده بودند. وی ادامه داد: شاکیان این پرونده بالفاصله پس 
از نصب این نرم افزارها بر روی سیستم های خود، اطالعات حساب بانکی و ایمیل های آن ها به سرقت رفته و در ادامه 
اقدام به خریدهای اینترنتی از طریق حساب های این افراد و سوءاستفاده از اطالعات ایمیل های آنان توسط فردی 
ناشناس شده بود. رئیس پلیس فتا استان فارس عنوان کرد: با بررسی های فنی توسط کارشناسان پلیس فتا، مشخص 
شد تمام نرم افزارهای ارائه شده در این سایت حامل بدافزارهایی است که افراد به محض نصب این نرم افزارها بر روی 
سیستم های خود به صورت خودکار اقدام به ارسال تمام فعالیت های صورت پذیرفته در سیستم قربانی برای مجرم 
می کرده است. حسینی افزود: در تحقیقات ابتدایی به شخصی برخورد کردیم که مدعی شد از این موضوعات بی اطالع 
است و در طی بررسی اینترنت مورد استفاده، متوجه شدیم یکی از همسایه ها با هک سیستم اینترنت »وای فای« 
این فرد اقدام به طراحی سایت و سوءاستفاده می کرده که بالفاصله پس از شناسایی، متهم دستگیر و روانه زندان شد.

قطع شدن سر زن 75 ساله در آسانسور

فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  مسئول  شهرخبر: 
پزشکی آذربایجان شرقی گفت: استفاده از باالبر غیراستاندارد موجب کشته 
شدن زن 75 ساله در تبریز شد. حبیب حسینقلی زاده اظهار کرد: دو روز 
گذشته با اعالم این حادثه به مرکز اورژانس 115 تبریز کاردان های این 
به دلیل  اتفاق  این  اینکه  بیان  با  اعزام شدند. وی  مرکز به محل حادثه 
استفاده از باالبر غیر استاندارد در یک ساختمان سه طبقه رخ داد، گفت: 
این زن  بود که گیر کردن سر  به کار گرفته شده  پله ها  باالبر وسط  این 
هنگام استفاده و دیر متوجه شدن اعضای خانواده و همسایه ها نسبت به 
باختن فجیع وی شد. مسئول روابط عمومی مرکز  موضوع موجب جان 
حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی گفت: هیجان تماشاگران 
حوادث گاها منجر به دخالت در امر امدادرسانی می شود که این دخالت 

شدت صدمات وارده به مصدومان را باال می برد.

تنها نمایندگی پنجره وین تک  در خراسان جنوبی 
نمایندگی پنجره دکتر وین
مجری نمای  فریملکس
مجری نمای کرتین وال
آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند
 خیابان توحید- بین توحید 1 و 3 - پالک 29
09153620106 -05632447312
قیمت مناسب + کیفیت عالی= رضایت مشتری

مرکز فروش پنجـره و شیشه شکرانی

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

مسیر مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

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   09369191230 

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

09159658659

داربست مهـدی  
نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش 

لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی     
32319263-09151642377 - وسیله کار

باز کجا میری؟

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب یابي  - استارت دینام - باطري و شارژ  رایگان 

تعویض باطري در منزل و محل کار بدون هزینه  
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهریور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بیشتر/  نقد و قس

سود کمتر ،  فرو

آدرس : نبش غفاری 4    

 09151606528

32212519  

ایزوگام سلیمانی 

ان
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مه 
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ت و
مان

ل ض
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 10
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حص

ع  م
تنو

بنگاه قالب بتن        
 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی       

32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

نصــب و تعمیــر لباسشویی 
در منزل

  32315776 - 09151643778  
شهر یاری

آغاز فروش اقساطی 10 ماهه 

لپ تاپ و رایانه خانگی )بدون پیش پرداخت(       
حد فاصل معلم 22-24     رایانه  ثـامن     تلفن: 32446431 )5 خط(
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کاندیداها و هوادارانشان بعد از اعالم 7

نتایج، خونسردی خود را حفظ کنند

کاظمی فرد- استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 
تا امروز در بین کاندیداها و هوادرانشان رقابت وجود 
داشت و از زمانی که آرا اعالم شود و منتخب مردم 
معرفی شود همه با هم باید با رفاقت برای پیشرفت 
و توسعه استان همدل و همراه شوند. خدمتگزار در 
در  مردم  خوب  استقبال  به  اشاره  با  انتخابات  ستاد 
تعهد  از  نشان  را  امر  این  رأی،  صندوق های  پای 
مردم استان در تعیین سرنوشتشان دانست و گفت: با 
توجه به پیش بینی 606 صندوق اخذ رأی در استان، 
تاکنون اخذ رأی در تمامی نقاط استان بدون مشکل 
جزئی  تخلفات  کرد:  تصریح  وی  است.  شده  برگزار 
بوده که در این خصوص تذکرات الزم انجام شده و 

به انتخابات خدشه ای وارد نشده است. 

به کسی رأی دهیم که فردای انتخابات وقتی 
دشمن نامشان را می شنود نگران شود

ابراهیمی- خطیب جمعه سربیشه گفت: به کسی رأی 
دهیم که فردای انتخابات وقتی دشمن نامشان را می 
همه  علیرغم  نامزدها  همه  گرچه  شود،  نگران  شنود 
تحریم ها و مسایل همت کردند و باعث شور انتخاباتی 
شدند اما به این نکته باید توجه شود که در انتخابات 
افکار سیاسی زیادی وجود دارد. حجت االسالم سنجری 
اضافه کرد: فردا نماینده منتخب، نماینده همه مردم است 
و همه باید به او احترام بگذاریم و تا امروز رقابت بین 
نامزدها و حتی طرفدارانشان بوده اما از فردا باید این 
رقابت ها به رفاقت تبدیل شود. وی اظهار کر: امروز به 
دنبال جلب رأی مردم بودند اما از فردا به دنبال حمایت 
برای منافع مردم باید باشند. وی با بیان این مطلب مردم 
و مسئوالن حضورشان را در این انتخابات نشان دادند از 

نمایندگان خواست تا قدر این حضور را بدانند.

خواسته مردم تشکیل مجلسی محکم
 در برابر آمریکا است

فارس- امام جمعه موقت فردوس گفت: دشمن سعی 
دارد که ایران را درباره انتخابات دو قطبی کند و مجلس 
دولتی و ضد دولتی به مردم معرفی کند ولی خواسته 
مردم، مجلسی آشنا به وظایف و متعهد به قانون اساسی، 
آمریکا است. حجت االسالم  برابر  شجاع و محکم در 
شهریاری اظهار کرد: امروز با حضور حماسی و پرشور 
مردم در پای صندوق های رأی، دشمنان از دشمنی خود 

با انقالب اسالمی ایران، روسیاه شدند.

وحدت و برادری را به رخ جهانیان می کشیم

اینکه  بابیان  درمیان  سنت  اهل  جمعه  امام  مهر- 
دشمنان به دنبال کم رنگ جلوه دادن حضور مردم 
پای  گسترده  حضور  با  گفت:  هستند،  انتخابات  در 
صندوق های رأی وحدت و برادری را به رخ جهانیان 
خواهیم کشید. مولوی سید احمد عبدالهی افزود: هر 

رأی در تعیین سرنوشت جامعه نقش بسزایی دارد.

ساالنه 150 میلیون تومان به اموال 
شهر بیرجند خسارت وارد می شود

گروه خبر- مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
رفتارهای  برخی  از  گالیه  ابراز  با  بیرجند  شهرداری 
خرابکارانه و آسیب رساندن عمدی به اموال عمومی که 
شهرداری هزینه ساماندهی آن را برعهده دارد، گفت: 
 خسارتی که هر سال شهرداری در این باره در پارک ها،

حدود  شود،  می  متحمل  شهری  مبلمان  و  ها  المان 
150میلیون تومان برآورد شده است. انصاری، شکستن 
المپ و حباب روشنایی، سرقت شیر آالت سرویس های 
 بهداشتی، آسیب رساندن به صندلی ها و... در بوستان های

شهر را از جمله موارد خرابکارانه عنوان کرد. 

معاینه چشم 100 نفر از مجریان 
طرح اشتغال کمیته امداد  خوسف 

خوسف  شهرستان  امداد  کمیته  مدیر  خبر-  گروه 
بینایی  اختالت  درمان  و  جلوگیری  منظور  به  گفت: 
تعداد 100 نفر از مجریان طرح اشتغال کمیته امداد 
به  طرح  این  کرد:   اظهار  احمدی  شدند.  معالجه 
از عوامل  ناشی  و مخاطرات  بیماری  بررسی  منظور 
زیان آور در محیط کار قالی بافان در محل روستای 

علی آباد زارعین و همند انجام شد.

کمک مردم قاین برای بازسازی بقعه امامزادگان

شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیر  قاین-  نسیم 
قالب  در  ریال  میلیون   500 قاین  مردم  گفت:  قاین 
امامزادگان  بقعه  و ساخت  توسعه  برای  مودت  طرح 
حسن و افضل کمیران این شهرستان کمک کردند.  
بازسازی  طرح  افزود:  قاصری  االسالم  حجت 
که  شد  آغاز  گذشته  سال  دو  از  قاین  امامزادگان 

اکنون به مرحله نازک کاری بنا رسیده است.

پخل بافی در سرایان احیا می شود

گروه خبر- مسئول نمایندگی میراث فرهنگی سرایان 
گفت: هنر سبد بافی با ساقه گندم که در گذشته های 
و  داشته  رواج  سرایان  شهرستان  در  دور  چندان  نه 
روستاها  اکثر  در  منطقه  کشاورزی  رونق  به  توجه  با 
هنرمندان و صنعتگران مشغول به این هنر گرانمایه و 
ارزشمند بوده اند و در حال حاضر به فراموشی سپرده 
در  کافی  زمینه  و  پیشینه  وجود  به  توجه  با  که  شده 
شهرستان و هنرمندان پیشکسوت برنامه احیای این 
رشته تدوین و ثبت نام از متقاضیان صورت گرفته و به 
زودی اولین دوره آموزشی به منظور احیای  این رشته 
برگزار خواهد شد. به گفته عرب، استقبال بانوان از این 
رشته بسیار عالی بوده و عده زیادی ثبت نام نموده اند.  

گروه خبر- کتاب »وعده دیدار« شامل 84 عنوان از نامه های امام خمینی)ره( به فرزندشان، حجت االسالم حاج سید احمد خمینی است که 
در کتابخانه عمومی امیرکبیر روستای عشق آباد طبس نقد و بررسی شد. توصیه ها و راهنمایی های شرعی، وظایف طالب، تأکید بر تحصیل 
 علم و دانش، دعوت به تهذیب اخالق و به طور کلی رهنمودهای سیاسی و اعتقادی به عموم مردم، محتوای نامه ها را تشکیل می دهند. 

از خصوصیات »وعده دیدار« این است که در فهرست کتابنامه ها به ترتیب تاریخ و در جلوی آن، موضوع کلی آن نیز بیان شده است.

نقد و بررسی کتاب »وعده دیدار« در کتابخانه عمومی امیرکبیر روستای عشق آباد طبس

حضور اهل سنت در انتخابات پرشورتر از گذشته بود

حداکثری  حضور  به  اشاره  با  بیرجند  سنت  اهل  جمعه  امام   مهر- 
گفت:  گذشته  انتخابات های  در  اهل سنت  برادران 
سال های  از  پرشور تر  امسال  سنت  اهل  جامعه 

گذشته در انتخابات حضور یافتند. 
مولوی غالم حیدر فاروقی  اظهار کرد: شرکت در 
انتخابات یک وظیفه ملی است. وی بیان کرد: در 

حال حاضر دشمن تبلغیات زیادی بر علیه نظام دارد و اینگونه تبلیغ می کند 
که مردم از نظام و انقالب اسالمی برگشته اند که حضور حداکثری آنها در 
پای صندوق های رأی مشت محکمی بود بر دهان دشمن. امام جمعه اهل 
سنت بیرجند بیان کرد: جامعه اهل تسنن از ابتدای انقالب تاکنون در همه 
انتخابات حضور حداکثری و باالی 85 درصد داشته اند و امسال نیز حضور 

آنها پرشور تر از سال های گذشته بود.

نظارت ۳ هزار نفری ناظران بر انتخابات دیروز استان 

گفت:  جنوبی  خراسان  انتخابات  نظارت  و  بازرسی  دفتر  حقوقی  رئیس 
روز گذشته ۳ هزار ناظر در 606 شعبه اخذ رأی بر 
انتخابات خراسان جنوبی نظارت کردند. به گزارش 
تسنیم، شبانی اظهار کرد: این افراد به عنوان ناظر، 
ناظر مسئول، سرناظر و بازرس بر انتخابات خراسان 
تمام  در  کرد:  بیان  وی  می کنند.  نظارت  جنوبی 

صندوق های اخذ رأی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی 
در سراسر استان خراسان جنوبی ناظران فعال و توجیه هستند.

رئیس حقوقی دفتر بازرسی و نظارت انتخابات استقبال مردم را بسیار خوب 
ارزیابی و بیان کرد: طبق اخبار و اطالعات رسیده از شهرستان های استان 
حضور مردم در پای صندوق های رأی از همان ساعات اولیه بسیار پر شور 
بود و امید است با حضور پر شور مردم شاهد برگزاری انتخاباتی خوب باشیم.

قانونگذاری برای بهبود معیشت مردم 
از اولویت های مجلس دهم باشد

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  تسنیم- 
کشاورزی بیرجند با بیان اینکه قانونگذاری برای بهبود 
معیشت مردم از اولویت های مجلس دهم باشد گفت: 
رشد اقتصادی پایین است و در چند سال گذشته رشد 
اقتصادی منفی بوده است و ما به پارلمان قوی نیاز 

داریم که دیدگاه های اقتصادی قوی داشته باشد. احتشام بیان کرد: باید قوانین 
یکسانی که وجود دارد مانند مالیات ها اصالح شود، همچنین فضای کسب و 
کار باید طوری فراهم شود که انگیزه کار و سرمایه گذاری و تولید افزایش یابد 
و با وضع قوانین شرایطی فراهم شود که با فضای واسطه گری و پولشویی و 
سوداگری در سطح بازار مبارزه شود. وی بیان کرد: ما امروزه به مردمی بودن و 
اشتغال زایی اقتصادمان نیاز داریم و باید کارهای اجرایی به مردم واگذار شود.

کاظمی فرد- ۳4 داوطلب دهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی از خراسان جنوبی در صحنه رقابت حضور 
دارند و روز گذشته مردم همیشه در صحنه خراسان جنوبی 
به پای صندوق های رأی رفتند تا از میان این تعداد، چهار 
نامزد اصلح را برای مدت چهار سال روانه مجلس کنند تا 

ضمن قانونگذاری بر امور نظارت کنند.
باره گفت: با  این  انتخابات خراسان جنوبی در  دبیر ستاد 
نفر در چهار حوزه  نامزد در حال حاضر ۳4  انصراف 27 

برای انتخاب چهار نماینده در صحنه باقی ماندند. 
انتخابیه  حوزه  در  نفر   10 اکنون  هم  افزود:  جزندری، 
نهبندان و سربیشه، هشت نفر در حوزه انتخابیه فردوس، 
انتخابیه  طبس، سرایان و بشرویه، همین تعداد در حوزه 
بیرجند، درمیان و خوسف و همچنین هشت نفر در حوزه 

مجلس خبرگان رهبری نیز هفت نفر در خراسان جنوبی دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی افزود: در پنجمین دوره انتخابیه قاینات و زیرکوه در صحنه رقابت حضور دارند.
ثبت نام کردند، چهار نفر رد صالحیت شدند و صالحیت 

دو نفر مورد تأیید قرار گرفت و یک نفر انصراف داد. 
استان  مردم  رأی  آوری  برای جمع  کرد:  اظهار  جزندری 
تعداد این  از  نظر گرفته شد که  اخذ رأی در   606 شعبه 
مجموع از  و  بود  ثابت  شعبه   275 و  سیار  شعبه   ۳۳1   
شعبه های اخذ رأی پیش بینی شده، ۳5۳ شعبه روستایی 

و 25۳ شعبه شهری است. 
به گفته وی ۱۲ هزار نفر در امر برگزاری انتخابات استان 
برای  رأي  اخذ  تعرفه  برگه  هزار   650 و  دارند  همکاری 
برگزاري پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري 
و دهمین دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي در سطح 

فرمانداري هاي استان توزیع شد.

 رقابت 34 نامزد در خراسان جنوبی برای انتخاب چهار اصلح

امام جمعه بیرجند، با بیان اینکه نمایندگان آینده کشور در مجلس 
تولید  سمت  به  گرایی  مصرف  سمت  از  که  باشند  کسانی  باید 
گرایی بروند، گفت: نمایندگان ما باید کسانی باشند که دانشگاه ها 
و حوزه ها را از سمت مقلد بودن به سمت حوزه و دانشگاه هایی که 

دارای انسان هایی متدین و هوشمند هستند پیش ببرند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم رضایی بیرجندی، در خطبه های 
عبادی سیاسی نماز جمعه بیرجند با بیان اینکه دشمن به دنبال نفوذ 
در انقالب است، افزود: دشمن از گذشته های دور به دنبال نفوذ بوده 
و اندیشه های غربی در کشور نفوذ کرده است، به طوری که حتی در 

حوزه های علمیه ما هم نفوذ کرده است. وی ادامه داد: باید مواظب 
باشیم که دشمن از اعمال، رفتار و موضع گیری های ما سوء استفاده 

نکند و همچنین از اختالف در داخل هم جلوگیری کنیم. 
امام جمعه بیرجند با بیان اینکه نباید برخی ها سالمت انتخابات را 
انسان های مخلص برای  ببرند، تصریح کرد: این همه  زیر سؤال 
انتخابات را زیر  انتخابات تالش کردند لذا نباید  برگزاری باشکوه 
کند  پیدا  راه  به مجلس  باید  فردی  کرد:  تأکید  ببریم. وی  سؤال 
که مرعوب آمریکا نباشد، برای تحقق اقتصاد مقاومتی تالش کند 
و به مشکالت مردم توجه داشته باشد و در راستای حرکت کشور 

از اقتصاد وابسته به استقالل اقتصادی تالش کند. وی با اشاره به 
اینکه همچنین نمایندگان آینده مجلس باید جلوی نفوذ دشمن در 
اقتصاد کشور را بگیرند، گفت: باید از ورود شرکت های چند ملیتی به 
کشور جلوگیری شود و باید تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی در دستور 
کارشان باشد و بدانند فرهنگ غربی دردی از اقتصاد و مشکالت 
کشور ما دوا نمی کند. وی همچنین به مناسبت های هفته اشاره و 
روز امور تربیت اسالمی و سالروز فرمان امام راحل مبنی بر تأسیس 
بنیاد ملی مستضعفان و روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

روز جامعه پزشکی را از مناسبت های هفته عنوان کرد.

نمایندگان آینده باید کشور را از سمت مصرف گرایی به سمت تولیدگرایی ببرند

قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(
09155616256-32437388-32437399

۳2412۳00- ۳2412۳11 مدیریت چمنی قـالیشویـي گـل ابریشـــم اعالشور و لکه برداری فرش های 
کرم و تراکم باال تخصص ماست

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر با کارگر ماهر 
و کامیون جک 6 متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما را با یک 
سرویس حمل می کنیم.   09155618۳08 - جالل نیا  

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

حداقل 10 واحد تهاتر با آپارتمان

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
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  لول میبره! کاور شده ! لول میاره
با یک بار امتحان یک عمر مشتری شوید

 ۳2412211-۳2412789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

با تکنولوژی ضد چروک      
0990۳189181 /  14 00 ۳245ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود

 به اطالع کلیه شهروندان محترم می رساند:

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

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

شماره تماس: 09151642756 - 05632411801

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

آماده پذیرش مراجعین محترم می باشد

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

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

با نازل ترین قیمت / با محل مناسب برای پارک ماشین

انتهای غفاری - خیابان بزرگمهر  09194252692- 32447825

 نقـاشي ساختمان پيشگامـان
 اجراي كليه رنگ هاي پالستيك

روغن ، اكروليك ، مولتي كالر و ...
   " كاغذ ديواری و لکه گيری گچ پذيرفته مي شود "

09151630485 معصومیه  - صنعت و معدن 3- پالک  30

خدمات بیل مکانیکی زنجیـری و پیکـور

معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و غیره    09151613389 - بنی اسدی

ساخـت نسـل جدیـد استخرهـای 
ذخیـره آب کشـاورزی 

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

حاشیه میدان آزادی- جنب موسسه مالی و اعتباری 

ثامن الحجج )ع( ساختمان تجاری کارگر-  طبقه سوم

شرکت سبزکوشان مشرق زمین  

09157235800     056-32316358  

فروش فوری واحد با 85 متر زیربنا، واقع در مجتمعی در خیابان نیلوفر
 با تمام امکانات 09015259898

فرش هامـون
فروش ویژه فرش و مبل با اقساط 

بلند مدت، بدون سود و بدون 
پیش پرداخت با تخفیف ویژه

خیابان مطهری 21/1
32228253 -09155620737
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پیامبر اکرم )ص( : به خانه هایتان با خواندن نماز، 
و قرائت قرآن، نورانیت ببخشید. 

)کنز العمال، ج ۱۵، ص ۳۹۲(

11 : 47
17 : 47
23 : 05
4 : 43
6 : 05

حماسه حضور مردم 
در قاب دوربین خبرنگاران

عکس ها از :  نوفرستی ) مهر( ، گرگی ) ایرنا ( 
صالحی مقدم ) ایسنا ( ، آرین پور ، مالیی ، کاری 

خاندان محترم بازرگان
با نهایت تاسف درگذشت شادروان

 حاج غالمرضا بازرگان 
را حضور شما تسلیت عرض نموده و ضمن دعوت از عموم شهروندان 
برای حضور در مراسم آن پیر غالم ابا عبدا... الحسین )ع( امروز شنبه 

94/12/8 از ساعت 16 الی 17 در محل هیئت حسینی 
گرد آمده و یادش را گرامی می داریم.

کارگزاران دفاتر زیارتی وحیدنیا ، بیکی ، بیرجند تنعیم ، فدک و عماد بیرجند

 MMT به همکار پزشک با مدرک
برای کار در 

مرکز درمان اعتیاد نیازمندیم. 
ساعت تماس:

 8 تا 12- 21 تا 24 
)به جز پنجشنبه و جمعه( 

09365968475
05632231213

 چاپ A4 سیاه و سفید
 39 تومان 

فروش و طالکوب انواع سررسید       
چاپ و صحافی مهر- معلم 25

09364115838

قابل توجه ادارات و شرکت ها

  تلفن تماس: 05632225600
شماره 09385562653 برای هماهنگی تحویل وسایل اهدایی
آدرس: خیابان حکیم نزاری- بین حکیم نزاری 8 و 10 -پالک 4/123

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند 
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

در طلیعه سال نو می رویم تا با خانه تکانی و تعویض وسایل
ما  کنیم.  تجربه  کنار خانواده  در  را  انگیز  بهاری دل  مان،  زندگی   
به  با اهدای وسایل زندگی غیر ضروری تان  تا  ایم  افتخار آمده   با 
خانواده های محروم و چشم انتظار، همه در این شادی ها سهیم باشیم. 

شماره حساب بانک ملی: 0105543248003 
برای واریز کمک های نقدی

شماره کارت بانک ملی: 6037991199511233 
برای واریز کمک های نقدی    


