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باران آمد
 نماز طلب باران در شهر بیرجند اقامه شد

بند دره ، دربند تصمیمات دستگاه ها

صفحه 7

صفحه 8

صفحه 3

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در پی حضور پرشکوه مردم در انتخابات :

ملت آگاه و مصمم ایران 
در آزمونی دیگر پیروز شدند

پیام قدردانی آیت ا... سید ابراهیم رئیسی 
 منتخب مردم استان خراسان جنوبی در 

پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
حضور باشکوه مردم متدین، والیت مدار و صبور استان خراسان جنوبی برگ زرینی 
از  پس  رای  های  صندوق  پای  و  اسفند   7 روز  در  را  بصیرت  و  شناسی  زمان  از 
حضور در راهپیمایی 22 بهمن 94 رقم زد. بدون تردید رهنمودهای رهبری معظم 
انقالب اسالمی و ترغیب همه مسئوالن به ویژه ائمه جمعه و جماعات و روحانیون 
و نخبگان و شخصیت های موثر سیاسی و اجتماعی و رسانه ها به خصوص رسانه 

ملی برای مشارکت عمومی نقش بسزایی داشته است. )ادامه در صفحه2(

جناب آقای مهندس حق پوی قاضیانی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 معاون مدیریت شعب بانک مسکن استان خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون را برای شما خواستاریم. 

مدیریت شرکت راه و ساختمان مولوی

جناب آقای پروفسور نظر افضلی
حسن انتخاب جناب عالی را به عنوان

 نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان  و سربیشه
 در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی

 تبریک عرض نموده، توفیق شما را در راستای خدمت به مردم 
از ایزد منان مسئلت داریم. 

تولیدی مرغ و تخم مرغ فرساد

از حسن نیت و عنایات جناب عالی در خصوص تامین بخشی از کاشی و سرامیک مورد نیاز
 حسینیه روستای پسوچ بی نهایت سپاسگزاریم. اجرکم عندا...

هیئت امنا و اهالی روستای پسوچ

جناب آقای

 حاج علی اکبر فالحی
مدیرعامل محترم کاشی فرزاد

بار دیگر تجلی اراده و شکوه حضور ارزشمند ملت بزرگ خراسان جنوبی
 در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی صحنه دیگری از وفاداری و قدرشناسی
 به دستاوردهای نظام اسالمی را رقم زد و برگ زرین دیگری بر صحنه افتخارات ماندگار این دیار افزود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان با قدردانی
 و ارج نهادن به حضور حماسی مردم سرافراز خراسان جنوبی، انتخاب شایسته آقایان:

 حضرت آیت ا... سید ابراهیم رئیسی
 منتخب محترم مردم استان  در مجلس خبرگان رهبری 

حضرت حجت االسالم و المسلمین  سید محمد باقر عبادی
 منتخب محترم مردم شهرستان های  بیرجند ، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی

جناب آقای پروفسور نظر افضلی منتخب محترم  مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه
جناب آقای مهندس فرهاد فالحتی  منتخب محترم مرم شهرستان های قاین و زیرکوه

جناب آقای دکتر  محمدرضا  امیر حسنخانی
منتخب محترم مردم  شهرستان های فردوس ، طبس ، بشرویه و سرایان

 را تبریک عرض نموده، ضمن آرزوی توفیق و سربلندی در این جایگاه رفیع امید آن داریم که با همدلی، مودت
 و همفکری برای توسعه، پیشرفت و رونق همه جانبه منطقه گام برداریم. 

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند

حضرت آیت ا... سید ابراهیم رئیسی
منتخب محترم مردم استان در مجلس خبرگان رهبری

حضرت حجت االسالم سید محمد باقر عبادی
منتخب محترم مردم شهرستان های بیرجند ، درمیان و خوسف

 در مجلس شورای اسالمی  

جناب آقای پروفسور نظر افضلی 
منتخب محترم مردم  شهرستان نهبندان و سربیشه

هفتم اسفند در تاریخ انقالب اسالمی ایران درخشید و بر عزت و سربلندی مردم همیشه در صحنه استان 
افزود. ضمن تبریک انتخاب شما بزرگواران همت واالی تان را در راستای اهداف و آرمان های 

انقالب اسالمی در سایه والیت از پیشگاه ذات اقدس الهی مسئلت داریم. 

جمعی از اهالی روستای چهکند مود

پیام حجت االسالم سید محمدباقر عبادی 
در قدردانی از حضور پرشکوه مردم 

در انتخابات مجلس دهم شورای اسالمی
مردم فهیم و بصیر و والیتمدار شهرستان های بیرجند، خوسف و درمیان

با سالم و درود به ارواح طیبه شهدا و روح ملکوتی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و آرزوی توفیق و سالمتی برای مقام معظم رهبری و توفیق خدمت 
مضاعف دولتمردان، بار دیگر در حماسه ای که آفریدید پیروز واقعی میدان شما 
شدید، شما که با بصیرت و نگاه انقالبی و مشارکت در سرنوشت خود و اعتماد 
به نظام باعث ارتقای امنیت و اقتدار نظام می باشید. برخود الزم می دانم از شما 

مردم فرهنگ مدار و متدین که دوباره به این خدمتگزار اعتماد نمودید، تشکر کنم. همچنین از مجریان و ناظران 
به خصوص اعضای محترم هیئت نظارت بر انتخابات، هیئت اجرایی، وزارت کشور، استاندار محترم ، فرمانداران 
محترم و همه دست اندرکاران که با سالمت کامل و رعایت دقیق حق الناس که آرای مردم می باشد، انتخابات 
را برگزار نمودند، تشکر می نمایم. از همه کسانی که مردم را ترغیب به شرکت در این حماسه نمودند قائم مقام 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه معزز بیرجند، ائمه جمعه و علمای معزز شیعه و سنی که باعث شور و 
فضای پر نشاط انتخاباتی شدند، تشکر می کنم. از کاندیداهای دیگر که در فضای پرشور به میدان رقابت وارد شده 
نیز تشکر می نمایم، اکنون فضای رفاقت و همدلی است و برخود فرض می دانم از این سرمایه های عظیم اجتماعی 
و فکر و اندیشه و برنامه هایشان که برای مردم در طبق اخالص گذاشته و ارائه داده اند، بنده نیز در مسیر پیشرفت 
شهرستان های حوزه انتخابیه از این برنامه ها استفاده کنم و دست دوستی آنان را به گرمی می فشارم. از اعضای 
محترم ستادهای کاندیداهای دیگر و مشاورین شان که با تالش فراوان خود به این میدان شور و نشاط بخشیدند، 
تشکر می نمایم و دستان پر مهر آنان را برای حرکت در مسیر توسعه و آبادانی منطقه می فشارم. به برادران منتخب 
خودم در سایر شهرستان ها نیز تبریک گفته و مطمئنم با وجود این عزیزان و با وحدت و همدلی گام های موثری در 
جهت پیشرفت استان برمی داریم. به حضرت آیت ا... دکتر رئیسی نیز موفقیت در حضور مجدد در مجلس خبرگان 
رهبری را تبریک گفته و اطمینان دارم در سایه حمایت ها و همدلی با ایشان، بتوانیم مسیر توسعه و ترقی استان را 
هر چه سریع تر طی نماییم. از همه دوستداران و حامیان خودم درخواست دارم از این لحظه به  بعد با همه اعضای 
ستادهای دیگر داوطلبین عزیز در فضای همدلی برادرانه و بر مدار اخالق اسالمی ارتباط داشته تا از این فرصت 
سرمایه های بزرگ اجتماعی و مشارکت افراد بهره کافی ببریم. در خاتمه دست نیاز به سوی شما نخبگان و مدیران 
و همه اهل نظر برای پیشرفت و آبادانی منطقه دراز می کنم و در خواست دارم از اندیشه ارزشمندتان در قالب 
اتاق های فکر مرا یاری نمایید. و آخر دعوانا- الحمد اهلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله طیبین الطاهرین

سید محمدباقر عبادی- هشتم اسفندماه 94

برادر گرامی جناب آقای پروفسور نظر افضلی
موفقیت جناب عالی را به عنوان 

منتخب مردم شریف مود ، سربیشه و نهبندان در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسالمی

 تبریک گفته و برایتان سالمتی و توفیق روز افزون مسئلت داریم. بی تردید خدمتگزاری به مردم
 شهید پرور این سامان، فرصت مغتنمی است که امیدواریم با نگاه مدبرانه شما 

 هم مشمول لطف حق تعالی قرار گیرد و هم اسباب رضایت خاطر آحاد مردم عزیز را فراهم آورد
 که آنچه باعث سرافرازی و سربلندی است خرسندی مخلوق و خشنودی خالق است.

شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر مود

از کلیه مودیان محترمی که تاکنون نسبت به پرداخت عوارض کسبی 
درآمد  واحد  به  مراجعه  با  شود  می  دعوت  اند،  ننموده  اقدام  خود 
شهرداری در مناطق دوگانه، نسبت به پرداخت دین خود و استفاده از 

تخفیف شهرداری به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر
 از اول اسفند تا پانزدهم اسفند ماه 20 درصد اقدام نمایند. در غیر این صورت شهرداری 

حسب وظایف قانونی خود نسبت به معرفی مودیان بدهکار به کمیسیون ماده 77
 برای وصول عوارض معوقه اقدام خواهد نمود.

شهرداری بیرجند

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

قابل توجه فرهنگیان محترم
 استان خراسان جنوبی

به مناسبت هفتمین روز درگذشت 

شادروان مهندس محسن رشیدی نیا در مشهد مقدس
 جلسه یادبودی امروز سه شنبه 94/12/11 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر
 در محل هیئت حسینی برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند 

موجب شادی روح آن عزیز و تسلی خاطر بازماندگان و تشکر اینجانبان می گردد.

خانواده های: رشیدی نیا ، رشتی ، جلیلی ، مالکی ، خیراندیش 

 لطیفی ، بصیری ، یساری

 الباقی
هو

خانواده های محترم صادق پور و قدیری
مراتب همدردی و تاسف مان را در فقدان مادری مهربان

 مرحومه سرکار خانم رجایی
 به محضر سروران ابراز می داریم و از خداوند منان علو درجات برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی 

برای بازماندگان خواستاریم.

خانواده ایزد پناه

استاد ارجمند و گرامی جناب آقای فریدون قربانی 
سوگ فقدان مادر گرامی تان صبری الهی را می طلبد 

از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای جناب عالی 
صبر و شکیبایی آرزومندیم.

یوسفیان ، شریفی  ، اعظمی

به مدرک لیسانس عمران با سه سال سابقه کار مرتبط )تامین اجتماعی( در چهار 
سال اخیر با پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی )نظارت و اجرا( برای اجاره نیازمندیم.  
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پیش فروش اینترنتی بلیت اتوبوس های مسافربری جاده ای برای ایام نوروز سال ۱۳۹۵ از تاریخ ۱۱ اسفندماه آغاز می شود .  به گزارش روابط  عمومی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، پیش فروش بلیت به صورت مراجعه حضوری نیز از تاریخ ۱۸ اسفندماه آغاز می شود. به مسافران 
توصیه می شود برای انجام سفرهای برنامه ای به صورت اینترنتی و غیرحضوری بلیت سفرهای نوروزی خود را تهیه کنند.

 پیش  فروش اینترنتی بلیت نوروزی اتوبوس   از امروز

  توزیع سراسری گوشت قرمز و مرغ منجمد

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: مرغ منجمد با قیمت هر کیلو 
۵۵۰۰ تومان و گوشت قرمز منجمد با قیمت هر 
فروشگاه های  در  تومان  کیلو هجده هزار و۵۰۰ 
زنجیره ای و سازمان میادین توزیع می شود. به 
گزارش تسنیم، علیرضا ولی با اشاره به اینکه برای 
های  فروشگاه  تمام  با  عید  بازار شب  نیاز   تامین 
و  روستایی  تعاون  های  ، فروشگاه  بار  تره  و  میوه  میادین  ای  زنجیره 
 فروشگاه های بهاره قرارداد داریم و مرغ و گوشت منجمد توزیع می کنیم

 افزود: برای گوشت قرمز منجمد هیچگونه افزایش قیمت نداریم. وی 
و  است  بازار  باالی  تقاضای  علت  به  قرمز  گوشت  شدن  گران  گفت: 
گوشت قرمز تازه و منجمد به اندازه کافی وجود دارد و هیچگونه کمبودی 

در این زمینه نداریم و به هر میزان که نیاز باشد توزیع می شود.

بانک ها در اخذ ضامن تسهیالت خرد سخت گیری 
نکنند/ یک ضامن کافی است 

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، میزان مطالبات 
اعالم کرد و  را دو درصد  معوق تسهیالت خرد 
ضامن  و  وثایق  دریافت  در  خواست  بانک ها  از 
برای  را  تری  راحت  شرایط  خرد،  تسهیالت  در 
در  صادقی  میرمحمد  بگیرند.  نظر  در  مشتریان 
گفتگو با مهر، در پاسخ به این سئوال که برخی 
کارمند  ضامن  مشتریان  از  خرد  تسهیالت  پرداخت  قبال  در  بانک ها 
موارد  سایر  و  حقوق  از  کسر  گواهی  و  حقوق  فیش  با  دولتی  رسمی 
را مطالبه می کنند، تصریح کرد: بانک مرکزی به بانک ها تاکید کرده 
است که در تسهیالت خرد به جای دو ضامن تنها یک ضامن معتبر 

کافی است. 

   فروش بنزین آزاد می شود 

رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی صاحبان جایگاه های سوخت 
کشور گفت: پیشنهاد توقف آزمایشی عرضه کارتی 
بنزین برای نوروز و روزهای پایانی اسفند ارائه و در 
ناصر  آزاد می شود.  بنزین  موافقت، عرضه  صورت 
رئیسی فرد در گفتگو با مهر، گفت: در حال حاضر 
بالغ بر ۹۰ درصد مردم از کارت سوخت جایگاه داران  
استفاده می کنند و عدم استفاده از کارت های شخصی سوخت توسط مردم 
مشکالت متعددی را در جایگاه های بنزین به وجود آورده است. وی با 
یادآوری اینکه برای روزهای پایانی سال و نوروز پیش بینی می شود متوسط 
مصرف بنزین با یک افزایش چندین درصدی همراه شود، تبیین کرد: از 
سوی دیگر امسال نخستین نوروزی خواهد بود که عماًل سهمیه بندی بنزین 
لغو شده و مردم باید این فرآورده نفتی را صرفاً با قیمت آزاد خریداری کنند. 

آمار دقیق یارانه بگیران به طور ماه به ماه در دو سال اخیر 
برای اولین بار توسط دیوان محاسبات منتشر شد که از 
صحیح نبودن اظهارات سخنگوی دولت در سال گذشته 
درباره تعداد انصرافی ها حکایت دارد. نوبخت ادعا کرده بود 
که ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند. به 
گزارش مشرق، تعداد واقعی افرادی که یارانه نقدی دریافت 
می کنند، یکی از ابهامات همیشگی از زمان آغاز هدفمندی 
یارانه ها در سال ۱۳۸۹ تاکنون بوده است. در ابتدای سال 
۱۳۹۳ پس از آن که دولت طرح خودانصرافی را اجرا کرد، 
سخنگوی دولت اعالم کرد ۷۳ میلیون نفر برای دریافت 
یارانه ثبت نام کرده  و ۲.۴ میلیون نفر نیز انصراف داده اند. 
آماری که نوبخت در اوایل اردیبهشت سال گذشته اعالم 
کرد، با آنچه که بررسی های دیوان محاسبات در گزارش 
تفریغ بودجه نشان می دهد، تفاوت دارد. نوبخت اردیبهشت 

سال گذشته اعالم کرد که ۷۳ میلیون نفر برای دریافت 
یارانه ثبت نام کرده اند، این در حالی است که در خردادماه 
سال گذشته که اولین ماه پس از طرح خودانصرافی بود، 
دولت به بیش از ۷۵.۴ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد. 
بنابراین ۲.۴ میلیون نفر میان اظهارات نوبخت و آمار واقعی 
پرداخت یارانه، تناقض وجود دارد. از آنجا که گزارش های 
تفریغ بودجه، با مالحظات فنی بسیار دقیق تهیه می شود، 
طبیعی است که آمار دیوان محاسبات را باید درست دانست. 
بنابراین اکنون پس از گذشت نزدیک به ۲ سال، تناقض 
آمارهای نوبخت درباره تعداد انصرافی ها آشکار شده است. 
آمار  کمترین  محاسبات،  دیوان  بررسی های  اساس  بر 
به مردادماه  اخیر مربوط  یارانه بگیران در ۲ سال  تعداد 
۹۳ با ۷۵ میلیون و ۳۹۰ هزار نفر و بیشترین آن مربوط 
به فروردین ۹۳ با ۷۷ میلیون و ۵۲۷ هزار نفر بوده است. 

و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
پرورش با اشاره به اینکه کار تصویب هدایت 
تحصیلی دانش آموزان هفته آینده در دستور 
قرار  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  کار 
پایه  پایان  در  دانش آموزان  گفت:   می گیرد، 

گزارش  به  کرد.  خواهند  رشته  انتخاب  نهم 
هدایت  داشت:  اظهار  زرافشان  علی  تسنیم، 
برنامه  مصوبه  به  توجه  با  امسال  تحصیلی 
بر  می شود.  انجام  نهم  پایه  در  ملی  درسی 
بر  تحصیلی عالوه  هدایت  جدید  فرم  اساس 

فرم قبلی که دروس تقریبا امتیاز برابر داشتند 
در فرم جدید دروس ضریب پیدا کرده اند. وی 
افزود: دانش آموزان در پایان پایه نهم، شاخه 
تعیین  را  خود  تحصیلی  رشته  و  تحصیلی 
می کنند. بر اساس فرم های هدایت تحصیلی 

دانش آموزان در پایه دهم وارد رشته تحصیلی 
خود خواهند شد، شاخه ها و رشته های هدایت 
نظری،  شاخه  در  آموزان  دانش  تحصیلی 
و  ریاضی  معارف،  انسانی،  علوم  رشته های 

تجربی به تصویب رسیده است.

 آمار واقعی انصراف از یارانه پس از یک سال آشکار شد

 هدایت تحصیلی دانش آموزان به شیوه جدید

پیام قدردانی آیت ا... سید ابراهیم رئیسی 
 منتخب مردم استان خراسان جنوبی در 

پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

ربوبی  آستان  بر  سر  اینجانب  اول(  صفحه  از  )ادامه 
مردم  از  توجه  قابل  اکثریت  دلهای  که  سایم  می 
این  و  فرمود  هدایت  اینجانب  طرف  به  را  عزیز 
بزرگوار  مردم  از  صمیمانه  تشکر  با  را  شکرگزاری 
دانم  می  ممکن  اعتمادشان  تداوم  برای   استان 
آقایان،  مختلف  اقشار  و  اصناف  از  صمیمانه  لذا  و 
ایثارگران، و  شاهد  محترم  های  خانواده   بانوان، 

فرهنگیان،  دانشجویان،  دانشگاهیان،  روحانیون، 
جوانان  ویژه  به  بازاریان  و  کارگران  کشاورزان، 
تقدیر می نمایم. الزم است از همه دست اندرکاران 
برگزاری انتخابات به خصوص هیئت های اجرایی و 
هیئت های نظارت ،استاندار، فرمانداران، بخشداران، 
انتخابات  برگزاری  انتظامی و قضایی در  مسئوالن 
توام با امنیت و سالمت سپاسگزاری نمایم. حضور 
کمال  در  که  را  ایشان  هواداران  و  ربانی  ا...  آیت 
متانت، فضای انتخابات را گرم نموده و بر مشارکت 
و نشاط انتخاباتی افزودند ارج می نهیم و پیروز این 
میدان را مردم والیت مدار استان دانسته و شکست 
انقالب اسالمی می  را دشمنان  این عرصه  خورده 
دانم. رای قاطع مردم فهیم استان خراسان جنوبی 
و ادامه اعتماد ملی مسئولیت آور بوده و از خداوند 
سبحان توفیق انجام وظیفه و خدمتگزاری خالصانه 

به مردم انقالبی استان را مسئلت دارم.

  توزیع کارت آزمون استخدامی 
 دستگاه های اجرایی از 18 اسفند

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از توزیع 
کارت شرکت در دومین آزمون استخدامی متمرکز 
اسفند   ۱۸ شنبه  سه  از  کشور  اجرایی  دستگاه های 
ماه خبر داد. حسین توکلی در گفتگو با ایسنا، گفت: 
متمرکز  استخدامی  آزمون  دومین  در  برای شرکت 
و  هزار   ۱۰۳  ،۹۴ سال  کشور  اجرایی  دستگاه های 
۱۵۴ داوطلب ثبت نام نموده اند که از این تعداد ۳۴ 
هزار و ۹۸6 نفر زن و 6۸ هزار و ۱6۸ نفر مرد هستند. 
وی افزود: کارت شرکت در آزمون مذکور از روز سه 
شنبه ۱۸ اسفند ۹۴ برای مشاهده و پرینت تا ساعت 
سازمان  سایت  روی  ماه  اسفند   ۲۰ پنجشنبه   ۲۴
www.sanjesh. نشانی  به  کشور  آموزش  سنجش 
org قرار می گیرد. وی در مورد زمان برگزاری آزمون 

مذکور اظهار کرد: این آزمون در صبح روز جمعه ۲۱ 
اسفندماه در ۵۳ شهرستان برگزار می شود. 

عرضه کارتی گازوئیل ادامه دارد

صنفی  های  انجمن  کانون  رئیس  رئیسی فرد 
کارفرمایی صاحبان جایگاه های سوخت کشور در 
اختالف  به  توجه  با  کرد:  تصریح  مهر،  با  گفتگو 
کشورهای  و  کشور  داخل  در  گازوئیل  قیمت 
در  کماکان  گازوئیل  کارتی  عرضه  همسایه، 

روزهای پایانی سال و ایام نوروز ادامه می یابد.

   زمان اعمال نرخ جدید جرایم رانندگی

انتظامی  رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی 
جرایم  نرخ  افزایش  قانون  اجرای  قطعی  زمان 
رانندگی را اعالم کرد. به گزارش ایسنا، سردار تقی 
نرخ  افزایش  مبلغ  قانون،  برابر  کرد:  اظهار  مهری 
و  شده  تصویب  وزیران  هیئت  در  رانندگی  جرایم 
فراهم شدن  با  اینکه  بیان  با  وی  الزم االجراست. 
جرایم  جدید  نرخ  اسفندماه   ۲۵ از  زیرساخت ها 
گفت:  می شود،  اجرایی  رانندگی  و  راهنمایی 
نسبت  اسفندماه   ۲۵ تا   ۱۵ از  گفتم  که  همانطور 
این  در  فرهنگ سازی  و  تبلیغات  اطالع رسانی،  به 
نیز  اسفندماه   ۲۵ از  و  کرد  خواهیم  اقدام  زمینه 

جرایم رانندگی با نرخ جدید اعمال خواهد شد.

توضیحات رئیس سازمان نظام وظیفه
 در مورد معافیت سربازی

سال   ۷۰ کفالت  سن  گفت:  صدرالسادات  سردار 
بیماری  دارای  باید  سال   ۷۰ سن  زیر  و  است 
خاصی باشد که در صورت نیاز به مراقبت داشتن 
تایید  را  آن  عمومی  وظیفه  پزشکی  کمیسیون 
می کند. وی، در رابطه سقف قانونی ۷۰ سال برای 
تک  فرزند  صورتی که  در  کرد:  اظهار  ولد  کفالت 
پسر مستنداتی مبنی بر از کار افتادگی پدر خود را 
ارائه دهد، گروه پزشکی بر اساس  به پلیس +۱۰ 
وضعیت جسمی پدر از کار افتادگی پدر را بررسی 
و مشارالیه )تک پسر( معاف می شود. وی سن پدر 
و  کرد  مطرح  سال   ۷۰ را  فرزندش  معافیت  برای 
 ۷۰ سن  زیر  و  است  سال   ۷۰ کفالت  سن  افزود: 
سال باید دارای بیماری خاصی باشد که در صورت 
وظیفه  پزشکی  کمیسیون  داشتن  مراقبت  به  نیاز 

عمومی آن را تایید می کند. 

دالر ارزان شد؛ سکه از مرز 
10 میلیون ریال گذشت

روز  معامالت  در  سکه  و  ارز  بازار  صرافان  ایرنا: 
دوشنبه بازار آزاد، نرخ هر دالر آمریکا را با ۱۹۰ ریال 
افت نسبت به روز قبل از آن، ۳۴ هزار و 6۹۰ ریال 
دادوستد کردند. در معامالت روز گذشته هر قطعه 
ریال  با 6۰هزار  آزادی طرح جدید  بهار  تمام  سکه 
رشد، ۱۰ میلیون و۱۰ هزار ریال و هر قطعه سکه 
تمام بهار طرح قدیم نیز با ۴۰ هزار ریال رشد، ۹ 
میلیون و۹۸۰ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر 
قطعه نیم سکه نیز پنج میلیون و ۱۰۰ هزار ریال و 
هر ربع سکه دو میلیون و۷۵۰ هزار ریال فروخته شد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول  )اصالحیه(
پیرو آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول( که در صفحه دوم روزنامه آوای خراسان جنوبی مورخ 1394/12/6 به چاپ 

رسیده است با عنایت به اشتباه در میزان اراضی به شرح ذیل اصالح و مجدداً به اطالع می رسد: چون مقرر گردیده در پرونده اجرایی کالسه 
930127 ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 12356 مترمربع باقیمانده پالک یک فرعی از 159 اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
محدوده روستای محمدیه بخش مرکزی شهرستان خوسف با فاصله حدود یک کیلومتر زیر مزرعه تحقیقاتی زعفران و وصل به رودخانه شاهرود 
)با این توصیف که حسب نظریه کارشناس منتخب کشاورزی: زمین با بافت خاک خوب با قابلیت کشاورزی و عمق مناسب با آبرفت رسی و 
شنی می باشد. فعال در این زمین کشت و زرع دیم انجام می شود و کشت و زرع آبی نیز در این زمین قابل انجام است ولی از منبع آب فاصله 
داشته  و ضمناً از چاه موتورهای مجاور سهمیه آب ندارد.( که به مبلغ ششصد و هفده میلیون و هشتصد هزار ریال کارشناسی شده در قبال 
قسمتی از بدهی محکوم علیه به مبلغ 2/251/000/000 ریال در حق آقای نظر علی نظری و مبلغ 112/550/000 ریال حق االجرا در حق 
دولت از طریق مزایده در تاریخ 94/12/22 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 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد 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 
نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.              مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

دعوت سهامداران شرکت خدمات بیمه کشاورزی سبز آفرینان فلق »سهامی خاص« 
ثبت شده به شماره 3371 و شناسه ملی 10360047823 

برای تشکیل مجمع عمومی عادی
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
که در تاریخ 1394/12/25 ساعت 17 در بیرجند - خیابان طالقانی- طالقانی 1 روبروی مسجد 
النبی)ص( طبقه 3 واحد 12 - کدپستی 9714843679 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. 

تلفن: 05632214042
دستور جلسه: 

انتخاب بازرسین- تصویب تراز و حساب سود و زیان سال 93- تصویب بودجه پیشنهادی سال 95
گزارش بازرسین و هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف صنعت ساختمان
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت 
در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند، دعوت می شود ظرف 
مدت پانزده روز از تاریخ 94/12/12 با ارائه مدارک ذیل برای ثبت نام به دبیرخانه هیئت اجرایی نظارت 
بر انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل 

ها( مراجعه نمایند.

شرایط داوطلبان:
تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه 
کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان 
ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق 
اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد 
فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام 75 سال-  داشتن پروانه کسب 

معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری( - فتوکپی مدرک پایان 
خدمت نظام وظیفه و یا معافیت )برای متولدین 1337 به بعد ( - عکس 4×3 رنگی )6 قطعه( - فتوکپی 
کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم 

اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

 رئیس هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي نهبندان
نظر به دستور ماده یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آیین نامه قانون 
مذکور امالکي که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان مورد رسیدگي  و راي آن صادر گردیده 

براي اطالع عموم به شرح ذیل آگهي مي گردد : قطعه مفروزه مزرعه سوقات پالک 4- اصلي بخش 5 نهبندان پالک 132 فرعي از 4- اصلي 
مزرعه سوقات بخش 5 نهبندان  آقاي علی اکبر تقوی  فرزند محمدحسین ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 20568/20 مترمربع خریداري 
شده از آقاي اسمعیل صادقی )مالک رسمی ( به آدرس نهبندان مزرعه سوقات لذا به موجب ماده 3 قانون مذکور به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتي که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهي تا دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض مي بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
 عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است .

 در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد یا معترض گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند ، اداره ثبت محل مبادرت 
به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود، صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/12/11    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/12/27    حسین براتي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حسن علی آبادی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی خواستار صدور سند 

مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت پالک 2735 فرعی از شماره 250 اصلی واقع در بخش 
2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می شود به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت ذیل 
ثبت 24014 صفحه 598 دفتر 164 امالک ثبت  و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند رسمی شماره 99822- 89/12/26 
دفترخانه 4 بیرجند در رهن بانک ملت شعبه بلوار معلم می باشد که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علهذا چنانچه کسی مدعی 
سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرماید و اال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور 

سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1394/12/11          رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند  

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
پیرو آگهی  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

ششدانگ 10 قطعه زمین پالک های 30 و 33 و 36 و 38 و 54 و 57 و 64 و 66 و 67 و 75 و 77 و 94  فرعی و شش 
باب اتاق پالک 120 فرعی از 573 - اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه و قنات کالته قنادان مورد تقاضای سید حسام الدین حامدی 
در روز 95/1/7 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و 
حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم 
رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و 
حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد 
و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 

مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 94/12/11    رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139460308001003876 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد اسماعیل فروزان مهر فرزند غالمرضا  به شناسنامه 
339  صادره از بیرجند کد ملی 0651655404 در ششدانگ یک  قطعه زمین محصور مشتمل بر یک اتاق )12 متری( به مساحت 240 متر 
مربع قسمتی از پالک 17 فرعی از 227 اصلی بخش 2 حوزه ثبتی بیرجند از محل مالکیت مهدی سبزواری محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

تاریخ انتشار نوبت اول: 94/11/26      تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/12/11مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

»حکومت اسالمی، حکومتی است که برای مردم خدمتگزار است و باید خدمتگزار 
باشد.« امام خمینی)ره(

سالم علیکم
در ابتدا درود می فرستم به ارواح مطهر شهدا، درود می فرستم بر جانبازان سرافراز و 
خانواده های معزز شهدا و جانبازان، درود می فرستم بر روح پرفتوح امام راحل، درود  می 
فرستم بر رهبر معظم انقالب و درود می فرستم بر شما مردم والیی و معتقد و متعهد 

شهرستان های نهبندان و سربیشه
مردم مومن، متدین، شهیدپرور و والیی شهرستان های نهبندان و سربیشه خدا را شاکرم 
که لطفش را شامل حال من کرده و مورد تایید شما مردم عزیز این منطقه قرارگرفتم ، 
امید دارم که خداوند متعال در این مسیر برای خدمت صادقانه به شما بزرگواران مرا از 

کرم خود بی نصیب نگذارد. در ادامه خدمت شما مردم متدین عارضم:
1- از همه شما مردم حماسه ساز تشکر می کنم که با حضور پرشکوه خود در این عرصه، 
دوباره به دشمنان اسالم و مسلمین نشان دادید که مردم فهیم این مرز و بوم همیشه در 

صحنه های مذهبی و ملی، افتخار آفرینی می کنند.
2- مردم عزیز و بزرگوار، از تک تک شما سپاسگزارم که مرا الیق دانستید و برای این 
مسئولیت خطیر انتخاب کردید. لطف تان بار سنگینی خواهد بود که در چهار سالی که 
نمایندگی شما عزیزان را در مجلس شورای اسالمی خواهم داشت، به یاد تمامی دردها، 
مشکالت، محرومیت ها وخواسته های به حق تان باشم. در این مسیر از شما بزرگواران 
می خواهم همیشه همراهم باشید تا با دلگرمی به پشتیبانی شما و همت جانانه ای که 

از مردم غیور این منطقه سراغ دارم، قدم هایمان را برای آبادانی و اعتالی هر چه بیشتر 
منطقه با قدرت برداریم. این را می دانم که درک مشکالت عدیده این منطقه بدون 
حضور در میان شما عزیزان ممکن نیست، در همین راستا به جز حضور فیزیکی، تمامی 
راهکارهای ارتباط مرا با شما عزیزان حفظ خواهد کرد. امید دارم در این چهار سال که 
نمایندگی شما عزیزان را بر عهده دارم فاصله ای بین من و شما، برای بیان خواسته های 

به حق تان و شنیدن و دیدن مشکالت و محرومیت های منطقه وجود نداشته باشد.
3- از همه بزرگوارانی که در این مدت از مشورت آنها بهره برده ام و دوستانی که مرا 
در این راه تنها نگذاشته اند، اعضای ستادهایم و بزرگانی که حمایت خود را از من دریغ 

ننموده اند، بسیار سپاسگزارم.
4- از همه کاندیداهای دیگر و همراهان شان در این حوزه انتخابیه تشکر می کنم. بسیار 
خرسندم که در کنار شما در این رقابت برادرانه حضور داشتم. شما عزیزان مفاخر این 
منطقه هستید، امید دارم که بتوانم از نظرات، پیشنهادات و همکاری شما در هر چه بهتر 

انجام شدن وظایف محوله ام برای خدمت رسانی به این مردم فرهنگ مدار، بهره ببرم.
5- از تمامی ارگان ها و دست اندرکاران برگزاری انتخابات، از جمله وزارت کشور، 
استاندار محترم و فرمانداران محترم و مجموعه شورای نگهبان بسیار متشکرم که تمام 

تالش خود را برای برگزاری هرچه بهتر این انتخابات بکار بردند.
در انتها از همه شما عزیزان طلب دعای خیر دارم و همراهی تان را برای به نحو احسن 

انجام دادن این مسئولیت سنگین خواستارم.
                                          والسالم علیکم    نظر افضلی

بیانیه تشکر و قدردانی دکتر نظر افضلی منتخب دهمین دوره مجلس شورای اسالمی
 درحوزه انتخابیه شهرستان های نهبندان و سربیشه از مردم متدین منطقه



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

تو دل همه مردم شهر بیرجند مونده که یه خداقوت 
جانانه به نیروهای شهرداری بگن که بعد از شب آخر 
تبلیغات ، صبح قبل از بیدار شدن مردم ، شهر فاجعه 
بار دیشب را مثل دسته گل کرده بودند. دکتر مدیح 

عزیز ، کارگران سخت کوش شهرداری خداقوت
936 ... 770
ناراحت  استاندار عذرمی خوام می دونم  آقای  سالم 
هم می شوید ولی عملکرد برگزارکنندگان انتخابات 
بود. کاش کمی حواسمان  واقعا ضعیف   ... در حوزه 
عدم  دلیل  به  نکرده  خدای  که  باشد  الناس   به حق 
نشود.  ضایع  ای  عده  دهی  رای  حق  ریزی  برنامه 
کاش وقت انتصابات کمی هم به حرف بقیه گوش 
شرمنده  امروز  که  کردید  می  انتخابی  و  کردید  می 
نباشیم. سطح مشارکت بیرجند همیشه باال بوده اما... 

امیدوارم از این به بعد حداقل اصالح شود.
910...039
تقاضامندیم  استان  شهرداری  مسئوالن  از  با سالم. 
با توجه به پیامک های متعدد به آوا لطفا در آستانه 
سال نو به فکر فضای سبز سایت کویر تایر باشند. 

فقط هیزم و بوته زارمی بینیم.
915...236
های  مهرشهری  ما  کی  تا  نباشید.  وخسته  باسالم 
سمت  چرا  بخوریم؟  خاک  باید  همت  بلوار  ساکن 

دیگر بلوار آسفالت نمی شود؟
901...353
سالم آوا جان. خیلی ممنونیم که حداقل درد دل و 
رسانی. می  مسئوالن  گوش  به  را  مردم  مشکالت 
داشتند.  شنوا  گوش  نیز  مسئوالن  برخی  کاش  ای 
اینقدر درخصوص خیابان امام موسی صدر غربی حد 
فاصل چهار راه توحید و میدان تمنای باران در بحث 
کاهش سرعت  و  رانندگی  نصب عالئم  و  روشنایی 

پیگیری کردیم ولی دریغ از...
915...001
سالم. لطفًا فکري براي آب شرب خانه ها بکنید. آب 
هاي  هزینه  است  مناسب  شستشو  براي  فقط  شهر 
زیادي خرج تصفیه خانه شده اما اصاًل بازدهي خوبي 

ندارد. لطفًا پیگیر شوید.
915...754   
سالم. جاي تأسف است روستاي حاجي یوسف داراي  
چهار شهید هنوز از جاده خاکي استفاده مي کنند مگر 
ما چه گناهي کرده ایم  آقایان مسئول لطفا رسیدگی 

کنید. زمستان ها خیلي سخت مي گذرد.
915...785
سالم آوا خسته نباشي. مي خواستم بپرسم آیا بهینه 
عادي  مردم  مخصوص  فقط  برق  کردن  مصرف 
اذان  تا  مغرب  اذان  از  ما  محله  در  است؟ مسجدی 

صبح دو تا نور افکن بزرگ روشن دارد...
938...811
از شهرداري درخواست کنم که  سالم. می خواستم 
اگر امکان دارد به جاي کاشت درختان بي ثمر مثل 
مثل  بکارند  میوه  درختان  بلوارها  در  کاج،  و  سرو 
هم  آنها  و  خورند  مي  آب  هم  اینها  چون  سیب، 

همینطور، اما این کجا و آن کجا...
915...143
سالم باتشکر از دست اندرکاران راهنمایي و رانندگي 
در  صیاد  راه  چهار  چراغ  کردن  زمانه  سه  مورد  در 
امکان چهارراههاي پر تردد دیگر را هم به  صورت 

سرانجام برسانند ممنونم.
915...925
آوا ، بابت توزیع به موقع نشریه درب منازل قبل از 

نماز صبح واقعا ممنونم . از همکارات تشکر  کن
939 ... 085
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بند دره ، دربند تصمیمات دستگاه ها
رحیم زاده- باران که می آید و دلمان بهانه قدم زدن در 
هوای مطبوع بارانی را می گیرد شاید اولین جایی که به ذهن 
هر جوان بیرجندی رسوخ می کند گردش در کوهستان بند 
دره است. این را حامد و رضا جوانان 21 ساله بیرجندی می 
گویند و ادامه می دهند: دلمان که از دنیا و دو رنگی هایش 
که می گیرد ناخودآگاه روانه بند دره می شویم. در بلندای 
صخره های بلندش کوچکی دنیا در ذهنمان تداعی شده و 
آراممان می کند. در زمستان اگر جشن عروسی دختر طبیعت 
با ریزش برف شادی از آسمان در دل کویر برپا باشد هلهله 
این مراسم در محیط کوهستانی بند دره برای جوانان این دیار 

خاطره انگیز تر و دوست داشتنی تر است. 

مردم بیرجند سالهاست هیجانات درونیشان را با 
جاده پر پیچ و تاب این مکان گره زده اند

مردم این دیار بی توجه به راه خاکی این محل و هتل نیمه 
کاره ای که در میان راه بند سالهاست گرد فراموشی گرفته 
هیجانات درونیشان را با جاده پر پیچ و تاب این مکان گره 
زده اند. وقتی کسی از خارج از استان و شهرمان میهمان 
مرکز استان می شود مطمئنا گشت و گذار در یکی از بندهای 
امیر شاه و بند دره بیرجند یکی از اولویت های تفریحی مان 

محسوب می شود.
اکثر قریب به اتفاق پیر و جوان شهر از دختر و پسر گرفته تا 
دانشجویان غیر بومی، بند دره را به عنوان میعادگاه روزهای 
غم و شادی خود شناخته و خاطرات بسیاری از این مکان در 
دل دارند. اما اینکه این موقعیت به عنوان مرکز تفریحی مردم 
شهر تا چه حد مورد توجه مسئوالن و مدیران شهری بوده 
مساله قابل تاملی است که  قریب به یک سال در گردونه 

قسمت به این سو و آن سو می رود!

 عروس زیبا رویی که در بزنگاههای عشق،
جان می ستاند

لزوم توجه به این مساله وقتی حادتر می شود که در یک 
صبح بهاری نقل مجلس و حرف هر تجمعی از شهروندان 
است  بومی  غیر  ساله   21 جوان  پسر  شدن  غرق  قصه 
دیگر  و  زند  می  شیرجه  مرگ  سد  در   شنا،  به شوق  که 
آنجا مساله  و  یابد  نمی  را  بهار  استشمام  برای   فرصتی 
و جراید  همه  یک  تیتر  اخبار  که  شود  می  تر   دلخراش 
 روزنامه های شهر از کشته شدن مردی 27 ساله در سد بند دره

می گویند، سدی که به رغم خشکسالی های اخیر به همت 
کم کاری مدیران ذیربط به عروس زیبارویی تبدیل شده 

است که در بزنگاه های عشق، جان می ستاند.

 علیرغم جاذبه باالی فضای کوهستانی سد
 در جلب مردم، اقدامات امنیتی و ایمنی

 در محل، در حد زیر صفر است

 دانشجویی معتقد است: متاسفانه علیرغم جاذبه باالی فضای 
کوهستانی سد در جلب مردم اقدامات امنیتی و ایمنی در 
عده  گاه  که  ای  گونه  به  است  صفر  زیر  حد  در  محل 

به  برای شنا  از وضعیت آب سد  اطالع  بی  از مردم  ای 
داخل آب رفته و دچار حادثه شده اند. وی ادامه می دهد: 
متاسفانه الیه روبی سدها ضرورتی است که  مورد غفلت 
مسئوالن واقع شده به گونه ای که گل و الی حاصل از 
این فراموشی در عمق آب حادثه های غمبار بسیاری را 

برای همشهریان ما به دنبال داشته و می آورد.

 مردم با کمبودها و قول های بی عمل
برخی مسئوالن خو گرفته اند 

دیگر شهروند بیرجندی با اشاره به قول مدیران در اجرای 
اینجا  مردم  گوید:  می  دره  بند  گردشگری  نمونه  منطقه 
خو مسئوالن  برخی  عمل  بی  های  قول  و  کمبودها   با 

گرفته اند و اگر مدیران توضیحی بر این گفتار دارند علت 
تعلل یک ساله در اجرای این طرح را توضیح دهند.

وی ادامه می دهد: جای بسی تاسف است که شهرستان 
مدیران  تردد  محل  که  استان  مرکز  عنوان  به  بیرجند 

کشوری و توریست های داخلی و خارجی است در زمینه 
جاذبه های گردشگری بسیار فقیر است.

وضعیت نامناسب جاده و روشنایی
از مهمترین مشکالت بند دره 

نامناسب  وضعیت  به  اشاره  با  شهروندان  از  دیکر  یکی 
جاده در این مکان می گوید: با وجود مراجعه خیل عظیم 
چند  هر  گذشته  سال   10 مدت  در  محل  این  به  مردم 
هر سال شاهد قول های مسئوالن مبنی برآغاز اجرای 
در  کاری  حتی  کنون  تا  اما  ایم  بوده  منطقه  در  طرح 
برسد  چه  نگرفته  صورت  جاده  زیرسازی  اجرای  زمینه 
از  گالیه  با  وی  گردشگری!  نمونه  طرح  اجرای  به 

وضعیت روشنایی محل می گوید: با توجه به فاصله دو 
برق  عملیات  اجرای  حتی  بیرجند  تا  دره  بند  کیلومتری 
کشی در این جا صورت نگرفته و این یکی از مهمترین 

مشکالت منطقه محسوب می شود.

 گذری بر تعلل در اجرای  طرحی که
 مصوبه دولتی دارد

سال  در  بیرجند  گردشگری  نمونه  منطقه  طرح  هرچند 
مشکالت  دلیل  به   89 سال  تا  اما  رسید  تصویب  به   84
مجوزهای اخذ  راه  در  اداری  های  بروکراسی   و 

زیست محیطی مسکوت مانده و با این خبر بارقه های امید 
به اجرایی شدن این طرح بار دیگر در دل شهروندان و البته 
سرمایه گذاران شکوفا شد و بار دیگر قول هایی گوش نواز 
از سوی مدیران وقت مبنی  بر اینکه  تا پایان سال مالی 89 
همه زیرساخت های مورد نیاز منطقه نمونه گردشگری بند 

دره بیرجند فراهم می شود، در دل مردم نشست.

با گذشت بیش از یک سال از آخرین قولهای 
مسئوالن، هنوز گامی در اجرای این طرح 

برداشته نشده است 

پس از این خوان، خوان بعدی تصویب طرح در کارگروه 
تخصصی میراث فرهنگی بود که به همت مدیران شرکت 
پویش در سال 91 این خوان نیز پشت سر نهاده شده و در 
هکتار  ماندن 144  باقی  کارگروه مصوب شد ضمن  این 
با کاربری گردشگری در منطقه نمونه گردشگری بند دره 
بیرجند، سرمایه گذار فعلی طرح های خود را در 18 هکتار 

زمین های تحت مالکیت خود اجرا کند.
توپ اجرای طرح همچنان در میدان دستگاههای اجرایی 
چرخید تا آنکه باالخره مدیر سابق شرکت پویش به ستوه 

آمده و با اظهار نارضایتی از همکاری اداره کل میراث فرهنگی 
در اجرای طرح از سمت خود استعفا داد و با روی کار آمدن 
جعفری به عنوان مدیر جدید طرح منطقه نمونه گردشگری 
بیرجند تالشها برای اجرای طرح منطقه نمونه گردشگری بند 
دره ادامه یافت. وی نیز در حالی از آغاز عملیات اجرایی این 
طرح سخن گفت که امروز با وجود بیش از یک سال و اندی 
از آخرین قول های مدیران و مسئوالن ذیربط ،هنوز گامی در 

اجرای این طرح برداشته نشده است.

 مصوبه شورای عالی معماری و 
شهرسازی نیز الزامی است 

باره این  در  آوا  با  گفتگو  در  فرهنگی  میراث  کل   مدیر 
می گوید: اجرای طرح نمونه گردشگری بند دره در زمینی 
در مساحت 42 هکتار، در مرحله تصویب نهایی طرح جامع 
در شورای عالی معماری و شهرسازی است و با توجه به 
برنامه ریزی و  اخیرا در شورای  اینکه طرح جامع منطق 

توسعه استان مصوب شده، مصوبه شورای عالی معماری و 
شهرسازی نیز الزامی است.

 
 اجرای  عملیات عمرانی بعد از تصویب
  در شورای عالی معماری و شهرسازی

 و اخذ پروانه های ساختمانی از شهرداری 

خاطرنشان  طرح  اجرای  مشکالت  در خصوص  رمضانی  
فراروی اداری  مشکالت  برخی  البته  کند:   می 

سرمایه گذار با تصویب طرح جامع در شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان کاهش یافته و اجرای عملیات عمرانی بعد از 
تصویب در شورای عالی معماری و شهرسازی و اخذ پروانه 

های ساختمانی از شهرداری انجام خواهد شد.

در  تصویب  به  منوط  این طرح  آینده  دهد:  می  ادامه  وی 
شورای عالی معماری و همکاری و تعامل همه جانبه دستگاه 

های اجرایی بوده و به توان مالی سرمایه گذار بستگی دارد.
  

زیرساخت ها برای ورود سرمایه گذاران و 
 گردشگران در  منطقه نمونه گردشگری

 بند دره  فراهم است 

تصویب  طرح  که  صورتی  در  کند:  می  نشان  خاطر  وی 
سازو  نکند  عمل  خود  تعهدات  به  گذار  سرمایه  و  شده 
کارهای قانونی جهت اجرای طرح از سوی سازمان میراث  
فرهنگی پیش بینی خواهد شد این در حالیست که تاکنون 
سرمایه گذاری که  از سوی سرمایه گذار در منطقه انجام 
و  جامع  های  مطالعات طرح  انجام  در جهت  بیشتر  شده، 
ارزیابی های زیست محیطی بوده است. رمضانی از اجرای 
بخشی از عملیات آماده سازی اراضی و احداث سفره خانه 
های سنتی در منطقه خبر داد و خاطرنشان می کند: فاز 
اول هتل درحال احداث بند دره نیز به زودی به بهره داری 
می رسد و در این راستا سازمان میراث فرهنگی کشور در 
حال پیگیری برای تامین تسهیالت مورد نیاز این هتل جهت 
توسعه از سوی صندوق توسعه ملی به مبلغ 12میلیارد تومان 
برای ورود  بیشتر زیرساخت ها  ادامه می دهد:   است. وی 
فراهم  منطقه  این  در  گردشگران  و  گذاران  سرمایه 
مرحله  در  گردشگری  طرح  تصویب  منتظر  فقط  و  است 
هتل  اول  فاز  زودی  به  که  این  بیان  با  وی  است.  نهایی 
ادامه  رسد،  می  برداری  بهره  به  دره  بند  احداث   درحال 
حال  در  کشور  فرهنگی  میراث  سازمان  دهد:  می 
هتل  این  نیاز  مورد  تسهیالت  تامین  برای  پیگیری 
12 مبلغ  به  ملی  توسعه  صندوق  سوی  از  توسعه   برای 

میلیارد تومان است.

 حداقل سرمایه گذاری برای اجرای 
 منطقه نمونه گردشگری بند دره 
بیش از  200 میلیارد تومان است

اشاره  با  نیز طی صحبتی  بند دره  مدیر طرح گردشگری 
که  گذاری  سرمایه  طالیی  فرصتهای  از  بسیاری  به 
حداقل  اند،  رفته  بین  از  طرح  اجرای  سال   10 مدت   در 
سرمایه گذاری برای اجرای این پروژه را 200 میلیارد تومان 
مطرح  سال  یازدهمین  در  امیدواریم  گوید:  می  و  دانسته 
شدن این طرح نگاه ها تغییر کرده و شاهد اجرای هر چه 
سریعتر این پروژه باشیم.  علی جعفری به  تغییر مقررات 
اجرای طرح اشاره کرده و یادآور می شود: بدون تصویب 
مقررات جدید در شورای عالی معماری و شهرسازی انجام 
هر گونه فعالیتی در محدوده خالف قانون بوده و امکان 
پذیر نیست. وی با تاکید بر مصمم بودن این شرکت در 
اجرای طرح نمونه گردشگری بند دره خاطر نشان می کند: 
اولویت اجرای طرح جامع گردشگری بند دره در این طرح 
باید  و  بود  پویش  شرکت  های  زمین  در  پروژه  احداث 
این طرح جامع هم به تصویب شورای عالی معماری و 

شهرسازی کشور برسد.

تسنیم- معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: طرح آرامش بهاری امسال در ۵۰ بقعه 
متبرکه از تاریخ 2۷ اسفندماه تا ۱۵ فروردین ماه برگزار می شود. مومنی مقدم افزود: امسال 2۵ نفر مبلغ خارج از استان 
خراسان جنوبی اعزام می شوند و مابقی طالب و روحانیون استان در برنامه های طرح آرامش بهاری حضور خواهند داشت.

۵۰بقعهمتبرکهخراسانجنوبیپذیرایطرحآرامشبهاریمیشود

اعالشور و لکه برداری فرش های 32412300- 32412311 مدیریت چمنی قـاليشویـي گـل ابریشـــم
کرم و تراکم باال تخصص ماست

با تکنولوژی ضد چروک      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 
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32222636 - 056تلفن

نقاشی ساختمان انواع نقاشی ساختمان 

پذیرفته می شود. 09159647370 - مرکی

فروشگاه الستيک اسدزاده
 بورس تایر ایرانی و خارجی 

اقساط 12 ماهه برای فرهنگیان استان
بین انقالب 8 و 10 - جنب هیئت حسینی
32225254 - 09153624878

الستيـک اکبـری
فروش انواع الستیک ایرانی و خارجی

بلوار مسافر -  مقابل پایانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

اطالعيه
تمدید سومين جشنواره مطبوعات استان

بدینوسیله نظر به استقبال خبرنگاران محترم استان اعالم می دارد: مهلت دریافت آثار سومین 
جشنواره مطبوعات استان تا تاریخ 94/12/20 تمدید گردید. 

ضمناً به اطالع خبرنگارانی که تاکنون موفق به شرکت در جشنواره نشده اند، اعالم می دارد به 
منظور دریافت فراخوان، ثبت نام و درج آثار به سایت www.pressfestival.ir مراجعه نمایند.
معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی - خانه مطبوعات استان

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 ، پيمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.
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 گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(

09904712042
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نسرین کاری- نمایشگاه نقش آفرینی زنان و توسعه 
پایدار در خراسان جنوبی در اولین روز برپایی، روز شلوغی 

را پشت سر گذاشت.
نخستین نمایشگاه منطقه ای نقش آفرینی زنان و توسعه 
فهیمه  حضور  با  مقاومتی   اقتصاد  بر  تاکید  با  پایدار 
محل  در  کشور  وزیر  بانوان  امور  مشاور  پور،  فرهمند 
این  در  شد.  افتتاح  بیرجند  المللی  بین  نمایشگاههای 
خانه  استان،  دستی  صنایع  تعاونی  اتحادیه  نمایشگاه 
کارگاه  بافت،  رومیران  شرکت  استان،  دستی   صنایع 
فردوس،  آذین  مهر  برجسته  نقش  سفالینه  های  کتیبه 
شرکت تعاونی مان اسفدن سرامیک، صنایع دستی روستای 

کوشه سفلی خوسف و... به ارائه آثار هنری خود پرداختند.

نمایشگاه ارائه توانمندی های زنان کارآفرین 
در حوزه های مختلف اقتصادی است

استانداری،  بانوان  امور  دفتر  به همت  که  نمایشگاه  این 
روستایی  امور  دفتر  و  پارند  افکار  پرورش  باشگاه 
بازگشایی شد در 56 غرفه دایر می باشد. مدیرکل دفتر 
این  در  استانداری خراسان جنوبی  خانواده  و  بانوان  امور 
ارائه  افتتاح این نمایشگاه معرفی و  از   مورد گفت: هدف 
ارائه  و  معرفي  پایدار،  توسعه  در  زنان  هاي  توانمندي 
توانمندي های زنان کارآفرین در حوزه صنعت، معدن و 
تجارت، کشاورزی و خدمات و شرکت های دانش بنیان 
است. مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان 
جنوبی  گفت: در این نمایشگاه در زمینه تولید محصوالت 
استراتژی کشاورزی استان، زنان عشایر و توانمندی های 
پزشکی،  قابلیت های  تولید  و  آفرینی  نقش  و  روستایی ها 
معاون  است.  شده  گذاشته  نمایش  به  صنایع  و  علمی 
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی 
پایدار  توسعه  در  زنان  آفرینی  نقش  نمایشگاه  حاشیه  در 
کمک  و  پشتیبانی  نمایشگاه  برگزاری  از  هدف  گفت: 
نهاد مردم  های  سازمان  اعضای  تولیدات  بازاریابی   در 

)سمن ها(، در جامعه است. وی، تعداد غرفه های نمایشگاه 
این غرفه ها مربوط به   را 63 مورد عنوان کرد و گفت: 
قاینات،  بشرویه،  بیرجند،  های  شهرستان  های  سمن 

سربیشه و زیرکوه است.

 نمایشگاه نشانگر موقعیت طالیی
 برای زنان کارآفرین است

از  بازدید  حین  در  کشور  وزیر  مشاور  فرهمندپور  فهیمه 
اندک  چند  هر  نشانی  ها  نمایشگاه  این  گفت:  نمایشگاه 
از موقعیت طالیی است که زنان ایرانی می توانند برای 
ایرانی در عین  اینکه زنان  بیان  با  بزنند. وی  کشور رقم 
فداکارترین  و  ترین  عفیف  صبورترین،  خانواده  در  آنکه 
هستند در عرصه اجتماعی و هر حوزه ای که بدان وارد 
و  هستند  ها  قدرتمندترین  و  ترین  فعال  نیز  شوند   می 
بهترین نحو  به  را  می کوشند در کنار مردان نقش خود 
یک  فقط  ها  نمایشگاه  این  افزود:  فرهمندپور  کنند.  ایفا 

نگرش  تغییر  برای  تالشی  بلکه  نبوده  اقتصادی  جریان 
 زنان به خود و ظرفیت هایشان و نیز ایجاد این تغییر در 
باشد.  می  زنان  های  توانمندی  به  مردان  های  دیدگاه 
توصیف  عالی  بسیار  را  جنوبی  خراسان  نمایشگاه  وی 
کرد و افزود: استان خراسان جنوبی دارای توانمندی های 

بسیاری است که باید از آن حمایت شود.

برگزاری دوره های موفقیت و کسب انرژی 
برای اولین بار در استان

که  پارند  افکار  پرورش  باشگاه  مدیر  انتظاری  امین 
گفت:   است،  نمایشگاه  این  برپایی  اجرایی  عوامل  از 
حوزه  شامل  فعال  بخش   ٢ از  متشکل  پارند  مجموعه 
 3 و  اجرا  و  نویسي  طرح  فرهنگي،  و  اجتماعي  هاي 
بخش جهت توسعه در آینده شامل حوزه هاي مهندسي، 
تا  راستا  همین  در  دارد.  فعالیت  زیرساخت  بازرگاني، 
برپایي  جمله  از  بسیاري  اجرایي  هاي  برنامه  امروز  به 
برگزاري  آموزشي،  هاي  دوره  و  ها  کارگاه  همایش، 
اولین  برگزاري  افتخار  امروز  و  سنتي  هاي  جشن 
نمایشگاه منطقه اي نقش آفریني زنان در توسعه پایدار 
خود  اجرایي  کارنامه  در  مقاومتي  اقتصاد  بر  تاکید  با  را 
بار  اولین  براي  همچنین  کرد:  نشان  خاطر  وی  داریم. 

سه  در  نشاط  و  موفقیت  باشگاه  برگذاري  با  کشور  در 
دعوت  با  علمي  و  انگیزشي  مضمون  با  هفته  هر  شنبه 
فضایي  ایجاد  در  سعي  شاد  محیطي  در  فرهیختگان  از 
جهت  در  متفاوت  شغلي  هاي  فرصت  ایجاد  و  دوستانه 
رشد فکري افراد در جهت پیشرفت این مرز و بوم کرده 
ایم. انتظاری تصریح کرد: اکنون مفتخریم به ارائه طرح 
وزارت  به  بار  اولین  براي  اجتماعي  امید  ایراني،  تدبیر 
به  فرهنگي  و  بومي  اي،  منطقه  نگاه  هدف  با  کشور 
و  اقتصادي)کسب  و  فرهنگي  اجتماعي،  هاي  آموزش 
استان  در  پایلت  صورت  به  آن  شاا....اجراي  ان  و  کار( 

خراسان جنوبي و سپس به صورت کشوري.
طرح  از  نمایشگاه  این  در  افزود:  پارند  باشگاه  مدیر 
بار در استان رونمایي  اولین  براي  پارند  مشاورین جامع 
از مشاوران حوزه هاي  کاملي  تیم  با حضور  کردیم که 
اشتغال  زنان،  ازدواج،  از  پیش  و  ازدواج  فرزند،  خانواده، 
ارائه  آماده  ثروت  و  اقتصادي  کار، سازماني،  و  و کسب 
هاي  استاني  هم  به  آموزش  و  مشاوره  ویژه  خدمات 

گرامي به صورت رایگان مي باشیم.
که  فرهمندپور  دکتر  خانم  خدمت  گفت:  پایان  در  وی 
استان  به  و  فرمودند  رنجه  قدم  و  کردند  زحمت  قبول 
ما تشریف آوردند و مهمتر از همه اینکه براي افتتاحیه 
اولین نمایشگاه منطقه اي نقش آفریني زنان در توسعه 
پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتي تشریف آوردند تشکر 
می کنم. همچنین تشکر ویژه دارم از حوزه فعال بانوان 
استانداري به ویژه مدیرکل محترم سرکار خانم شریفي 
و مدیر کل و معاون محترم حوزه روستایي و عشایري 
استانداري جناب آقاي شفیعي و جناب آقاي یونسي که 

همیشه کمک حال ما بوده اند.

 تبلیغات برای نمایشگاه 
به اندازه کافی نبوده است

اینکه  بیان  با  داران  غرفه  از  یکی  اکبری  فاطمه 
زنان  برای  روشن  راه  یک  تواند  می  نمایشگاه  این 
این  در  افزود:  باشد  استان  هنرمند  و  آفرین  کار 
اند  پرداخته  هنرنمایی  به  استان  زنان  نمایشگاه 
دارای  ما  استان  بانوان   که  است  این  نشانگر  این  و 
از  یکی  سورگی  هستند.  زیادی  بسیار  های  توانمندی 
بسیار  کار  نمایشگاه  برپایی  گفت:  نیز  کارآفرین  زنان 
کم  خیلی  رسانی  اطالع  متاسفانه  ولی  است  خوبی 
به  من  داد:  ادامه  وی  است  شده  تبلیغ  کمتر  و  بوده 
تمام  از  خودم  حاضرم  گفتم  هم  نمایشگاه   مسئوالن 
رفت  پر  جای  یک  در  و  کنم  جمع  پول  داران  غرفه 
های  توانمندی  و  نمایشگاه  این  از  بنری  شهر  آمد  و 
نمایشگاه  بازدید  به  بیشتر  مردم  تا  شود  گذاشته  زنان 
 بیایند و زنان استان ما بهتر بتوانند توانایی های خود را 

به نمایش بگذارند.

 بانوان در امر اهدای خون مشارکت کنند

سوءاستفاده تعمیرکاران غیر مجاز رایانه 

شهروندان  کامپیوتر  تعمیر  هنگام  در  افراد  از  برخي 
اطالعات  و  عکس ها  بانکي،  حساب  اطالعات  به 
این  از  و  زده  دستبرد  خود  مشتریان  شخصي 
 اطالعات سوءاستفاده مي کنند. امروزه افرادي با دادن

تاپ  تعمیر کامپیوتر و لپ  آگهي هایي تحت عنوان 
در محل کار یا در منزل با کمترین هزینه، به منزل 
یا محل کار قرباني رفته و پس از تعمیر کامپیوتر با 
روش هاي مختلف اطالعات حساب بانکي، عکس ها 

و اطالعات شخصي آنان را به دست مي آورند و سپس 
اقدام به سرقت از حساب و یا اخاذي از آنها مي کنند.

در خصوص تعمیر سیستم هاي رایانه اي و سپردن آن 
به تعمیرگاه ها توصیه هاي زیر را رعایت کنید : 

* تعمیر سیستم هاي رایانه اي خود را به تعمیرگاههاي 
مجاز و افراد قابل اطمینان بسپارید.

* پس از تعمیر رایانه از عدم نصب نرم افزارهاي غیر 
مجاز بر روي آن اطمینان حاصل کنید.

اطالعات  رایانه،  تعمیرکاران  به  مراجعه  هنگام   *
شخصي و خانوادگي خود را پاک کنید.

در نهایت پلیس فتا از هموطنان درخواست مي کند 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف در فضاي سایبر، 
عنوان،  جعل  اینترنتي،  هاي  کالهبرداري   نظیر 
محتواي  با  هایي  سایت  و  جعلي  هاي  سایت  وب 
مجرمانه و مغایر با شئونات اسالمي و... آن را از طریق 
 CyberpoliCe.ir آدرس  به  فتا  پلیس  سایت 

بخش تماس با ما گزارش نمایند.
 پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات
فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي

اِجره نشینی ، خوش نشینی.
اجاره نشینی، خوش نشینی.

و  شود  می  گفته  مستاجرین  دلخوشی  برای  معموال 
اشاره به این دارد که مستاجر هرجا را که برای نشستن 

مطلوب ندید، می تواند جای دیگری را اجاره کند.

ضرب المثل بیرجندی

باورهای نادرست درباره پخت ماکارونی 

تصورات غلط درباره ماکارونی و طرز پخت آن هنوز نیز 
رایج است، درحالی که نکاتی که ایتالیایی ها برای این 
کار مورد توجه قرار می دهند ممکن است برای بسیاری 
جدید باشد. برخی بر این باورند که ماکارونی را در آب در 
حال جوشیدن اضافه کنید و پس از افزودن ماکارونی یک 
یا دو بار خوب هم بزنید. اگر به آب جوش روغن نزنید 
ماکارونی ها به هم می چسبند. تمام چیزی که نیاز دارید 
تا مطمئن شوید ماکارونی ها به هم نمی چسبند این 
است که مطمئن شوید آب به اندازه کافی دارید، پس از 
افزودن ماکارونی آن ها را یک یا دو بار خوب هم زده اید 
و اینکه در هنگام افزودن ماکارونی آب در حال جوشیدن 
 بوده است. آب زیاد برای پخت ماکارونی از چسبیدن 
آن ها به هم جلوگیری می کند. در ابتدا آب زیاد کمک 
می کند ماکارونی ها به هم نچسبند و بدون اینکه به 

هم گیر کنند فضای بیشتری برای حرکت داشته باشند. 
همچنین آب نشاسته ی آزاد شده از ماکارونی ها را رقیق 
می کند، درنتیجه ی آب ماکارونی چسبناکی نخواهید 
داشت که منجر به چسبیدن ماکارونی ها به هم شود. 
نیازی نیست آب کاماًل بجوشد اگر آب ماکارونی نجوشد 
نظیری  بی  طعم  شما  ماکارونی  کنید  اضافه  را  آن  و 
خواهد داشت. در ابتدای افزودن ماکارونی ها این کار 
در حین پخت مانع چسبیدن آن ها به هم می شود و 
در نهایت ماکارونی شما طعمی خوب و بی نظیر خواهد 
داشت. شستن ماکارونی پس از پخت باعث از بین رفتن 
نشاسته آن و قرار نگرفتن سس چاشنی روی ماکارونی 
اینکه مگر  بکنید  را  کار  این  نیست  نیازی  شود.   می 

می خواهید در ساالد سرد ماکارونی از آن ها استفاده 
کنید. در غیر این صورت شما نشاسته های با ارزشی 
را شسته اید و سس چاشنی، به درستی روی ماکارونی 
شما قرار نخواهد گرفت. به آب ماکارونی نمک بزنید. 
نزنید ماکارونی شما  اگر به آب در حال جوش نمک 
بی مزه خواهد شد. یعنی طعم واقعی ماکارونی شما 
کنند  می  تصور  برخی  شد.  نخواهد  مشخص  خوب 
یا  است  خشک  ماکارونی  از  بهتر  تازه  ماکارونی 
بهتر  خشک  ماکارونی  برای  ها  سس  از  سری  یک 
دو  این  نیست،  طور  این  لزوماً  شود.  استفاده  است 
دارای های  ماکارونی  که  گونه  همان  اند.   متفاوت 

بهترند،  با سس مخصوص خود  شکل های مختلف 
تازه  ماکارونی  برای  ایتالیا  در  نیز  های خاصی  سس 
از سس  دیگری  نوع  که  درحالی  شوند.  می  استفاده 

برای ماکارونی خشک بهتر است.

آشپزی و تغذیه

مهر- مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری ٢٢ هزار و 3۰۷ نفر برای اهدای خون به مراکز مراجعه کرده اند. محمد 
رضا عاملی افزود: از این تعداد ۱۷ هزار و ۴۹۷ اهداکننده از آقایان و هزار و 3۰٢ اهدا کننده از بانوان بوده اند. وی با اشاره به نیاز همیشگی به 
خون، اظهار کرد: بانوان هم می توانند مانند آقایان اهدا کننده مستمر خون باشند بنابراین از آن ها خواستارم در امر اهدای خون مشارکت کنند.

هنرنمایی زنان خراسان جنوبی در نمایشگاه نقش آفرینی توسعه پایدار

زنان و تولیداتی در راستای اقتصاد مقاومتی 
توصیه های پلیسی

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

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها يك بار امتحان كنيد

كیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: 051-336908٤7-8

بیرجند: 0930٤008603

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

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی

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

09151630283 - 32225٤9٤
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد 98

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 
و كارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

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

ايزوگام هريوند ی  ) را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

داربست  مهـدی  
نصب ، رولپالک ، سایبان 

خرید و فروش لوازم / بلوار فرودگاه 
سه راه صیاد شیرازی

 091516٤2377-32319263     
وسیله كار

قــاليشويی خــاوران   09151647069-  32255257-32253199  نوگیدری

قاليشويی  بهارستــان )خسرکی(
09155616256-32437388-32437399

لوازم خانگی  نقد و اقساط
سرویس چوب، لوازم برقی

خیابان جمهوری ، نبش جمهوری 3

09151632697- یوسفی
32238009

آموزشگاه طراحی دوخت 

راحلـه 
با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور
برای دوره های مقدماتی و پیشرفته

 در رشته های نازک دوزی، ضخیم دوزی
 بچگانه دوزی، الگوسازی، مانتو و شلوار و ... 

 و رشته های رو دوزی سنتی، سرمه دوزی 
ابریشم دوزی، سنگ دوزی و ... هنرجو می پذیرد.

آدرس: نبش مدرس 7
تلفن: 32226200

 به اطالع كليه 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: 091516٤2756 - 05632٤11801

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

آماده پذیرش مراجعین محترم می باشد

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر با كارگر ماهر 
و كامیون جک 6 متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما را با یک 

سرویس حمل می كنیم.   09155618308 - جالل نيا  
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مرد دوچرخه سوار

دو  او  می رسد.  مرزی  خط  به  دوچرخه  با  مردی 
 کیسه بزرگ همراه خود دارد. مأمور مرزی می پرسد: 

»در کیسه ها چه داری؟«
او می گوید: »شن.«

او  به  پیاده می کند و چون  از دوچرخه  را  او  مأمور 
مشکوک بود، یک شبانه روز او را بازداشت می کند. 
چیز  شن  جز  واقعًا  فراوان،  بازرسی  از  پس  ولی 
دیگری نمی یابد. بنابراین به او اجازه عبور می دهد. 
پیدا  شخص  همان  کله  و  سر  دوباره  بعد  هفته 

می شود و مشکوک بودن و بقیه ماجرا. 
بار  یک  هفته  هر  سال  سه  مدت  به  موضوع  این 
مرز  در  دیگر  مرد  آن  از  پس  و  می شود   تکرار 

دیده نمی شود.
یک روز آن مأمور در شهر او را می بیند و پس از 
سالم و احوال پرسی، به او می گوید: »من هنوز هم 
به تو مشکوکم و می دانم که در کار قاچاق بودی. 
راستش را بگو چه چیزی را از مرز رد می کردی؟«

مرد می گوید: »دوچرخه!«
از  کلی  به  را  ما  فرعی  موضوعات  وقت ها  گاهی 

موضوعات اصلی غافل می کنند.

باران که می بارد همه پرنده ها به دنبال سر 
پناهند اماعقاب باالتراز ابرها پرواز می کند این 

دیدگاه است که تفاوت را خلق می کند

یک درخت هرچقدر هم که بزرگ باشد 
با یک دانه آغاز می شود

 طوالنی ترین سفرها با اولین قدم

پرورد به ناز و نعمت آن دوست مرا
بردوخت مرقع از رگ و پوست مرا
تن خرقه و اندر او دل ما صوفی

عالم همه خانقاه و شیخ اوست مرا

وقتی که حرف می زنیم بیشتر می خواهیم خودمان
 را قانع کنیم تا دیگران را، کسی که به اندیشه های 

خود ایمان داشته باشد، اصال حرف نمی زند

روزی برای بعضی آدم ها 
تنها یک خاطره خواهید بود تالش کنید 

که الاقل خاطره ای خوش باشید.

منفی  همکار  یا  دوست  یک  جانبی  اثرات  ما  همه ی 
که  می کنید  کار  کسی  با  شاید  کرده ایم.  تجربه  را 
است کردن  شکایت  و  زدن  غر  درحال   همیشه 

دوستی  یا  نمی دهد،  پیشنهاد  حلی  راه  هیچ وقت  و 
دارید که در جمع درمورد دیگران بدگویی می کند.

هستند  بدبین  قابل توجهی  بطور  منفی  افراد   این 
منفی  و  مخرب  انرژی  می کنند.  خسته  را  دیگران  و 

همه جا با آنها هست.
درون  هم  را  شما  است  ممکن  نباشید،  مراقب  اگر   
و  بزنند  برهم  را  تمرکزتان  ببرند،  فرو  خود  آشفتگی 

اهدافتان را متزلزل کنند.
از این ۷ استراتژی بهره بگیرید تا بهتر بتوانید با افراد 

منفی در زندگی مقابله کنید.

۱- مرز تعیین کنید
یک شخص  حرف های  به  دادن  گوش  و  نشستن  با 
به  آنها  منفی  انرژی  نیاورید.  فشار  خودتان  به  منفی 
تاثیر  تحت  را  رفتارتان  و  کرده  نفوذ  شماهم  زندگی 
محدودیت  افراد  این  و  خودتان  بین  می دهد.  قرار 

بگذارید و فاصله را رعایت کنید. 
تعامالتتان  باشید،  فردی  چنین  نزدیک  مجبورید  اگر 

کنترل  را  منفی  رفتار  نمی توانید  شما  کنید.  کم  را 
کنید، اما می توانید مشارکت خود را کنترل نمایید.

۲- از کسانی که مدام شکایت 
می کنند دوری کنید

هیچوقت  می کنند  شکایت  چیز  همه  از  که  افرادی 
زندگی تان را بهبود نمی دهند. 

راه حلی پیشنهاد نمی دهند و تنها مشکالت را گوشزد 
می کنند. آنها ایده هایتان را کوچک می شمارند و شما 
از  یکی  اگر  می دهند.  راه  خود  افسوس  و  غم  به  را 
اعضای خانواده ، یک دوست یا همکار چنین عالئمی 
با او پرهیز کنید.  از ارتباط زیاد  را از خود نشان داد، 

فقط درصورت اجبار، با او سر و کار داشته باشید.

۳- افراد منفی را حذف کنید
شماست.  برند  اصلی  بخش  شما  سازمان  فرهنگ 
را  سازمان  کل  است  ممکن  ناکارآمد  کارمند  یک 
مثبت  قبال  که  کارکنانی  دهد،  قرار  تاثیر  تحت 
یا  و  دهند  نشان  نارضایتی  از  عالئمی  بودند 
همکار  رفتاری  عادات  است  ممکن  بدتر،   حتی 

فرابگیرند.  منفی شان 

سریع تر  کنید،  مقابله  منفی  کارمندان  با  زودتر  هرچه 
فرد  با  نمایید.  فصل  و  حل  را  موقعیت  می توانید 
کرده ابراز  را  نگرانی تان  بگذارید،  جلسه  نظر   مورد 

 و فرصتی برای تغییر به او بدهید. اگر رفتار ناخوشایند 
وی ادامه داشت، احتماال وقت رفتن اوست.

۴- جبهه ی خود را مشخص کنید
هرزمان که کسی شما را خشمگین کرد خود را درگیر 
اهل بحث و جدل جلوه خواهید کرد،  تنها  نه  نکنید. 
خواهید  راه  خود  زندگی  به  را  او  منفی  انرژی  بلکه 
نادیده  را  منفی  نظرات  کنید  سعی  بحث،  بجای  داد. 
بگیرید. احساسات خود را کنترل کنید و اجازه ندهید 
بپرهیزید.  غیرضروری  نزاع  از  گردد.  تشدید  موقعیت 
مطمئنا بخاطر روشی که پیش گرفته اید مورد احترام 

واقع می شوید.

۵- موقعیت را تحلیل نکنید
انسان های منفی غیرمعقول رفتار  ممکن است گاهی 
انرژی و  کنند. اگر بخواهید اعمالشان را درک کنید، 

زمان باارزش خود را هدر داده اید. 
هرکاری می توانید انجام دهید تا احساسات تان را 

خرج مشکالت  آنها نکنید.

۶- یک سیستم حمایتی ایجاد کنید
گروهی از دوستان و آشنایان مثبت تشکیل دهید. اگر 
کسی هست که دقیقا می داند چطور شما را عصبانی 
کند، ممکن است خودتان به تنهایی نتوانید شرایط را 
تا تشخیص  باشید  کنترل کنید. هوش عاطفی داشته 

دهید چه وقت به کمک احتیاج دارید.
یک  به  می شوید،  احساساتی  اندازه  از  بیش  وقتی   
را  شرایط  آرامی  به  و  بزنید  زنگ  مشاور  یا  دوست 
توضیح دهید. اغلب افراد بی طرف می توانند دیدگاه و 

رویکردی جدید به شما نشان دهند.

۷- تجسم مثبت داشته باشید
که  هست  مهم  آنقدر  شما  خوشحالی  و  بودن  خوب 
را  شما  دیگران  گستاخانه ی  و  منفی  نظرات  نگذارید 
را  خودتان  به  نسبت  نگرش  نحوه ی  یا  کند  غمگین 
افراد  با  را  بمانید و زمان محدودی  تغییر دهد. مثبت 

منفی سپری کنید.
زننده خواهد  افراد  اینگونه  برای  اندیشی شما   مثبت 

بود و آنها کم کم خودشان از شما فاصله می گیرند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

حدیث روز

درودشان روزی که دیدارش کنند سالم خواهد بود و برای آنان پاداشی نیکو آماده 
کرده است. سوره األحزاب، آیه 44

حدیث روز

بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین 
مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند. حضرت زهرا )س(

سبک زندگی

۷ استراتژی برای مقابله با افراد منفی 

تاجر  افقي: 1 - حقي معنوي که 
ادامه  و  محل  اجاره  در  تقدم  براي 
تجارت در محل کار خود دارد - لوگو 
یا آرم 2- در سینما پخش میشود- 
ضرب   -  3 پیامبران  دخترانه-  نام 
یوناني-  حرف  دهمین  شمشیر- 
شهري در استان اردبیل 4 - مغازه 
میوه  هنگام-  بالتر-  نام  کوچولو- 
گري-  سفال  - خاک  گلو! 5  باب 
جانشیني- ترشي بادمجان 6 - چراغ 
نفت سوز- آشکار- رایحه ۷ - قطعه 
توزیع برق خودرو- بیماري مفصلي- 
اندامي لوله مانند در دستگاه تنفسي 
دومین  عرب-  پسر  پالس-   -  8
زنجان  استان  جمعیت  پر  شهر 
و  شاعر  کرمانشاه-  سوغات   -  9
یا خطیب- دریوزه گر 10 -  راوي 
خودرو  چهار چرخه-  و  ارابه  مایه- 
شهر  انداز-  سنگ  پاداش   -  11
قلعه ضرغام دراستان کرمان- رگ 
خواب 12 - سرمایه زندگي- حنا- 
کترین  کوچ   -  13 نزد  مرطوب- 
فرزند فریدون- شریک زندگي- گله 
کردن 14 - عدد ترتیبي برابر هزار 
گهاي  بر  همه  نمایندگان-  هزار- 
گل را فرو ریختن 15- یکي از اعیاد 

مسیحیان- ورزشي راکتي 

بلند  رود  دومین   -1 عمودي: 

ایران- رزومه 2- آرام و بدون دغدغه 
 -3 مجلل  ییالقي  خانه  افسار-   -
یک روش تکثیر گیاه- پرنده اي با 
پاهاي بلند- قنات 4- نام اختصاري 
فدرال-  بحران  مدیریت  سازمان 
سرباز نیروي دریایي- مظهر زیبایي 
در طبیعت- نهر 5 - هواي خنک- 
برابر- رطوبت 6- حرف ربط- پدر 
فرانسوي- گلو ۷- عددگلر- لباس 
 -8 رونق  و  نشان  زمستاني- 
پشیماني- درخت افکن- پرند هاي 
محبوب 9 - کاله تمام لبه- دستور 

کار- نقش هنري 10- نژاد روسي- 
ششمین شهر بزرگ فرانسه- یک و 
یک 11- تاب و توان- کاتب- بلوا 
و آشوب 12 - صداي بچه- پایان 
نامه- آمادگي نیروي نظامي- زدني 
روي غذاي مانده 14- براي تخریب 
مکه لشکر کشید- مخفي- وسیله 
مژه-  دهنده  حالت   -14 نظافت 
شهري در ایتالیا- صلیب 15 - شور 
و غوغا و هیاهو- میوه ارزشمندي از 
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طراح : نسرین کاری                         جدول شماره  3456

نسبت پول و رفاه با شادی

مراکزی  جمله  از  روتردام،  اراسموس  دانشگاه 
موثر  عوامل  درباره  ای  گسترده  تحقیقات  که  است 
ملل خوشحالی  و  اقتصاد  ارتباط  و  شادمانی   بر 

 انجام می دهد. 
انجام  تازگی  به  که  هایی  بررسی  از  یکی  براساس 
میزان  و  ملی  ناخالص  تولید  رشد  بین  است،  شده 
شادی افراد کشورهای مختلف، رابطه مستقیم وجود 
در  افراد  شادبودن  میزان  میانگین  عالوه،  به  دارد. 
کشورهایی که بیشترین رشد اقتصادی را داشته اند، 

بیشتر بوده است.
اقتصاد  حوزه  پیشگامان  از  یکی  فیتوسی،  پل  ژان 
شادی، معتقد است شادی مفهومی ذهنی است؛ اما 
وی  است.  واقعی  و  عینی  مفهومی،  زندگی  کیفیت 
در این باره می گوید: »شادی ذهنی است و به فرد 
مفهومی  زندگی،  کیفیت  و  رفاه  اما  دارد؛  بستگی 
عینی است؛ البته پول یک نشانه است؛ اما سالمتی 

و بهداشت هم مطرح است. 
همین طور شغل خوب. برای اینکه می دانیم هزینه 
بی کاری خیلی بیشتر از مقدار درآمدی است که در 

اثر بی کاری از دست می رود«.
به اعتقاد این دسته از کارشناسان، شرایط اجتماعی 
الزم برای شادی، توسعه یافتگی اقتصادی، آزادی، 

برابری و اطمینان به یکدیگر در جامعه است.
هرجا این اطمینان نسبت به افراد دیگر جامعه وجود 
یک  بنابراین،  است؛  بیشتر  هم  مردم  شادی  دارد، 
اقتصاد قوی در کنار امنیت سرمایه گذاری می تواند 
امر در  این  استرسی منجر شود و  به کاهش سطح 
در  عمومی  روحیه  باالرفتن  باعث  تواند  می  نهایت 

جامعه شود.

123456۷89101112131415
ربمتباجنرمبرچ1
هابتشاراهقامش2
یرلهرابنروبلم3
ادلدمهتمرحب4
فاکشاناساشاول5
تراکیگزللیساب6
ترخااسایتنل۷
خلایتسدلغبهکی8
رینماهرلیخب9
وکیاهتانبباجم10
سناشراهمنانمس11
قتکارونازکا12
نتفررداراخدرف13
دشراوسرینزیار14
یرزرنویژلاهنت15

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

تجربه کنید.    09158668002

خشکشویی صـدف
شستشوی انواع پرده،

 پتو، روفرشی و ...
رنگرزی انواع لباس

شستشوی انواع مبل و صندلی 
اداری در محل

باز و بست پرده رایگان
خیابان آوینی ، نبش صدف 6

 09155632009
 32340188  - فدائی

آغاز فروش ویژه نوروز
فلش 8: 10000 تومان

 فلش 16: 16000 
رم 8: 8000

رم 16: 14000
گیرنده دیجیتال: 59000

دستگاه بازی پلی استیشن: 59000
بین مطهری 2 و 4 - نمایندگی سروش

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

پوشاک بچگانه به صورت یکجا 
با قیمت توافقی واگذار می گردد.

09373810994

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

به تعدادی نیروی جوشکار برق 
و نصاب نرده استیل نیازمندیم.

09158073207
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

تعمیر لوازم گاز سوز خانگی  و صنعتی 
و آبگرمکن در اسرع وقت
09150570409 - رجبی

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

دو سوله برای انبار و کارگاه صنعتی
 در حاشیه شهرک صنعتی

 اجاره داده می شود.  09151611297

فروش کارواش با قیمت مناسب
 واقع در پارکینگ طبقاتی - جمهوری 21

09157405446

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 

14 قطعه سوم جنوبی   09158658156

فروش مغازه کفش فروشی با دکوراسیون 
عالی و کفش های شیک با شرایط عالی 

واقع در بازار    09155623060

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن
مـژده

باغچه هایتان را به ما بسپارید 
برای کاشت گل و گیاه و سبزیجات

همراه با کود حیوانی
با ما تماس بگیرید
09152660862
09156646376

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

سمساری خزاعی
خرید و فروش کلیه لوازم منزل 

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

09156633937

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

مشاور امالک  فدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی

 جارو برقی ، اتو ، کیک پز، پلوپز، بخاری 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

درب و پنجره ، مس و آلومینیوم 
فقط با یک تماس
091516129۷9

 09151614۷35
برادران زنگوئی

ضایعات کاغذ و کارتن شمـا را نقدا 
درب کارخانه کیلویی 280 تومان 

خریداریم.  
32255221-09156702717

فروش فوری 17عدد آالچیق 
6 متری      09151615023

کلیه لوازم منزل شما را نقدا خریداریم
مبلمان و ... در محل

 نبش 17 شهریور 24     09159618050

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09159416784 حسینی

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298

باغ فروشی به متراژ 3500 متر با انواع 
درختان میوه با یک ساعت آب از چاه 

عبدالهی تقاب که تا داخل باغ آب به وسیله 
لوله می رود و یک اتاق 6 متری با سرویس 
بهداشتی دارد و مجوز احداث 30 متر خانه 

هم اخذ شده تلفن 09156687906

توجه          توجه 
تاالر عروسی با امکانات بسیار 

خوب و فروش بسیار عالی 
)به دلیل تغییر شغل( به فروش
 می رسد.    09359280927
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قدس آنالین: در طب سنتی مزاج کاهو سرد و تر است و سکنجبین مزاج گرم و خشک دارد به این دلیل که سکنجبین از ترکیب سرکه و عسل درست 
می شود که به اندازه معین جوشانده شده و اثرات گرم و خشکی را بر جای می گذارد، در واقع اثرات گرم و خشک سکنجبین با اثرات سرد و تر کاهو
 تا حدودی یکدیگر را خنثی می کنند. مصرف کاهو و سکنجبین با یکدیگر می تواند بی خوابی را درمان کند و دردهای مبهم بدن را کاهش دهد.

درمان بی خوابی و دردهای مبهم در بدن با مصرف کاهو و سکنجبین  اخبار ورزشی

بهداد سلیمی فروردین
  دست به وزنه می شود؟ 

پزشکانش  که  صورتی  در  جهان  مرد  قوی ترین 
وزنه  تمرینات  فروردین  اوایل  از  بدانند  صالح 
ایسنا،  گزارش  به  کند.  می  شروع  را  خود  برداری 
بهداد سلیمی پس از جراحی زانو که در اواخر آبان 
صورت  به  را  بدنسازی  تمرینات  اکنون  داد،  انجام 
سنگین شروع کرده است. سلیمی که برای حضور در 
المپیک نیاز دارد در یک رقابت گزینشی دیگر حضور 
داشته باشد، باید خود را برای مسابقات جام فجر که 
در خرداد است، آماده کند و در این میان مهمترین 
موضوع، بازگشت او به تمرینات وزنه برداری است. 
وزنه  به  فروردین دست  اوایل  از  دارد  سلیمی قصد 
شود و برخی از تمرینات وزنه برداری را انجام دهد 
اما در این میان باید منتظر نظر و پاسخ مثبت تیم 
پزشکی باشد که مسئولیت پیگیری روند بهبودی او 

را بر عهده دارد. 

مهم ترین تورنمنت تیراندازان 
المپیکی در آستانه لغو شدن   

تامین  عدم  صورت  در  آلمان  به  تیراندازان  سفر 
ملی  تیم  ایسنا،  گزارش  به  می شود.  لغو  اعتبارات 
تیراندازی ایران امسال با کسب پنج سهمیه المپیک 
بدست  را  ایران  تیراندازی  تاریخ  سهمیه  بیشترین 
آورد. این در حالیست که تیراندازان ایران برای اولین 
بار در رشته تپانچه بانوان، تفنگ سه وضعیت بانوان 
و تفنگ بادی مردان به سهمیه رسیدند. با این حال 
تیراندازی ایران هنوز تدارک مناسبی برای المپیک 
ندارد و سفر برون مرزی که برای تیراندازان در نظر 
گرفته شده به دلیل کمبود بودجه در حال لغو شدن 
است. الزلو سوچک سر مربی تیم ملی تفنگ ترجیح 
جهانی  جام  در  حضور  جای  به  تیراندازان  که  داده 
کنند  آلمان شرکت  المللی  بین  تورنمنت  در  تایلند، 
اما حضور در تورنمنت هانوفر بدلیل کمبود بودجه در 

هاله ای از ابهام قرار گرفته است. 

AFC ترس سعودی ها از رای نهایی
 

دو هفته مانده به رای نهایی AFC درباره اختالفات 
کمیته  نهایی  رای  از  سعودی ها  عربستان،  و  ایران 
چرخش  مبادا  که  دارند  هراس  مسابقات  اجرایی 
درحالی  جهان،  گزارش  به  باشد.  ایران  نفع  به  آرا 
بهانه جویی  با  ایران و عربستان  فوتبالی  اختالفات 
سعودی ها به جایی کشیده شد که در نهایت باعث 
با  قهرمانان  لیگ  در  ما  نمایندگان  دیدارهای  شد 
تا  بیفتد  تاخیر  به  اسفند   25 تاریخ  تا  عربستانی ها 
این موضوع صادر  را درباره  نهایی خود  AFC رای 

کند، اخبار ضد و نقیضی در رسانه های سعودی رد 
 AFC و بدل می شود که ترس آنها را از رای نهایی

نشان می دهد.

درمان های خانگی برای از بین بردن 
خشکی دهان

سالمانه : راه های زیادی برای برطرف کردن 
خشکی دهان وجود دارد. شما قبل از پرداختن 

به این راهکارها باید با پزشکتان مشورت کنید 
بخصوص اگر در حال حاضر داروهای خاصی 
آب  میزان  می توانید  شما  می نمایید.  مصرف 
مصرفی یا مایعات دیگر در طول روز را افزایش 
دهید و یا حتی از تراشه های بسیار کوچک یخ 

برای افزایش ترشح بزاق استفاده کنید.خشکی 
دهان عالوه بر این که حس چشایی را کاهش 
کردن  پیدا  راه  برای  است  راهی  می دهد، 
عفونت ها به دهان یا گلو. بنابراین از راه بینی 
نه دهان.تحقیقات نشان می دهد  تنفس کنید 

دهان  باعث خشکی  کافئین  زیاد  مصرف  که 
را وخیم تر می کند.  آن  فرایند  یا حتی  و  شده 
کاهش مصرف قهوه و نوشابه های کافئین دار 
و جایگزینی آنها با لیمو، آب و یا آب مرکبات 
توصیه می شود.به یاد داشته باشید که استفاده 

منجر  ها  احتقان  ضد  و  هیستامین ها  آنتی  از 
به  نیاز  اگر  پس  می شود  دهان  خشکی  به 
یک  از  کنید  سعی  دارید  داروها  این  مصرف 
رطوبت  افزایش  برای  خانه  در  بخور  دستگاه 
خواب  اتاق  در  و  شب  طول  در  ویژه  به  هوا 

استفاده کنید.
 

راز افرادی که دندان
 براق و سفید دارند 

 جام جم سرا: در این مطلب پنج راه کار مفید و 
در عین حال بی ضرر برای داشتن دندان های 
سفیدتر ارائه می شود : بیش از اندازه مسواک 
هایتان  دندان  روی  محکم  را  برس  و  نزنید 
نکشید با این کار مینای دندان شما آسیب می 
بیند. حداقل ۳۰ دقیقه تا یک ساعت صبر کنید 
و دوباره دندان هایتان را در صورت نیاز مسواک 
بزنید، مسواک را هم همیشه نرم روی دندان 
بنوشید.  کمتری  قهوه  و  بکشید.چای  هایتان 
باشید  داشته  سفیدی  های  دندان  اینکه  برای 
چای و قهوه کمتری بنوشید. این نوشیدنی ها 
با گذشت زمان رنگ دندان های شما را تغییر 
می دهند.آدامس بجوید. جویدن آدامس باعث 
افزایش ترشح بزاق در دهان شما می شود و 
به تمیزی دندان های شما نیز کمک می کند. 

افزایش تولید بزاق اثر باکتری هایی که موجب 
شود  می  لثه  بیماریهای  و  دندان   پوسیدگی 
را خنثی می کند. عالوه بر این جویدن آدامس 
موجب کاهش استرس می شود و اشتهای شما 
 را برای خوردن غذاهای شیرین کمتر می کند.

از خوردن مواد غذایی اسیدی بپرهیزید. خوردن 
مواد غذایی و نوشیدنی های اسیدی موجب زرد 
خوردنی  از  شود.  می  شما  های  دندان  شدن 
غذاهای  گوجه،  نبات،  آب  لیمو،  مثل  هایی 
از آجیل، غالت و آب  نشاسته دار بپرهیزید و 

ترد  سبزیجات  و  کنید.میوه  استفاده  بیشتری 
آن  خود  میوه،  آب  خوردن  جای  به  بخورید. 
از  سفید  های  دندان  داشتن  برای  بخورید.   را 
ترد مثل سیب، کرفس،  میوه ها و سبزیجات 

هویج و گالبی مصرف کنید.

خوراکی هایی که دردتان را
 تسکین می دهد 

 جام جم سرا : دردهای مزمن به حدی نافذ و 
شدید هستند که گاهی اوقات حتی با استفاده از 

آنها  باعث تسکین موقت  نیز نمی توان  داروها 
شد. خوراکی های ضد درد عبارتند از: زردچوبه: 
کورکومین موجود در زردچوبه یک آنتی اکسیدان 
قوی است. خواص ضدالتهابی و ضد درد دارد 
زردچوبه یک روش محتمل برای تسکین درد 
روغن  است.  روماتوئید  آرتریت  بیماری  مزمن 
زیتون: زیتون خواص ضدالتهابی دارد. افرادی 
که مزایای رژیم غذایی مدیترانه ای را می دانند 
کمتر دچار مشکالت سالمت مرتبط با التهاب 
مانند بیماری مفصلی یا دیابت شده اند. روغن 
زیتون حاوی ترکیباتی مانند ایبوپروفن و ژلوفن 
به تسکین درد کمک کند.  است که می تواند 
زنجبیل: یک داروی گیاهی، خوراکی و ادویه ای 
است. برای تسکین حالت تهوع می توان از این 
گیاه استفاده کرد. زنجبیل می تواند درد حاصل 
از تورم را تسکین دهد. این گیاه تأثیر منظم و 
دائم در کاهش درد مفاصل دارد. آویشن: گیاهی 
است که برگ های کوچک و خوشمزه دارد و 
می توان از آن به عنوان طعم دهنده در بسیاری 
از غذاها استفاده کرد. ترکیبات موجود در آویشن 
به عنوان یک  آویشن  را کاهش می دهد.  درد 
داروی ضدالتهاب بر روی دردهای مزمن تأثیر 
زیره  و  ریحان  کرفس،  آناناس،  دارد.  فراوانی 
خاصیت ضد التهابی، ضد درد و ضد تورم دارند 

و درد مفاصل را کاهش می دهند.

خوراکی هایی که دردتان را تسکین می دهد

سوپر مارکت مواد غذایی 
در بیرجند درآتش سوخت

شهید  خیابان  در  واقع  غذایی  مواد  مارکت  سوپر 
آیت ا... طالقانی بیرجند در آتش سوخت. با اعالم 
نشانی  آتش  سازمان  فرماندهی  ستاد  به  خبر  این 
بیرجند در روز دوشنبه آتش نشانان ایستگاه 1 به 
محل حریق اعزام شدند. سرپرست ستاد فرماندهی 
آن طعمه  انبار  و  مارکت  گفت: سوپر  باره  این  در 
نداشته  حضور  محل  در  آن  مالک  و  شده  حریق 
سوپر  در  اینکه  به  توجه  با  افزود:  میری  است. 
شکسته  را  قفل  نشانان  آتش   ، بوده  قفل  مارکت 
اطفاء  آبرسان  های  لوله  از  استفاده  با  را  حریق  و 

کردند.

توقیف یک دستگاه اتوبوس با 
دو میلیارد ریال کاالی قاچاق 

انتظامی شهرستان خوسف از کشف دو میلیارد و 5۰۰  فرمانده 
میلیون ریال کاالی قاچاق در این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
کارگر گفت: ماموران به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و خودرو 
را مورد بازرسی قرار دادند و در بازرسی از خودرو 184 دستگاه 
انواع گوشی های خارجی، 12 هزار نخ سیگار خارجی، 11 هزار 
و دویست عدد لوازم آزمایشگاهی و 12۰ ثوب انواع البسه قاچاق 
تصریح  وی  کردند.  کشف  بود،  حمل  مجوز  گونه  هر  فاقد  که 
کرد: کارشناسان ارزش ریالی این محموله قاچاق را 2 میلیارد و 
این زمینه یک دستگاه  برآورد کردند که در  5۰۰ میلیون ریال 
مراحل  سیر  برای  پرونده  تشکیل  با  متهم  دو  و  توقیف  خودرو 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

توقیف سواری رنو مگان با
 200 کیلومتر سرعت

رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه سواری مگان 
با سرعت غیر مجاز 2۰۰ کیلومتر خبر داد.  سرهنگ رضایی 
رانندگان  با  برخورد  راستای  در  گفت:  خبر  این  تشریح  در 
هنگام  استان  راه  پلیس  ماموران  ساز،  حادثه  و  متخلف 
کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه خودروی رنو مگان 
وی  کردند.  متوقف  کیلومتر   2۰۰ مجاز  غیر  سرعت  با  را 
نمره   1۰ و  جریمه  ریال  هزار   15۰ و  میلیون  یک  افزود: 
ثبت شد که خود  راننده خودرو  گواهینامه  در سوابق  منفی 
جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.وی خاطر 
تا  کنند  رانندگی  مطمئنه  سرعت  با  کرد:رانندگان  نشان 

شاهد حوادث تلخ و مرگبار نباشیم. 

کاهش 33 درصدی تصادفات فوتی درون شهری
 در استان خراسان جنوبی

فقره تصادف طی  از وقوع هزار و 778  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
رضایی  علیرضا  سرهنگ  داد.  خبر  شهری  درون  معابر  در  جاری  سال  ماهه   11
به  شهری  درون  معابر  در  فوتی  تصادف  فقره   22 جاری  سال  ابتدای  از  گفت: 
به  نسبت  و  از شهروندان کشته شدند  نفر   25 تعداد  آن  اثر  در  که  پیوست  وقوع 
این  در  اظهار کرد:  است. وی  داشته  ۳۳ درصدی  قبل کاهش  مدت مشابه سال 
پیوست که دو هزار و 199  به وقوع  نیز  فقره تصادف جرحی  مدت هزار و 696 
نفر مجروح شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 1۰ درصدی داشته 
است. وی با اعالم اینکه ۳2 درصد متوفیان و 57 درصد مجروحین در این مدت 
از  ۳8 درصد  افزود: علت  اند،  بوده  موتور سیکلت  نشینان  ترک  و  راکبین  زمانی، 
 ۳4 و  جلو  به  توجه  عدم  درصد   28 تقدم،  رعایت حق  عدم  تصادف  مجموع کل 

درصد سایر علل بوده است.
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 در انتظار کمک های سال نو

صدا و سیما- معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد خراسان جنوبی گفت: برای جمع آوری کمک های 
جشن نیکوکاری در آستانه سال نو، 902 پایگاه از 12 تا 
14 اسفند در استان بر پا می شود.  حسینی افزود: از این 
تعداد پایگاه، 256 مورد در میادین، مساجد و معابر و 646  
پایگاه در مدارس استان، آماده جمع آوری کمک های 
مردمی است. به گفته وی جشن نیکوکاری 12 اسفند در 
مدارس، 13  اسفند در میادین و معابر و 14  اسفند در 
مصلی های نماز جمعه برگزار می شود. مردم خراسان 
جنوبی پارسال در آستانه سال نو، یک میلیارد و 600  
میلیون تومان در جشن نیکوکاری به نیازمندان کمک 
کردند. شماره حساب جاری 0102102891005 بانک 
صادرات مرکزی بیرجند برای واریز کمک های نقدی 

مردم خراسان جنوبی است.

ارسال ۶۰۰ اثر به جشنواره »قاب انقالب«

شبستان- مدیر کانون فرهنگی هنری حضرت حجت 
جشنواره  اولین  به  اثر   600 ارسال  از  بیرجند  )عج( 
»قاب انقالب« خراسان جنوبی خبر داد و گفت: مهلت 
ارسال  آثار به دبیرخانه جشنواره تا 15 اسفند تمدید شد. 
سوی  از  انقالب«  قاب  جشنواره  کرد:  اظهار  چاپاری 
مسجد  حجت)عج(  حضرت  هنری  فرهنگی  کانون 
امام حسن عسکری)ع( شهرستان بیرجند با همکاری 
جبهه فرهنگی مردمی انقالب اسالمی خراسان جنوبی، 
حوزه هنری انقالب اسالمی خراسان جنوبی، دبیرخانه 
جشنواره مردمی عمار خراسان جنوبی و خانه فیلم و 
این  افزود:  وی  شود.  می  برگزار  آوینی  شهید  عکس 
جوان  برتر  استعدادهای  شناسایی  هدف  با  جشنواره 
برتر  افراد  توانمندسازی  و  عکاسی  زمینه  در  مساجد 
با استفاده از اساتید و عکاسان برتر استان برگزار می 
در  شرکت  به  عالقمندان  کرد:  خاطرنشان  وی  شود. 
جشنواره می توانند آثار خود را به کانون فرهنگی هنری 
حضرت حجت )عج( تحویل دهند و یا به آدرس رایانامه

وی  کنند.  ارسال   kanoon.hhbirjand@chmail.ir
یادآور شد: همزمان با 20 فروردین سالروز شهادت سید 

مرتضی آوینی از نفرات برتر تجلیل می شود.

دشت حسین آباد سربیشه برای برداشت 
آب سه سال ممنوعه اعالم شد

شرکت  آب  منابع  پایه  مطالعات  دفتر  مدیر  ایرنا- 
گفت: دشت حسین  جنوبی  خراسان  ای  منطقه  آب 
آباد شهرستان سربیشه با مساحت یک هزار و 241 
کیلومتر مربع برای سه سال از نظر برداشت اضافی 
آب ممنوعه اعالم شد. شهابی افزود: برای جلوگیری 
از افزایش برداشت آب از این دشت بر اساس قانون 
عمیق،  نیمه  عمیق،  چاه  حفر  آب  عادالنه  توزیع 
احداث قنات یا هرگونه افزایش بهره برداری از منابع 
آب، در این دشت ممنوع است. وی بیان کرد: تحلیل 
افت  گویای  استان  آب  سنجش  شبکه  های  داده 

سطح آب در دشت مذکور است.

دعوت اولین ورودی  های دانشگاه بیرجند به 
مراسم گرامیداشت چهلمین سال این دانشگاه 

گروه خبر- معاون اداری و مالی دانشگاه و دبیر ستاد 
بیرجند  دانشگاه  تأسیس  سال  چهلمین  گرامیداشت 
تأسیس  سال  چهلمین  گرامیداشت  آیین  برگزاری  از 
دانشگاه بیرجند و اولین سالگرد تأسیس بنیاد حامیان 
این دانشگاه در چهارم خردادماه 1395 خبر داد. زمانی 
در خصوص مدعوین و شرکت  کنندگان در این مراسم 
گفت: اولین دانشجویان ورودی دانشگاه بیرجند، مقامات 
 و مسئوالن کشوری و استانی، برخی شخصیت  های

کشور،  خارج  و  داخل  در  بیرجند  فرهنگی  و  علمی 
برگزیدگان و مفاخر خراسان جنوبی و دانشگاه بیرجند، 
آموختگان  دانش   و  دانشگاه  حامیان  پیشکسوتان، 
برگزیده این دانشگاه به این مراسم دعوت می  شوند. 

تمام روستاهای باالی 1۰۰ خانوار نهبندان 
صاحب کانون فرهنگی هنری شدند

شبستان- رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی نهبندان از راه 
اندازی کانون فرهنگی هنری در تمام روستاهای باالی 
100 خانوار این شهرستان خبر داد و گفت: به زودی 14 
کانون جدید در روستاهای باالی 50 خانوار راه اندازی 
می شود. هاشمی اظهار کرد: در حال حاضر 44 کانون 
فرهنگی هنری در شهرستان وجود دارد که از این تعداد 
10 کانون شهری و مابقی روستایی هستند. وی با اشاره 
افزود:  نیز در شرف تأسیس است،  اینکه 5 کانون  به 
پرونده درخواست مجوز تأسیس به مرکز استان ارسال 

شده که امیدواریم مجوز آنها تا 18 اسفند صادر شود.

موانع احداث کارخانه  فرآوری 
مواد معدنی نهبندان برطرف می شود

سربیشه  و  نهبندان  مردم  منتخب  نماینده  تسنیم- 
جلوگیری  گفت:  اسالمی  شورای  دهم  درمجلس 
مواد  فرآوری  برای  تالش  و  معادن  فروشی  خام  از 
اولویت های نخست  از  در داخل منطقه یکی  معدنی 
خاطرنشان  افضلی  نظر  بود.  خواهد  معادن  حوزه  در 
کرد: همچنین باید کارخانه های فرآوری مواد معدنی 
در منطقه ایجاد شود و موانع احداث آن برطرف شود تا 
هم برای جوانان اشتغال ایجاد و هم از خروج سرمایه 
از شهرستان جلوگیری کنیم. وی یادآور شد: همچنین 
بهبود جایگاه های دام و طیور، ایجاد زنجیره تولید برای 
فرآورده های دامی و را ه اندازی کارخانه های تولیدی از 
کشاورزی  بخش  در  آینده  مجلس  برنامه های  دیگر 
وسیع  منطقه  موضوعات  و  توسعه  افزود:  وی  است. 
است و همه ما باید برای طرح توسعه و پیشرفت در 
بستر قانون تالش کنیم و از تمام ظرفیت ها استفاده 
شعار  می کوشیم  همدلی  و  اتحاد  با  و  کرد  خواهیم 

معیشت، امنیت و پیشرفت را محقق کنیم.

طرح ملی فوالد قاینات تکمیل می شود

تسنیم- نماینده منتخب مردم شهرستان های قاینات 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  زیرکوه  و 
برطرف  مشکالت  تمامی  مقاومتی  اقتصاد  وجود  با 
می شود، گفت: حل مشکل بیکاری جوانان، پیگیری 
از  تعطیل  نیمه  و  تعطیل  جات  کارخانه  اندازی  راه 
مهم ترین برنامه های من است. فرهاد فالحتی افزود: 
حوزه  در  فعال  و  توانمند  انسانی  نیروی  از  استفاده 
انتخابی و استان، اهتمام ویژه مبذول و طرح ملی فوالد 
قاینات برای رونق اقتصادی و رفع بیکاری با اولویت 
پیگیری می شود و در توسعه زیرساخت های دانشگاهی 
استفاده از نیروهای متخصص و متعهد رشته های مورد 
نیاز بازار به ویژه در بخش فنی اقدام و برای بخش 
کشاورزی و دامداری به ویژه مناطق عشایری مصوبات 

فراموش شده قبلی پیگیری می شود. 

اجرای طرح نظارتی نوروز 95 در سربیشه

تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس  ابراهیمی- 
نظارتی  طرح  شدن  اجرایی  از  سربیشه،  شهرستان 
مصرف  حقوق  از  صیانت  هدف  با   95 نوروز  ویژه 
با  مرحله  دو  در  مطلوب  خدمات  ارائه  و  کننده 
یکم  از  نظارتی  دستگاه های  همکاری  و  هماهنگی 
اسفندماه 94 تا 15 فرودین 95 در سطح شهرستان 
خبر داد.براتی اظهار کرد: با اجرای این طرح، نظارت 
بر تمامی واحدهای تولیدی، توزیعی، خدماتی، صنفی 
و  کیف  پوشاک،  فروشندگان  جمله  از  غیرصنفی  و 
کفش، آجیل و شیرینی، مرغ و گوشت قرمز، میوه، 
ها،  قالیشویی  شهری،  درون  نقل  و  حمل  خدمات 
خشکشویی ها، مهمانپذیرها و واحدهای صنفی بین 
راهی تشدید می شود. وی با اشاره به اینکه کشیک 
برنامه ریزی  گذشته  سال های  مانند  به  نیز  اصناف 
شده است، گفت: واحدهای صنفی مرتبط با مسافران 
نوروزی و گردشگران شامل خدمات خودرویی، مواد 
غذایی، نانوایی ها، و... به صورت شیفت بندی شده، 
آماده خدمات رسانی به مسافران و شهروندان هستند.

شهرداری بیرجند اولین جشنواره 
شهروندان خوش حساب را برگزار می کند

گفت:  خبر  این  اعالم  با  بیرجند  خبر- شهردار  گروه 
بیرجند  مقرر گردید   با عنایت شورای اسالمی شهر 
به شهروندان  ای  ارزنده  و جوایز  تشویق  بسته های 
خوش حسابی که نسبت به پرداخت قبوض نوسازی 
خود تا تاریخ 28 اسفند سال جاری اقدام نمایند، اهدا  
عوارض  پرداخت  نحوه  درخصوص  مدیح  گردد. 
اغلب  طریق  از  قبوض  این  کرد:  بیان   نوسازی 
شهروندان  لذا  باشند،  می  پرداخت  قابل  ها  بانک 
محترم باید رسید تراکنش خود را تا زمان قرعه کشی 
نزد خود نگهدارند و در صورت بروز هرگونه مشکل 
یا سؤال می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات پستی 
طرف قرارداد یا از طریق سامانه 137 رفع ایراد نمایند. 
اهتمام شهروندان  خواستار  ادامه  در  بیرجند  شهردار 
الزمه  افزود:  و  شد  عوارض  پرداخت  مقوله   در 
بهره مندی از یک شهر ایده آل، همانا مشارکت های 

مردمی خواهد بود.

استانداران استان هاي خراسان جنوبي و شمالي با همراهي استاندار خراسان رضوي در بیمارستان امام رضا )ع( مشهد حضور یافته و از نزدیک در جریان روند 
درماني آیت ا... واعظ طبسي قرار گرفتند. استاندار خراسان جنوبي در این دیدار گفت: این شخصیت بزرگوار از جمله ذخایر بزرگ انقالب اسالمي و مردم به حساب 
مي آیند و امیدواریم هرچه سریعتر سالمتي کامل خود را بازیابند. خدمتگزار، به نقش ایشان در پیشرفت و اعتالي خراسان اشاره کرد و افزود: مردم مؤمن و 
متدین خراسان جنوبي نیز براي سالمتي ایشان دست به دعا برداشته اند که امیدواریم خداوند متعال این ذخیره ارزشمند انقالب اسالمي را براي مردم حفظ نماید.

استانداران استان هاي خراسان جنوبي، شمالي و رضوي از آيت ا... واعظ طبسي عيادت كردند

چهار هزار میلیارد ریال وام مشاغل خانگی طی چهار 
سال گذشته به بانوان خراسان جنوبی پرداخت شد

ایرنا- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان 
اینکه 81 درصد تسهیالت مشاغل خانگی طی چهار 
سال گذشته در اختیار بانوان گذاشته شد، گفت: از سال 
91 تاکنون چهار هزار و 540 میلیارد ریال وام در حمایت 
از مشاغل خانگی به بانوان پرداخت شد. سنجری  افزود:  

در حال حاضر 62 درصد جمعیت بیکار بانوان استان دارای مدرک تحصیالت 
دانشگاهی هستند، همچنین 32 درصد شاغالنی که در دستگاه های اجرایی 
یا بخش های خصوصی مشغول فعالیت اند، بانوان با تحصیالت عالی هستند. 
وی بیان کرد: در تحلیل هایی که از وضعیت بازار کار انجام شد، 22 درصد 
جویندگان کار استان را بانوان تشکیل می دهند که متقاضی اشتغال در بخش 

خصوصی هستند و به مراکز کاریابی مراجعه می کنند.

اجرای ۶5 درصد برنامه های قرآنی استان توسط بانوان

مهر-  مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی گفت: اجرای 65 درصد 
انجام می  بانوان  توسط  استان  قرآنی  فعالیت های 
نقش  به  اشاره  با  لطفیان  االسالم  حجت  شود. 
خراسان  بانوان  فعالیت  کرد:  بیان  جامعه،  در  زنان 
جنوبی در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و 
برنامه های قرآنی قابل قدردانی است. وی بیان کرد: 

همچنین جمعیتی 140 نفره از مشاورین مذهبی زن ساماندهی شده که 
هم اکنون 70 نفر از این تعداد به مدارس استان می روند. وی با اشاره به 
بیان کرد: مشکل حمل و نقل  بانوان در روستا ها،  تبلیغ چهره به چهره 
مبلغه ها به روستا ها یکی از مشکالت بوده که باید مورد توجه قرار گیرد. 
وی خواستار احیای طرح رحمت در استان شد و افزود: اجرای این طرح 

تأثیر زیادی در فرهنگ و کاهش آسیب های اجتماعی دارد.

سرمایه گذاری ۳هزار و۳۳۲ میلیارد ریال در بخش صنعت 

گفت:  جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  مهر- 
و  هزار  سه  بر  بالغ  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از 
332 میلیارد ریال در بخش صنعت استان سرمایه 
به صدور 58  اشاره  با  است. شهرکی  گذاری شده 
جاری  سال  ابتدای  از  صنعتی  بهره برداری  پروانه 
تاکنون، اظهار کرد: این تعداد نسبت به مدت مشابه 

اینکه  بیان  با  را نشان می دهد. وی  افزایش 115 درصدی  سال گذشته 
ارزش ریالی این پروانه ها بالغ بر سه هزار و 332 میلیارد ریال بوده است، 
برای  اشتغال  زمینه  واحد های صنعتی  این  از  بهره برداری  با  کرد:  بیان 
میزان  نظر  از  پروانه های صادره  داد:  ادامه  ایجاد می شود. وی  نفر   870
سرمایه گذاری بیش از هزار و 244 درصد و از نظر اشتغال نیز 225 درصد 

رشد را نسبت به مدت مشابه سال 93 افزایش را نشان می دهد.

در  ساله  خشکسالی 17  دنبال  به   گیوکی- 
استان روز گذشته نماز طلب باران به امامت 
حجت االسالم اسدی از استادان حوزه علمیه 
بیرجند در مصلی المهدی)عج( این شهر اقامه 
شد. در این آیین که با حضور جمع کثیری از 
مردم آغاز شد، نمازگزارانی که بسیاری از آنها 
با  نیاز  از دو روز قبل به روزه داری و راز و 
خدا پرداخته بودند، طلب رحمت الهی کردند. 
 به هر گوشه ای از مصلی المهدی که نگاه 

که  دیدی  می  را  نمازگزارانی  کردی  می 
و  داشت  باران  تمنای  خداوند  از  دستانشان 
ا...«  ذکر لبشان اذکار »ا... اکبر«، »سبحان 
و »الاله اال ا...« بود و چشمانشان اشکبار و 
از خدای مهربانی ها طلب نزول باران رحمت 
الهی را داشت. برخی دعایشان این بود خداوندا 
برحیوانات و گیاهان رحم کن و رحمتت را بر 
این موجودات بباران. خدایا نعمت به آفیت را 
به این مردم ارزانی دار و لب های کودکان را 

با باران رحمتت خندان کن.... 
باران صبح دیروز در حالی  اقامه نماز طلب 
برگزار شد که خداوند مهربانی دستان رو به 
آسمان بندگان خود را خالی نگذاشت و بعد از 
ظهر همان روز ابرهای باران زای بر آسمان 
از رحمت  افکندند و چهره شهر  شهر سایه 
خداوند آراسته و با طراوت شد و لبخند شادی 
بر لبان همشهریان نشست. باشد تا به شکرانه 

این  باران، سجده شکری به جا آوریم. 

 روز گذشته، نماز طلب باران در شهر بيرجند اقامه شد

باران آمد

اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اینکه  بر  تأکید  با  جنوبي   خراسان 
باید  هنري  فرهنگي  هاي  کانون 
هاي  کانون  گفت:  باشند،  کارآفرین 
تبلیغ  برای  مکاني  به  باید  مساجد 
تبدیل  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  و 
محبی  شبستان،  گزارش  به  شوند. 
اظهار  اسفند   18 نکوداشت  ستاد  در 

انقالب  معظم  رهبر  تأکیدات  کرد: 
در  باید  ها  کانون  جایگاه  درخصوص 
به  اشاره  با  وی  شود.  تبیین  جامعه 
اینکه 18 اسفند فرصت مناسبی برای 
دبیرخانه  هاي  فعالیت  و  جایگاه  بیان 
مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون 
روزهای  در  باید  افزود:  است،  استان 
نقاظ ضعف  از  ارزیابی  آخر سال یک 

و قوت بخش های مختلف انجام شود 
تا نقاظ ضعف در سال آینده برطرف و 
نقاط قوت، تقویت شوند. وی همچنین 
ها  کانون  استانداردسازی  و  پاالیش 
و عملکرد کمی و کیفی آنها را مورد 
هاي  کانون  گفت:  و  دارد  قرار  تاکید 
غیرفعال و نیمه فعال باید فعال شوند 
قابل  ابزارهای مختلف  با  این مهم  و 

تحقق است که باید با تدبیر در دستور 
کار قرار گیرد. وی اظهار کرد: مسجد و 
کانون باید محلی برای تبلیغ و تحقق 
این  در   که  بشوند  مقاومتي  اقتصاد 
زمینه ائمه جماعات و مدیران کانون ها 
نیز همراه هستند. وي برتوانمندسازي 
کانون هاي  و  کانون هاي تخصصي 

دانشگاهي نیز تأکید کرد.

کانون هاي مساجد به مکاني براي تبلیغ و تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شوند

با  انقالب اسالمی خراسان جنوبی  بنیاد مسکن  مدیرکل 
بیان اینکه حدود 8 هزار و 200 واحد مسکن مهر در برنامه 
کاری بنیاد مسکن استان قرار دارد، گفت: تاکنون 7 هزار و 
515 واحد واگذار شده و تا پایان امسال 200 واحد دیگر به 
بهره برداری می رسد و مابقی این واحدها نیز اگر مشکالت 
نتیجه  به  دارد  وجود  تعاونی ها  سطح  در  که  آن  حقوقی 

برسد تا سال آینده به بهره برداری می رسد. 
حاشیه  در  گذشته  روز  آسمانی مقدم  فارس،  گزارش  به 
مسکونی  واحدهای  ساخت  حال  در  پروژه های  از  بازدید 
خبرنگاران،  جمع  در  بیرجند  معصومیه  در  متوسط  اقشار 
نفر  هزار   25 زیر  شهرهای  در  مهر  مسکن  کرد:  اظهار 

توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی دنبال می شود. 
که  درآمد  اقشار کم  واحدهای مسکونی  به  اشاره  با  وی 
مورد بازدید قرار گرفت، افزود: طی دو سال گذشته این 
پروژه آغاز شده و در حال اتمام است و پیش بینی می شود 

آینده و بخشی  این واحدها در سه ماهه سال  از  بخشی 
در 6 ماهه سال آینده به بهره برداری برسد و به واجدان 

شرایط واگذار شود. 
داد:  ادامه  استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
مسکونی  واحدهای  این  واگذاری  برای  شرایط  واجدان 
کسانی هستند که تاکنون از منابع دولتی استفاده نکرده و 
در حال حاضر نیز فاقد مسکن مناسب در داخل شهر باشند.

تاکنون 570 واحد مسکونی  اینکه  بیان  با  آسمانی مقدم 
استان ساخته  در سطح  خیران مسکن ساز  انجمن  توسط 
افراد  اختیار  در  مناسب  امکانات  و  تسهیالت  با  و  شده 
حال  در  همچنین  شد:  یادآور  است،  گرفته  قرار  ضعیف 
حال  در  استان  سطح  در  دیگر  واحد   150 حدود  حاضر 
خیران  انجمن  امسال  کرد:  اضافه  وی  است.  ساخت 
در  نمونه  انجمن های  جزو  جنوبی  خراسان  مسکن ساز 

کشور شناخته شده است. 

 100 حساب  محل  از  جاری  سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
امام 70 واحد مسکونی را برای اقشار کم درآمد در سطح 
استان در نظر گرفته ایم، گفت: همچنین برای سال آینده 
نیز پیش بینی می شود حدود 150 واحد مسکونی از محل 

حساب 100 امام برای اقشار کم درآمد اختصاص یابد. 

24 هزار واحد مسکونی در کشور در حال ساخت است

نیز  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  شهری  مسکن  معاون 
بازدید گفت: در حال حاضر تعداد 24 هزار واحد  این  در 
مسکونی توسط خیران مسکن ساز در سطح کشور در حال 

ساخت است که به تدریج واگذار می شود. 
حق شناس اظهار کرد: بنیاد مسکن برای اقشار کم درآمد 
برنامه ای که دنبال می کند ابتدا موضوع اتمام مسکن مهر 
است. وی تصریح کرد: تعداد این واحدهای مسکن مهر در 
شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت 348 هزار واحد بوده که 

تاکنون 300 هزار واحد واگذار شده و مابقی در سال 95 
به اتمام می رسد. وی در ادامه افزود: واحدهای مسکونی 
از محل حساب 100 امام به خانواده های دارای دو معلول 
و بیشتر تعلق می گیرد و این طرح توسط بنیاد مسکن و 

بنیاد مستضعفان اجرا می شود. 
حق شناس با اشاره به اینکه ساالنه بنیاد مسکن در مناطق 
شهری 10 هزار واحد مسکن جدید را آغاز می کند، اضافه 
به  مسکونی  واحد  هزار   7 حدود  جاری  سال  در  کرد: 

متقاضیان تحویل داده شده است. 
وی یادآور شد: تامین مسکن برای اقشار مختلف بر عهده 
دولت بوده و بنیاد مسکن یک بخشی از این مورد را طبق 

وظیفه خود برعهده دارد. 
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی ادامه 
داد: آمادگی داریم اگر مجلس کمک کند و در برنامه های 

دولت باشد تعداد این واحدها را افزایش دهیم.

بهره برداری از 200 واحد مسکن مهر در استان تا پايان امسال

توليد بيش از ۱۵0 تن محصول اقتصاد مقاومتی در خراسان جنوبی
بخش  در  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  سازندگی  بسیج  رئیس 
کشاورزی 30 تن محصول ورمی کمپوست امسال تولید و وارد 
بازار شد، گفت: در سال 94 از مجموع 419 کارگاه برتر و فعال 
گزارش  به  است.  شده  تولید  محصول  تن   150 از  بیش  استان 
تسنیم، زهرایی اظهار کرد: یکی از کارهای بسیج سازندگی اجرای 
پروژه های محرومیت زدا برای کمک به دولت است و قشر بسیج 
بدون دستمزد و مشارکت مردم این پروژه ها را بهتر و با شناخت 
کافی از مناطق هدف اجرا می کند. وی با بیان اینکه فعالیت های 
بسیج سازندگی در راستای اقتصاد مقاومتی است، افزود: قرارگاه 

عنوان  به  روستاها  تا  شده  تشکیل  استان ها  در  اقتصادی  جهاد 
نخستین حلقه تولید با هدف توانمندسازی روستائیان مورد توجه 
قرار گیرد. به گفته وی در سال 94 در بخش صنایع تبدیلی 57 
گیری، روغن  باغی،  محصوالت  زمینه  در  و  بوده  فعال   کارگاه 

تولید شیرینی سنتی و زرشک مشغول به فعالیت بوده اند.
فعال  کارگاه   159 دستی  صنایع  بخش  در  کرد:  اظهار  زهرایی 
فرش،  تابلو  معرق،  کارهای  انواع  قبیل  از  آنها  تولیدات  و  داریم 

جاجیم، گلیم، جوراب، فرش دستباف و غیره است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: در بخش 

تولید  ورمی  تن  از 30  بیش  ورمی کمپوست  تولید  و  کشاورزی 
و به متقاضیان و بازار عرضه شد و در بخش محصوالت غذایی 
زنبور عسل 3 تن، محصوالت گلخانه ای 35 تن، قارچ دکمه ای 
و صدفی 4.5 تن، شترمرغ 6 تن، شیالت 2.2 تن، پرورش دان 
انواع  تن،   4.5 بوقلمون  قرمز،  گوشت  تن   13 سنگین  و  سبک 

فرآورده های لبنی و 60 کیلوگرم زعفران خشک  نیز تولید شد.
اجرا  سازندگی  بسیج  توسط  که  پروژه هایی  اصل  افزود:  زهرایی 
 می شود پروژه های کوچک، زود بازده، محرومیت زدا و محبوبیت زا

با نیت غیر انتفاعی صورت می گیرد. 
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مجلس خبرگان پنجم والیی تر است ؛ رای 
نیاوردن مصباح و یزدی : مایه تأسف است

 عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه برخالف 
و  والیی تر  پنجم  خبرگان  مجلس  بدخواهان،  میل 
ارزشی تر است، گفت: نیامدن آیت ا... یزدی و آیت ا... 
اما  است  تأسف  مایه  وارسته والیی  فقیه  دو  مصباح 
گرفت.  شکل  است،  رهبری  تقویت  که  خبرگانی 
اعالم  تاکنون  که  ترکیبی  با   : افزود  خاتمی  آیت ا... 

شده ،وفاداری به انقالب در خبرگان دیده می شود.

مردم در انتخابات به برخی ها»نه« گفتند 

اشاره  با  اصالحات  دولت  پرورش  و  آموزش  وزیر 
ویژه  به  در سراسر کشور  انتخابات مجلس  نتایج  به 
موضع  اعالم  انتخابات  این  در  مردم  گفت:  تهران 
کردند و گفتند بسیاری از تهمت های ناروایی که به 
مجموعه اصالح طلبان و طرفداران دولت در آستانه 
است.   بوده  غلط  و  نادرست  بود،  شده  زده  انتخابات 
ایرانی  جامعه  دیگر  سوی  از   : افزود  حاجی  مرتضی 

مصمم بود به بخشی از سیاسیون »نه« بگویند.

واکنش دبیر موتلفه به رای دادن سران فتنه

دادن سران  رأی  اینکه  بیان  با  موتلفه  دبیرکل حزب 
فتنه ادعای تقلب در انتخابات ایران را باطل کرد، گفت: 
انتخابات به خاطر حضور حداکثری مردم قابل توجه 
بود و ما در هر صورت به رأی مردم احترام می گذاریم.

تکذیب ریاست حدادعادل بر صداوسیما

شده  منتشر  اخبار  حدادعادل  غالمعلی  دفتر  مسئول 
حدادعادل  دکتر  ریاست  پیرامون  مجازی  فضای  در 
این  گفت:  و  کرد  تکذیب  را  صداوسیما  سازمان  بر 
این اخباری  از  خبر صحت ندارد. گفتنی است پیش 
پیرامون ریاست حدادعادل بر سازمان صداوسیما در 

فضای مجازی منتشر شده بود.

  جایگاه الریجانی در مجلس آینده

در  الریجاني  نقش  براي  طلب  اصالح  سران  تفاهم 
مجلس دهم به روزهای سرنوشت سازی رسیده است. 
روزنامه شرق می آورد: علی الریجانی در بهترین حالت 
ممکن رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس دهم خواهد شد. این اتفاق در حالی می افتد که 
بدون شک تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به دنبال 

ریاست الریجانی بر مجلس دهم می باشند.

واکنش  عاطفی حداد به بداخالقی ها

در توئیتر حداد عادل، مطلبی پیرامون شوخی هایی که 
به تازگی در فضای مجازی و پس از انتخابات در مورد 
این صفحه  وی صورت گرفته منتشر شده است. در 
توئیتر آمده : »ظرف چند روز گذشته در فضای مجازی 
مطالب جالب و قابل توجهی درباره خودم خواندم. از 
رقیب  جریان  طرفدار  همشهریان  خوشحالی  و  ذوق 
خرسندم.از اینکه بخش قابل توجهی از شوخی های 

شما به شخصیت و خانواده من نمی پردازد ممنونم«.

حماس: ایران کمک بی چشمداشت می کند

از  درخواست  برجسته حماس ضمن  اعضای  از  یکی 
کشورهای عربی و اسالمی برای خودداری از کشاندن 
که  کرد  تاکید  محورها«  »بازی  به  جنبش  این  پای 
»ایران بدون درخواست از حماس برای پیوستن به هر 

محوری، به مقاومت کمک مالی ارائه می کند.«

ادعای الشرق االوسط علیه ایران در جده

الشرق االوسط وابسته به دربار سعودی در گزارشی 
مدعی  خوانده،  آگاه  منابع  آنچه  از  نقل  به  مضحک 
شده که اعضای شبکه جاسوسی که اخیرا در عربستان 
کنسولگری  و  سفارت  با  شدند  محاکمه  و  بازداشت 
ایران در ریاض و جده و همچنین نمایندگی ایران در 

سازمان همکاری اسالمی ارتباط داشته اند.

رویای برباد رفته برای سرنگونی اسد

به  مقاله ای  در  المانیتور  تحلیلی  و  خبری  پایگاه 
بین  از  و  سوریه  قبال  در  ترکیه  سیاست  شکست 
سرنگونی  برای  اردوغان  طیب  رجب  رویای  رفتن 
این  در  پرداخت.  سوریه  جمهور  رئیس  اسد  بشار 
که  دامی  در  ترکیه  مسئوالن  است:  آمده  مقاله 
قادر  دیگر  و  افتادند  بودند،  کرده  پهن  برای سوریه 
سیاست  خاکستری  مناطق  از  بسیاری  با  تعامل  به 
داخلی و خارجی خود نیستند. المانیتور افزود: آنکارا 
بسیاری از مزیت های خود در عرصه بین المللی را 
از دست داده است و روند اوضاع در سوریه بر خالف 

منافع این کشور حرکت می کند.

عاقل باشند  الریجانی رئیس می شود

که  است  شماره  چند  که  صبح«  »طلوع  نامه  هفته 
و  خود  دیروز  شماره  در  نموده،  آغاز  را  خود  فعالیت 
پس از انتخابات به گزینه های ریاست مجلس آینده 
»اگر  آورده:  خود  گزارش  از  بخشی  در  و  پرداخته 
اصالح طلبان عاقل باشند، الریجانی رئیس مجلس 
مختلفی  گزارشات  این  از  پیش  شد.«  خواهد  آینده 
بر سر  با محمد رضا عارف  رئیس دولت  اختالف   از 

گزینه های ریاست مجلس منتشر شده بود.

واکنش شجونی به وضعیت  اصولگرایان 

در  مبارز  روحانیت  جامعه  مرکزی  شورای  عضو  یک 
واکنش به اینکه تمامی کرسی های تهران در بهارستان 
ائتالف  تعلق گرفت و حتی سرلیست  امید  لیست  به 
بزرگ اصولگرایان از رسیدن به بهارستان ناکام ماند، 
گفت: بنده از این اتفاق مطلع هستم و البته دلیل چنین 
اتفاقی نیز مشخص است. تهران پایگاه اصلی ضدیت 
با انقالب و والیت فقیه است و رای آوری این افراد نیز 
نشان دهنده همین مسئله است. جعفر شجونی درباره 
نتیجه انتخابات اخیر مجالس خبرگان رهبری و شورای 
اسالمی، اعالم کرد: در حال حاضر تهران نیستیم و 
رفته ام. خیلی در  به شمال کشور  انجام سفری  برای 
جریان نتایج آرای انتخابات جز مسائل کلی قرار ندارم. 
در  می کنم  فکر  شنیدم  و  می دانم  آنچه  براساس  لذا 
برای  کشور  سراسر  از  عزمی  یک  مجلس  انتخابات 
حضور در انتخابات شکل گرفت و در   نهایت نیز نتیجه 

به پیروزی حداکثری اصولگرایان ختم شد.

معظم  رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
انقالب اسالمی در پیامی با سپاس از ملت 
آگاه و مصمم ایران که با لبیک به فراخوان 
نظام اسالمی و با عزم راسخ و شور و نشاطی 
به یاد ماندنی مردمساالری دینی را در چهره 
دادند،  نشان  جهانیان  به  خود  درخشان 
سپاسگزاری  کشور،  مسئوالن  به  خطاب 
شایسته از مردم را در انجام خدمت صادقانه 
خواندند و با تأکید بر پیشرفت همه جانبه و 
درون زا به عنوان هدف اساسی خاطرنشان 
سنگینی  وظایف  آینده  مجلس  کردند: 
برعهده خواهد داشت و امید است که نصاب 
پاسخگویی در برابر خدا و مردم را همگان 

در آن مشاهده کنند. 
رهبر  پیام  متن  »انتخاب«،  گزارش  به   
انقالب اسالمی به این شرح است:  خداوند 
دانا و توانا را سپاس که در آزمون بزرگی 
به  را  ایران  مصّمم  و  آگاه  ملت  دیگر، 
برای سی  توانستند  آنان  رسانید؛  پیروزی 
اسالمی،  انقالب  آغاز  از  بار  ششمین  و 
و  راسخ  عزم  با  سراسری،  انتخاباتی  در 
و  یابند  به یادماندنی، حضور  نشاط  و  شور 
سرنوشت کشور را در مقطع قانونی، رقم 

دو  برای تشکیل  را  نمایندگان خود  زنند؛ 
مجلس پر قدرت و پر اهمیت برگزینند و 
چهره  در  را  دینی  مردمساالری  دیگر  بار 
درخشان و پر اقتدار خود به جهانیان نشان 
دهند.  ایران اسالمی به ملت خود می بالد 

و به استحکام مقّرراتی که این فرصتهای 
مغتنم را برای قد برافراشتن و تجدید قوای 
می افرازد.   سر  است،  آورده  فراهم  ملی 
این  از  که  می دانم  خود  وظیفه   اینجانب 
اسالمی  نظام  فراخوان  به  عمومی  لبیک 
هدایت  و  پاداش  و  کنم  سپاسگزاری 
کار  پر  جمعه   این  که  مردمی  برای  الهی 
و پر شکوه را آفریدند مسألت نمایم.  به 

مسئوالن کشور چه انتخاب شوندگان برای 
مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان 
قوای  در  اجرایی  مناصب  دارندگان  و چه 
دیگر و چه دیگر مسئوالن در سازمانها و 
سپاسگزاری  که  شوم  می  یادآور  نهادها، 

مردم  به  صادقانه  خدمت  در  را  شایسته 
سازند؛  محقق  اسالمی  نظام  و  کشور  و 
ساده زیستی، پاکدستی، حضور پیوسته در 
بر  ملی  منافع  ترجیح  مسئولیت،  جایگاه 
خواسته های شخصی و جناحی، ایستادگی 
شجاعانه در برابر مداخالت بیگانه، واکنش 
انقالبی به نقشه های بدخواهان و خائنان، 
در  و  عمل،  و  اندیشه  در  جهادی  منش 

یک جمله کار برای خدا و در راه خدمت 
در  دائمی خویش  برنامه  را،  خدا  خلق  به 
دوران این مسئولیت بدانند و به هیچ قیمت 
از آن تخطی نکنند.  روزگار بسیار حساس 
کنونی، حساسیت و هوشیاری و عزم راسخ 
را می طلبد.  بویژه شما مسئوالن  همگان 

پیشرفت کشور هدف اساسی است. 
و  استقالل  منهای  و  صوری  پیشرفت 
پیشرفت،  نیست.  پذیرفته  ملی،  عّزت 
استکبار  هاضمه   در  شدن  حل  معنی  به 
هویت  و  عّزت  حفظ  و  نیست  جهانی 
درونزا  و  همه جانبه  پیشرفت  با  جز  ملی 
درباره   آینده  مجلس  نیست.  دست یافتنی 
سنگینی  وظایف  مهم،  سرفصلهای  این 
که  است  امید  و  داشت  خواهد  برعهده 
مردم  و  خدا  برابر  در  پاسخگویی  نصاب 
الزم  کنند.  مشاهده  آن  در  همگان  را 
این  برگزاری  از دست اندرکاران  دانم  می 
و  اجرایی  مسئوالن  باشکوه؛  انتخابات 
سازمان  امنیت؛  تأمین کنندگان  نظارتی؛ 
رسانه  ملی و دیگر دستگاهها و اشخاص 
کنم.توفیقات  مؤثر صمیمانه سپاسگزاری 

همگان را از خداوند مسألت می کنم.

عکس روز 

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در پی حضور پرشکوه مردم در انتخابات :

آیت ا... الریجانی : تبلیغات رسانه های غربی علیه نظام توسط برخی از مدعیان اصالح طلبی هم تکرار شد

رئیس قوه قضائیه راهنمایی ها، تشویق ها و تاکید مقام معظم رهبری بر حضور قشرهای مختلف مردم در پای صندوق های رای و تالش برای برگزاری 
انتخاباتی سالم و رقابتی و صیانت از آرای مردم را در برگزاری با شکوه انتخابات بسیار موثر دانست و افزود: مردم انقالبی ایران نیز به خوبی دعوت مقام معظم 
رهبری را اجابت کردند و به کشورهای غربی نشان دادند که هیچ گاه از ارزش های انقالبی خود عقب نخواهند نشست. آیت ا... آملی الریجانی تصریح کرد: 
در طول چند ماه پیش از انتخابات بنگاه های سخن پراکنی غرب تبلیغات زیادی علیه نظام، انقالب و رهبری مطرح کردند که البته پاسخ های روشنی داشت و 

دارد اما آن سخنان و ادعاها متاسفانه انعکاس داخلی نیز داشت و گاهی از ناحیه برخی افراد که ادعای اصالح طلبی نیز دارند مطرح شد.

پژمان فر ، عضو جبهه پایداری :حتی اصالح طلبان مجلس دهم ، مخالف دولتند 

حجت االسالم نصرا... پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به رأی مردم به منتقدان دولت در انتخابات دهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی گفت: مردم در انتخابات به افرادی رأی دادند که اکثریت آنها در واقع همسو با دولت نبودند. وی افزود: اکثریت قاطع کسانی که در 
انتخابات مجلس دهم رأی آوردند همسو با دولت نیستند و چه اصولگرایان و چه حتی اصالح طلبانی که به مجلس راه پیدا کرده اند منتقد دولت هستند.

منتخب مردم مشهد در مجلس دهم اظهار داشت: بعضی ها درصدد هستند تا این مسئله را القاء کنند که نگاه مردم در انتخابات اخیر تغییر کرده که 
این موضوع کامال غلط است و می توان آن را در رأی مردم به نمایندگان مشاهده کرد.

ملت آگاه و مصمم ایران باری دیگر به پیروزی رسیدند 

نزول رحمت الهی در بیرجند    عکس: آرین پور

دعوت به همکاری
به یک نفر کارشناس حقوق 
ترجیحا آقا با سابقه کاری به 
صورت قراردادی نیازمندیم.

مهلت مراجعه: پایان وقت اداری 

94/12/11
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طبخ با روغن ذرت 
و 10 درصد تخفیف

  جناب آیت ا... سید ابراهیم رئیس السادات
 منتخب مجلس خبرگان رهبری در استان خراسان جنوبی

جناب آقای حجت االسالم سید محمد باقر عبادی
 منتخب محترم مردم شهید پرور شهرستان های بیرجند ، 
خوسف و درمیان در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی

ضمن ادای احترام به سایر کاندیداهای محترم ، انتخاب آن عزیزان در انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی را صمیمانه تبریک عرض نموده 

 از درگاه خداوند متعال موفقیت و سالمتی آنجنابان را مسئلت داریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری کشاورزی ستاره کیان بیرجند

مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی
برادران خیریه ،فرزین و صابرتنها

حضرات آقایان
حجت االسالم و المسلمین سید محمد باقر عبادی )زید عزه(

جناب آقای مهندس فرهاد فالحتی )زید عزه(

جناب آقای دکتر امیر حسنخانی )زید عزه(
جناب آقای پروفسور نظر افضلی )زید عزه(

با اهدای سالم ، افتخار کسب اعتماد مردم والیتمدار خراسان جنوبی در جایگاه نماینده مردم در مجلس 
شورای اسالمی را به حضرات محترم تبریک می گویم. اکنون پس از خلق حماسه سیاسی نوبت به تحقق 
حماسه اقتصادی و ساماندهی مشکالت کشور رسیده است که جز با همدلی و همراهی همه مردم عزیز 

و جریانات گوناگون سیاسی و اجتماعی محقق نخواهد شد و وظیفه همگان، حمایت و همکاری 
در راستای تحقق اهداف نظام مقدس اسالمی با نماینده منتخب می باشد.

امیدوارم به شکرانه اعتماد ارزشمندی که مردم نسبت به شما ابراز کرده اند، در پاسداری از ارزش های 
اسالمی و آرمان های امام خمینی )ره( و شهدای واالمقام و تحقق منویات امام المسلمین حضرت آیت ا... 
خامنه ای )مدظله العالی( و حفظ استقالل و پیشرفت میهن اسالمی و خدمت به مردم عزیز موفق باشید.

علی رضائی- قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی 
و امام جمعه شهرستان بیرجند

جناب آقای دکتر مجیدرضا لطیفی
مسئول محترم هیئت پزشکی حج و زیارت خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت پسر دایی عزیزتان 

شادروان مهندس محسن رشیدی نیا  )در مشهد مقدس(
 را تسلیت عرض نموده و در مجلس ترحیمی که امروز سه شنبه 94/12/11 از ساعت 4 الی 

5 بعدازظهر در محل هیئت حسینی بیرجند برگزار می گردد، حضور یافته 
و یادش را گرامی می داریم. 

جمعی از کارگزاران حج و زیارت استان

 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










