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ظریف ، وزیر امور خارجه : 
خدا پدر این مردم را بیامرزد که 

باعث خوشحالی همه جناح ها شدند

آیت ا... مکارم  شیرازی :
نتیجه انتخابات برخالف آنچه برخی 

می پندارند به سود کشور و نظام است

فوالدگر، نماینده منتخب مجلس : 
حضور سران فتنه در انتخابات 
دروغ ادعای تقلب را برمال کرد

 بالتکلیفی کارت سوخت در آستانه سال نو  / نا امیدی غرب از ترکیب جدید  مجلس وخبرگان / وزیر کشور :  در مرحله دوم، وزن یکی از جریان ها در مجلس بیشتر می شود /  انگلیسی خواندن برخی لیست ها باعث شد مردم به آنها عکس العمل نشان دهند / صفحه 2

 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

عیدی شهرداری بیرجند
به شهروندان مرکز استان خراسان جنوبی

50 هزار خانه بیرجندی بیمه شد/ برای اولین بار در کشور جشنواره شهروندان خوش حساب برگزار می شود / صفحه 7

دیدار 
نماینده مردم 

استان در مجلس 
خبرگان رهبری 
با مردم بیرجند

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم 
 استان در مجلس خبرگان رهبری ، در جلسه ای 
که روز جمعه بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار 
می گردد ، آیت ا... دکتر سید ابراهیم رئیسی 
با مردم شهر بیرجند دیدار خواهند کرد . بنا 
بر این گزارش ، جلسه دیدار مردمی نماینده 
رهبری  خبرگان  مجلس  در  استان  مردم 
)ص( ا...  رسول  محمد  مسجد  محل   در 

) خیابان غفاری ( برگزار می گردد . 

 یارانه نقدی ۲0 اسفندماه واریز می شود 
شصت  کرد:  اعالم  ها  یارانه  هدفمندسازی  سازمان 
و یکمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی۲۰ اسفندماه 
هدفمندسازی  سازمان  شود.  می  واریز   امسال 
یارانه ها اعالم کرد: یارانه نقدی ساعت ۲۴ پنجشنبه 
۲۰ اسفندماه امسال واریز می شود. به گزارش تسنیم، 
هدفمندسازی  سازمان  اعالم  براساس   همچنین 
یارانه ها، مبلغ یارانه این مرحله نیز همانند ماه های 
گذشته برای هر مشمول ۴55 هزار ریال است که به 

حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

 انبار کاالهای اساسی پُر است 
امروز  اینکه  بر  تأکید  با  صنعت  وزیر  معاون  تسنیم: 
وضع موجودی انبار کاالهای اساسی مردم مناسب و 
حتی مازاد است، گفت: مردم هیچ نگرانی از این بابت 
نداشته باشند. خسروتاج، با بیان اینکه هرگونه افزایش 
قیمت در کاالهای اساسی باید با مجوز سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد، افزود: اگر در 
بخش کاالهای اساسی تولیدکنندگان متقاضی افزایش 
قیمت بیش از سقف 6 درصدی باشند باید این موضوع 

در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد.

 وام 15 میلیونی خرید کاال در راه است 
تولید کنندگان  انجمن  باشگاه خبرنگاران: سخنگوی 
لوازم خانگی گفت: بازار خرید و فروش لوازم خانگی 
به همین منظور  ندارد  مدتی است که رونق چندانی 
 تولیدکنندگان قصد اجرای طرحی با همکاری بانک های 
عامل دارند. غزنوی افزود: این طرح مربوط به پرداخت 
تا 15  بین 1۰  آن  مبلغ  و  کاالست  خرید  وام جهت 
از  تا 36 ماهه یکی  میلیون تومان است. اقساط ۲۴ 
این  وام است. وی سود  این  مهمترین ویژگی های 

وام را بین 1۴ تا 16 درصد اعالم کرد.

جناب آقای دکتر مسعود  اصغری
پزشک و جراح عالیقدر گوش ، حلق و بینی
بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از جناب عالی 

به جهت عمل جراحی فرزندم که با موفقیت کامل انجام شد
 اعالم می دارم.

سید علیرضا خلیلی نژاد

حضرت آیت ا... آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی 
حضرت حجت االسالم آقای سید محمد باقر عبادی

حسن انتخاب شما بزرگواران را که نشانه درایت و والیتمداری
 مردم شریف استان می باشد، تبریک عرض نموده

از آحاد مردم به خاطر حضور پرشور در انتخابات تقدیر می نماییم. 

مکتب نرجس ام االمام المنتظر )علیها السالم( بیرجند

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان 

محمد علی گویا
 )بازنشسته آموزش و پرورش(

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 
مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز پنجشنبه 

94/1۲/13 ساعت 14 الی 15 از محل غسالخانه بیرجند 
برگزار می گردد.

خانواده گویا و سایر فامیل وابسته

محمد جـان
 به مناسبت هفتمین سالگرد درگذشت فرزند عزیزمان

روزها رفت و گذشت و در اندیشه باز آمدنت ، لحظه ها طی شد و ُمرد!
و نگاهم هر روز ، باز هم با همه شوق کوچه ها را پایید

مثل آن روز که می آمدی از دور ... دریغ!
دل من در غم هجران تو ای خوب ترین ، چه بگویم، چه کشید

چهارده اسفند ماه یادآور تلخ ترین لحظات زندگی مان
خانواده وداد

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری دلسوز، پدری مهربان مرحوم مغفور

 شادروان عباسعلی وردی 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 94/1۲/13 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر 
در محل مسجد حائری )واقع در خیابان حکیم نزاری( برگزار می گردد
 حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر بازماندگان و مزید امتنان خواهد بود. 

خانواده های وردی و سایر فامیل وابسته

مرحوم مجید رزگی 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 94/1۲/13 

از ساعت 15 الی 16 در محل حسینیه
 روستای رزگ »واقع در روستای رزگ«

 برگزار می شود، تشریف فرمایی شما سروران گرامی 
در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: رزگی ، استانستی ، خراشادی زاده 

چهاردهی و سایر بستگان

به مناسبت 
چهلمین روز 

درگذشت 
فرزند ، همسر

 و برادری مهربان

آگهی مزایده  )94/3(
امالک  از  واحد   16 تعداد 
مازاد و ماشین آالت مازاد... 

بانک صادرات
شرح در صفحه 4
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معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: با هدف خروج مسکن از رکود، لیزینگ مسکن در بانک مرکزی تصویب شد.به گزارش فردانیوز، 
حامد مظاهریان گفت: لیزینگ مسکن تسهیالت گران قیمتی است اما به تامین بخشی از نظام سرمایه مسکن کمک می کند.وی درباره تاثیر
 لیزینگ در بازار مسکن گفت: تاثیر محدودی در بازار دارد اما همچنان کمک کننده است تا بتوانیم سرمایه بیشتری در بازار مسکن داشته باشیم.

تصویب لیزینگ مسکن در بانک مرکزی 

 اعطای »کارت ملی با کاربری ویژه« به 
مستمری بگیران تامین اجتماعی در سالهای آتی 

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران 
تامین اجتماعی، اعطای کارت ملی با کاربری ویژه 
بازنشستگان را به مصداق  به مستمری بگیران و 
از شهروندان  گروه  این  کرامت  و  منزلت  رعایت 
و از برنامه های کانون در سالهای آتی دانست. به 
گزارش ایسنا، بیات با تبیین اهداف، خط مشی ها و برنامه های پیش 
همچون  گسترده ای  طرحهای  اجرای  از  قدردانی  ضمن  شده،  بینی 
کرامت رضوی، بصیرت علوی، نسیم سالمت و غیره، احداث مجتمع 
این  برای  ملی  کارت  اعطای  اجرای  و  بازنشستگان  ورزشی  فرهنگی 
گروه  این  وکرامت  منزلت  رعایت  به مصداق  را  ویژه  کاربری  با  قشر 

از شهروندان و از برنامه های کانون عالی در سالهای آتی عنوان کرد. 

وعده جدید درباره سقف برداشت روزانه
 از عابربانک ها 

مهر: در صورت تحقق وعده مقامات بانک مرکزی، 
سقف برداشت روزانه از خودپردازها از ۲۰۰ به ۴۰۰ 
هزار تومان افزایش می یابد. در شهریورماه امسال 
بود که دبیرکل بانک مرکزی مطرح کرد که بررسی 
ها نشان می دهد نیاز به افزایش مبالغ دریافتی از 
طریق خودپردازها برای مردم وجود دارد که این 
رقم تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شده اما به دلیل مالحظاتی این اقدام فعال 
صورت نگرفته و افزایش مبلغ در دستگاه های خودپرداز در حال بررسی 
است. همان زمان دبیرکل بانک مرکزی وعده داد که به احتمال زیاد تا 
یک ماه آینده باید در انتظار ابالغ بخشنامه بانک مرکزی در این رابطه 
باشیم؛ اما حدود ۶ ماه از این وعده می گذرد، ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است.  

  تصویب حق مرزی معلمان مناطق محروم

مناطق  معلمان  برای  مرزی  حق  تصویب  از  پرورش  و  آموزش  وزیر 
طرح  اجرای  از  و  داد  خبر  مرزی  و  خبر  محروم 
رتبه بندی معلمان و افزایش پوشش تحصیلی دوره 
پیش دبستانی و تهیه نقشه راه سند تحول آموزش و 
پرورش به عنوان مهم ترین برنامه های سال ۹۴ یاد 
کرد. به گزارش فارس، فانی به تصویب حق مرزی 
برای معلمان مناطق مرزی اشاره کرد و گفت: موفق شدیم حق مرزی را 
که از سال های گذشته اجرا نمی شد تصویب کنیم و از اول فروردین نیز 
امتیازی که برای معلمین در قانون خدمات کشوری پیش بینی از ۷۰۰ به 
هزار ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ افزایش خواهیم داد. فانی همچنین افزود: در گذشته 
۳۸ درصد نوآموزان تحت پوشش پیش دبستانی بودند اما طی دو سال 

گذشته این میزان به ۵۵ درصد رسیده است. 

شورای پول و اعتبار با مصوباتی برای افزایش تحرک 
در بخش مسکن برای سال ۱۳۹۵، شرایط خانه دار شدن 
اعطای  امکان  با  شورا  کرد.این  تسهیل  را  مزدوجین 
مسکن  پس انداز  صندوق  محل  از  مسکن  تسهیالت 
یکم به زوجین خانه اولی روی یک پالک ثبتی از ۸۰۰، 
۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب۱.۶۰۰ میلیون  ریال 
در شهر تهران)هر یک از زوجین حداکثر ۸۰۰ میلیون 
 ریال(، ۱.۲۰۰ میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای 
باالی ۲۰۰هزار نفر)هریک از زوجین حداکثر۶۰۰ میلیون 
 ریال( و ۸۰۰ میلیون  ریال در سایر مناطق شهری)هر یک 
از زوجین حداکثر ۴۰۰ میلیون  ریال( با رعایت حداکثر 
ارزش ملک موافقت کرد.   تسهیالت معادل ۸۰ درصد 
به گزارش الف، همچنین شورای پول و اعتبار با امکان 
اعطای تسهیالت مسکن به زوجین جوان از محل اوراق 

سرمایه گذاری  سپرده  مسکن)حساب  حق تقدم  گواهی 
ترتیب  به  ریال  میلیون   ۴۰۰ و   ۵۰۰  ،۶۰۰ از  ممتاز( 
۱۰۰۰ میلیون ریال در شهر تهران، ۸۰۰ میلیون ریال در 
و۶۰۰  نفر  باالی ۲۰۰هزار  و شهرهای  استان ها  مراکز 
میلیون ریال در سایر مناطق شهری بر روی یک پالک 
درصد   ۸۰ معادل  تسهیالت  حداکثر  رعایت  با  و  ثبتی 
است  کرده  تاکید  شورا  این  کرد.  موافقت  ملک  ارزش 
در راستای کمک به ایجاد تعادل منابع و مصارف این 
حساب، تعیین بازه زمانی زوج های مشمول این مصوبه 
قرار  بانک مسکن  اختیار  در  جوان  زوج های  اولویت  با 
گیرد؛ ضمن اینکه این بانک موظف شد نسبت به کاهش 
درصدی(   ۱۸.۵ )حداکثر  شده  یاد  تسهیالت  سود  نرخ 
متناسب با کاهش نرخ های سود مصوب شورای پول 

و اعتبار اقدام کند.

از تصمیم دولت  از ۹ ماه  اگرچه بیش  ایسنا: 
برای حذف سهمیه بندی سوخت و حدود ۴ ماه 
از آزادسازی نرخ بنزین می گذرد، اما هنوز معلوم 
سوخت،  هوشمند  کارت های  سامانه  نیست 
پایش را به تقویم سال ۱۳۹۵ خواهد گذاشت 

سوخت  جایگاه داران  اتحادیه  رئیس  خیر.  یا 
قدیمی شده  تنها سامانه سوخت  نه  می گوید 
و دیگر کارایی سابق را ندارد بلکه با تک نرخی 
استفاده  برای  نیز  توجیهی  دیگر  بنزین  شدن 
از آن نیست، این نکته ای است که وزیر نفت 

هم با آن موافق است، اما اینجا توافق وزارت 
نفت و بخش خصوصی فایده ای ندارد؛ چون 
وزیر تصمیم نهایی را بر عهده دولت گذاشته 
است. هنوز هم تصمیمی درباره اینکه چه بر 
نشده  گرفته  می آید  سوخت  کارت های  سر 

است. اگرچه سکوت دولت در این مورد خود 
نوبخت،  است،  موجود  وضع  ادامه  معنای  به 
وضع  می گوید  صراحت  به  دولت  سخنگوی 
موجود ادامه پیدا می کند و حذف کارت سوخت 
تا به حال به صورت جدی مطرح نشده است. 

راهکارهای جدید شورای پول و اعتبار برای خانه دار شدن مزدوجین

 بالتکلیفی کارت سوخت در آستانه سال نو 

نتیجه انتخابات برخالف آنچه برخی 
می پندارند به سود کشور و نظام است

مکارم  شیرازی  آیت ا... 
انتخابات  نتیجه  گفت: 
برخی  آنچه  برخالف  مجلس 
سود  به  کامال  می پندارند 
کشور و نظام است، زیرا مردم 
با هوشیاری کامل، معتدل های طرفین را از هر دو 
بود.  در مجموع ضریب خطا کم  و  پذیرفتند  جناح 
ایشان تاکید کردند : مجلس آینده تاثیرگذار، توانمند 

و متوازن و متعلق به همه جناح ها خواهد بود .

ظریف : خدا پدر این مردم را بیامرزد که 
باعث خوشحالی همه جناح ها شدند

وزیر خارجه کشورمان با بیان 
اینکه نباید دنبال خرده گرفتن 
همه  بلکه  باشیم  یکدیگر  از 
از فضای  تا  باید کمک کنیم 
به وجود آمده از اجرای برجام 
استفاده  کشور  اقتصادی  توسعه  و  پیشرفت  جهت 
هر  که  هستم  خوشحال  اکنون  من  گفت:   کنیم، 
روزنامه ای را در داخل کشور می خوانم از انتخابات 
اعالم پیروزی می کنند و خوشحال هستند . امروز 
همه جناح های کشور خوشحال هستند. ظریف ادامه 
داد: خدا پدر این مردم را بیامرزد که باعث خوشحالی 

همه جناح ها شدند.

فوالدگر : حضور سران فتنه در انتخابات 
دروغ ادعای تقلب را برمال کرد

: همه  نماینده اصفهان گفت 
کشور  فعال  سیاسی  جریانات 
مشاهده  دهم  مجلس  در  را 
همه  علی رغم  می کنیم 
حضور  مردم  فضاسازی ها، 
یافته و در بسیاری از شهرها به نیروهای اصولگرا 
اعتماد کردند. فوالدگر افزود : در عین وجود سالیق 
مختلفی همین که همه جریان ها در انتخابات شرکت 
کردند و حتی کسانی که در فتنه ۸۸ نقش داشتند، 
نشان می دهد آن تهمتی که به نظام و انقالب داده 

می شد تهمت ناروایی بود که به کشور زده شد.

وزیر کشور : در مرحله دوم، وزن یکی از 
جریان ها در مجلس بیشتر می شود

 
خصوص  در  کشور  وزیر 
 : گفت  دهم  مجلس  ترکیب 
این مجلس  سه ضلعی خواهد 
بود که یک ضلع اصولگرایان، 
و  اصالح طلبان  ضلع  یک 
تقریبًا  و  هستند  مستقلین  و  اعتدال  دیگر  ضلع 
این  احتمااًل در  اما در مرحله دوم  نزدیکند.  به هم 

تقسیم بندی وزن یکی از آنها بیشتر باشد.

ایران نباید تفنگداران ما را می گرفت

رئیس عملیات های دریایی آمریکا گفت که ایرانی ها 
نباید ۱۰ عضو نیروی دریایی آمریکا را که به دلیل 
ورود غیرقانونی به آب های سرزمینی ایران بازداشت 
نیروی  ارشد  مقام  این  می کردند.  دستگیر  شدند، 
در  ایران  توسط  افراد  این  بازداشت  آمریکا  دریایی 
خلیج فارس را »نشانه دیگری از نوع تهدیداتی است 

که ما باید با آن مقابله کنیم«.

نا امیدی غرب از ترکیب مجلس وخبرگان

گزارشی  در  کالر«  »دیلی  وبگاه  آمریکایی 
نبودند.  انتخابات  برنده  ایران  میانه روهای  نوشت: 
تحلیل های  در  مرکز  این  بین المللی  کارشناسان 
خود ضمن اشاره به عدم انتظار در تحولی در رابطه 
ایران و آمریکا به طور تلویحی عنوان داشتند، امید 
به قدرت گیری اصالح طلب و میانه روی سبک 

غربی در ایران بسیار بعید است.

جنتی : وزرا مقابل فیلترینگ شبکه های  
اجتماعی مقاومت  می کنند

با اشاره به فشارها  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برای فیلتر شدن شبکه های اجتماعی گفت: وزرای 
این  مقابل  در  مجرمانه  مصادیق  کمیته  عضو 
داد:  ادامه  جنتی  علی  مقاومت  می کنند.  فشارها 
که  آنچه  و  کرد  غافلگیر  را  همه  تهران  انتخابات 
کسی باور نمی کرد محقق شد. یکی از عوامل آن 
را می توان استفاده از فضای مجازی و رسانه  های 
دیجیتال دانست و گفت که کسی که بهتر از آن 

استفاده کرده ثمره بیشتری برده است.

انگلیسی خواندن برخی لیست ها باعث شد 
مردم به آنها عکس العمل نشان دهند 

 
علی مطهری نتیجه انتخابات 
مجلس را غیرمنتظره توصیف 
تاکید  با  تهران  منتخب  کرد. 
میان  کشی  دیوار  که  این  بر 
را  اصولگرا  و  طلب  اصالح 

هم  و  اصولگرا  هم  باید  همه  گفت:  ندارم،  قبول 
اصالح طلب باشند. وی بیان داشت: نتیجه انتخابات 
در تهران مقداری به رفتارهای انتخاباتی برمی گردد 
که سبب شد تا حدودی حساسیت مردم برانگیخته 
شود و برخی لیست ها، لیست انگلیسی نامیده و اتهام 
ارتباط با خارج به آنها زده شد و همین سبب شد که 

مردم عکس العملی در این رابطه نشان دهند.

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 پالک های 4 و 11 و 13 و 14 و 18 و 25 و 30 و 33 فرعی از 150  - اصلی بخش دو بیرجند واقع در مزرعه چار پایین مورد 
تقاضای اداره اوقاف و امورخیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف در روز 95/1/14 ساعت 9 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:94/12/13        رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تغییرات شرکت کیمیا گستر خاوران» سهامی خاص« به شماره ثبت 2063 و شناسه ملی 10360037774
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/9/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای عبدالفتاح صالحی به شماره ملی 5239790371 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالواحد صالحی به شماره ملی 
5239772010  به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای ابراهیم اطمینان به شماره ملی 3701358559 به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب 
برای مدت دو سال گردیدند. 2- کلیه  اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای آقای عبدالواحد صالحی )مدیرعامل(  و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر 
نامه های اداری با امضای آقای عبدالواحد صالحی )مدیرعامل( و یا عبدالفتاح صالحی )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر می باشد.  با ثبت این مستند 
تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا، تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوثی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  دوم
چون مقرر گردیده در پرونده کالسه 1220/94 اجرایی اموال شامل یک دستگاه موتور برق 4 کیلو وات چینی دست دوم به مبلغ 9/500/000 
ریال و یک دستگاه موتور 4 سیلندر فیات گازوئیلی مستعمل به مبلغ 16/500/000 ریال جمعا به مبلغ 26/000/000 ریال کارشناسی شده 

در قبال بدهی محمد حسن احمدی به مبلغ 19/975/173 ریال در حق آقای غالمحسین محمد زاده و مبلغ 925/000 ریال حق االجرا در حق دولت از 
طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 94/12/25 ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب 

سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیراجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان نیروی انتظامی نهبندان     تاریخ انتشار: 1394/12/13

مورخ  دوشنبه  نهبندان  انتظامی  نیروی  کارکنان  مسکن  تعاونی  شرکت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
1394/12/24 راس ساعت 16 در محل نمازخانه ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی برگزار 
می گردد. لذا از کلیه اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در جلسه 
حضور یابند، ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیل شخصی نتواند حضور یابد، می تواند نماینده تام االختیار خویش 
را با برگ وکالت معتبر معرفی نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه:
ارائه گزارش کار و عملکرد هیئت مدیره شرکت در یک ساله اخیر- اتخاذ تصمیم در مورد انتخاب اعضای هیئت 

مدیره جدید- اتخاذ تصمیم در مورد معاوضه زمین نهبندان با زمین معوض در بیرجند
هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به محکومیت محکوم علیه هیئت تصفیه موسسه مالی و اعتباری میزان به پرداخت 1- مبلغ 7/444/436/534 ریال بابت محکوم به 
پرونده اجرایی به شماره 931972 در حق محکوم له دادگستری کل استان خراسان جنوبی 2- پرداخت مبلغ 7/516/185/000 ریال در 

حق محکوم له شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری و دادگاههای انقالب و پزشکی قانونی و پرداخت مبلغ 365/250/000 ریال بابت حق االجرا در 
حق دولت 3- پرداخت مبلغ 473/622/921 ریال در حق محکوم له آقای جعفر خراشادی زاده 4- پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال به نفع اداره 
اجرای ثبت 5- پرداخت مبلغ 831/192/500 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای غالمرضا آرزومندان و مبلغ 39/750/000 ریال بابت 
حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 4873 فرعی از 1402 - 1461- 1554-1552-1523-1514-1479-1478-1476 
اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به محکوم علیه هیئت تصفیه موسسه مالی و اعتباری میزان که حسب نظریه کارشناسی پالک تعرفه شده واقع در میدان 
آزادی - نبش پل آزادی که مساحت عرصه 117/75 متر مربع  و مساحت اعیان شامل زیرزمین و طبقات و نیم طبقه 493/42 متر مربع و کاربری پالک 
تعرفه شده اداری و تجاری ونوع اسکلت آن اسکلت فلز با نمای شیشه و سنگ که ارزش ششدانگ پالک فوق به مبلغ 18/807/510/000 ریال کارشناسی 
گردیده است که از  طریق مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1394/12/26 از ساعت 8 الی 9  در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که  قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع  و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ  پیشنهادی  فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید.  در غیر این صورت 10درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل 

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندو انتقال به عهده خریدار خواهد بود

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره:
نام و نام خانوادگیردیف

شیردل باقرپور1
حمیدرضا بهدانی2
محمدرضا بهدانی3
جلیل خزاعی اسفزار4
غالمرضا رضایی اسفندن5
مهدی رضایی6
صادق سبزکار7
علی سلیمیان8
مجید شریعتی مهر 9
علی عرفی10
حسین معین فر11
مجید موذن12
سید حامد موسوی13
عصمت هاشمی14

آگهی  انتخابات
قابل توجه  اعضای محترم اتحادیه صنف  الکترونیک و خدمات رایانه 

در اجرای ماده 23 قانون نظام صنفی ، بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب 
آن اتحادیه دعوت می گردد با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت 
عضویت عکس دار اتحادیه در روز پنجشنبه مورخ 94/12/20 راس ساعت 9 صبح الی 
11 جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس شخصا به نشانی خیابان حکیم 
نزاری 9 و 11 حسینیه صاحب الزمانی)عج( مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از 
بین افراد ذیل به تعداد 5 نفر عضو اصلی هیئت مدیره و 2 نفر بازرس اصلی و علی البدل 
انتخاب نمایند. الزم به ذکر است بر اساس تبصره ماده 13 آیین نامه اجرایی انتخابات 
اتحادیه های صنفی اعطای وکالت و یا اعزام نماینده جهت دادن رای ممنوع می باشد.

اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:  
نام و نام خانوادگیردیف

محمد رهبر1
سعید یدالهی2

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

 آگهی تغییرات شرکت کیمیا گستر خاوران »سهامی خاص« به شماره ثبت 2063 و شناسه ملی 10360037774
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1394/9/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای عبدالواحد صالحی به شماره ملی 5239772010 و آقای عبدالفتاح صالحی به شماره ملی 5239790371 و آقای ابراهیم اطمینان 
به شماره ملی 3701358559 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.  2- آقای محمد ابراهیم رمضانی طبس به شماره 
ملی 5239632839 به عنوان بازرس اصلی و آقای حامد رسولی به شماره ملی 5239504105 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال 
مالی انتخاب گردیدند.  3- روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.  با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب 
مدیران، انتخاب روزنامه کثیر االنتشار، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

فست فود
 گیپـا 

طعم واقعی پیتزا با خمیر تازه
ابتدای بلوار معلم ، نرسیده به معلم 2

تلفن سفارشات: 32236008

تنها پیتزا تنوری در بیرجند

ارسال رایگان

شعبده باز طوفان بیرجند 
مشاور و مجری برگزاری جشن ها در استان خراسان جنوبی 09155617989
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)مدیریت جدید(ساعت کار استخر نیلوفر
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نوا

با

برای ثبت نام در کالسهای آموزش شنا )عمومی و خصوصی( ورزش در آب
شماره تماس: 0936667224 شهید آوینی، خیابان نیلوفر، انتهای امیرکبیر

09151635494 -  خانم مردانی

عرضه کننده لوکس ترین و جدیدترین لوازم منزل، تزئینی، آشپزخانه و جهیزیه 
تخفیف ویژه عید نوروز     از 10 اسفند تا پایان اسفند
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گـالری امیـال

مژده به همشهریان عزیز 
میوه و تره بار ثامن

 افتتاح شد

جزئـیکلــی

آدرس: نبش استقالل    
09334970023

بسته ها، نرم افزارها و آزمون های آموزشی
آمادگی کارشناسی ارشد )کلیه رشته ها(
به همراه سایر کتاب های آموزشی و دینی

کتابخانه تخصصی مجتمع مسجد حضرت ابوالفضل )ع(
ساعت کار: 10 الی 14 و 16 الی 19    تلفن مشاور: 09155622201
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیامک  نکند  شهرداری  مسئوالن  خدمت  سالم  با 
مردم  حال  به  فکری  رسد.  نمی  شما  دست  به  ما 
دوربرگردانی  نه  زیرگذر  نه  بردارید  پایین  معصومیه 
نه آسفالت درست حسابی آخه تا کی انتظار؟ با تشکر
915...934
بلوار  بفرمایید  مسئوالن  به  شما  لطفا  آواجان  سالم 
الهیه چهکند تا کی باید شبها تاریک باشد؟ بدقولی 
دهیار تا کی ادامه دارد؟ حتما در جاده باید جان چند 

نفر گرفته شود که مسئوالن به فکر بیفتند؟  
915...801
سالم، از اداره محترم راه بابت جدا کردن مسیر رفت 
سیمانی،  بلوک  با  قاین   - بیرجند  محور  برگشت  و 
تشکر می کنیم اما خواهشمندیم یک مسیر زیرگذر 
گاز  ورودی  شاهرگ  که  بیرجند   CGS مقابل 
شهرستان بیرجند می باشد، در نظر بگیرند تا خدای 
نکرده درصورت وقوع حادثه خودروهای آتش نشانی 
و امداد سریعتر بتوانند کمک رسانی کنند، پیشاپیش 
از لطف و عنایت شما بزرگواران کمال تشکر را داریم.
915...373
در  نیرو  جذب  نحوه  زودی  به  که  شده  شنیده 
اجتماعی  تامین  )ع(  ابوالفضل  حضرت  بیمارستان 
بیرجند از طریق رسانه ها اعالم می شود. چون غالب 
نیروها به صورت شرکتی جذب خواهند شد، امکان 
حضرت  نام  احترام  به  لطفا  دارد.  وجود  سواستفاده 
خدا  جز  که  پارتی  بدون  جوانان  حق  )ع(  ابوالفضل 
از  باالتر  گناهی  هیچ  نشود.  ضایع  ندارند،  را  کسی 

پایمال کردن حق مردم نیست.
915...305
با سالم و خسته نباشید به آوا. می خواستم بپرسم چرا 
بیرجند یک مکان تفریحی ندارد؟ یک جا هم که بود 
مثل قلعه تعطیل شد. مسئوالن چرا به فکر نیستند؟
901...782
انتهای  سبز  فضای  برای  مسئوالن  لطفا  سالم. 
محل  حاضر  حال  در  که  استقالل  و  سجاد  خیابان 

پارک کامیون ها شده فکری بکنید.  
915...068
باسالم. دهیار و شورای اسالمی دهک عربخانه لطفا 

فکری برای فضای سبز روستا هم بکنید.
915...622
ما  بیرجند.  شهرستان  برق  اداره  محترم  مسئوالن 
فاصل  حد  دولت،  خیابان  کسبه  و  اهالی  از  جمعی 
داریم نسبت  تقاضا  تقاطع شعبانیه و خیابان نرجس 
اقدام  این محدوده  ایجاد روشنایی قسمت غربی  به 

فرمائید. با تشکر فراوان
939...804
باسالم. شهرداری جدیدا فیش هایی با عنوان بهای 
لطفا  است.  داده  ها  مغازه  برخی  به  پسماند  خدمات 
شهرداری درمورد این فیش ها توضیح دهد. ممنون
938...826
موضوعات  این  درباره  کار،  )درمحل  متن  سالم. 
تاریخ  در  روزنامه   5 درصفحه  نکنید(  صحبت 
روابط  روزها  این  واقعا  بود.  بسیارعالی   94/12/10
و  تعادل  از  مجازی  های  شبکه  با  کاری  اجتماعی 

نظم خارج شده است.
915...891
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کشاورزی استان ، بازار محور یا معیشتی؟!
رحیم زاده- به اعتقاد بسیاری از فعاالن بخش کشاورزی، 
نبود هماهنگی بین تولید و بازار، ضعف مهم این صنعت است 
که ساماندهی بازار محصوالت و تقویت اهرم های بازرگانی را 
ضروری می کند چراکه در غیر این صورت، بخش کشاورزی 
از حالت اقتصادی خارج شده و تولید با کیفیت کشاورزان 

سخت کوش، به خوبی به بازار پیوند داده نمی شود.

حداکثر کردن ستانده ها و حداقل نمودن نهاده 
ها اصلی ترین هدف کشاورزی پایدار

کشاورزی  هدف  ترین  اصلی  کشاورزی  کارشناس  یک 
نمودن  حداقل  و  ها  ستانده  کردن  حداکثر  را    پایدار 
نقش  با  راهبرد  این  گوید:   و می  است  دانسته  ها  نهاده 
های  فراورده  از  استفاده  حذف  یا  کاهش  یعنی  پایداری 
کاهش  همچنین  و  سموم  و  کودها  ویژه  به  شیمیایی 
معمواًل  دارد.  نزدیکی  ارتباط  خاک  و  آب  منابع  تخریب 
پایداری،  به  دستیابی  منظور  به  عملی  کارهای   در 
های  ستانده  مقابل  در  و  حداکثر  مطلوب  های  ستانده 
نامطلوب و استفاده از نهاده های تجدید ناپذیر و کمیاب 

و مضر حداقل می شود.

اجرای کشاورزی پایدار در قالب کشاورزی 
بیولوژیک، اکولوژیک، کم نهاده و کشاورزی 
ارگانیک از ضروریات کشاورزی استان است

پایدار  کشاورزی  در  کلی  طور  به  دهد:  می  ادامه  وی 
کشاورزی  محصوالت  تولید  تداوم  اساسی،  هدف  دو 
آثار  کاهش  جهت  پایداری  شاخص های  کارگیری  به  و 
وجود  کشاورزی  بخش  در  محیطی  زیست  بار  زیان 
کشاورزی  انواع  شامل  واقع  در  پایدار،  کشاورزی  و  دارد 
منجر  کشاورزی  عملیات  منفی  تاثیرات  کاهش  به   که 
بیولوژیک،  کشاورزی  قالب  در  که  بوده  شود  می 
کشاورزی  و  نهاده  کم  کشاورزی  اکولوژیک،  کشاورزی 
ارگانیک است که اکثر کشورهای جهان به منظور اصالح 
ارگانیک  کشاورزی  متداول،  کشاورزی  منفی  پیامدهای 
را برگزیده اند و اجرای آن در استان ما نیز از ضروریات 

بخش کشاورزی است.

بخش کشاورزی استان  بیشتر از اینکه بازار 
محور باشد، معیشتی است 

جمالی با اعتقاد به اینکه  اینکه بخش کشاورزی استان  
یادآور  است  معیشتی  باشد،  محور  بازار  اینکه  از   بیشتر 
بحران  کشاورزی  بهبود  بخواهیم،  اگر  شود:  می 

به  سنتی  کشاورزی  تبدیل  جهت  در  تنها  استان  زده 
ادامه وی  است.  دسترسی  قابل  پایدار    کشاورزی 

می دهد: با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی دارای 
محصوالت  بعضی  زمینه  در  بسیاری  های  ظرفیت 
کردن  جایگزین  و  صنایع  کارگیری  به  دنیاست،  نادر 
کشاورزی پایدار به جای کشاورزی سنتی در این زمینه 
کاری  وری  بهره  افزایش  و  بوده  اهمیت  حائز  بسیار 
تغییرات  این  ترین  بدیهی  از  زیست  محیط  حفظ  و 
را  تولید محصوالت کشاورزی  افزایش  بود. وی  خواهد 
و  دانسته   ... و  تبدیلی  غذایی،  صنایع  ایجاد  زمینه ساز 
و  قیمت ها  کاهش  موجب  کشاورزی  توسعه  گوید:  می 
تورم در جامعه شده و در رونق اقتصادی تأثیرگذار است.

 تنها راه نجات بخش کشاورزی استان
روی آوردن به کشاورزی پایدار است

مدیر سازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی  نیز 
چندی پیش تنها راه نجات بخش کشاورزی در استان را 
روی آوردن به کشاورزی پایدار دانسته و خاطر نشان کرد: 
کشاورزی پایدار، پایداری خاک و اشتغال را به دنبال دارد و 
باید تالش کنیم تا کشاورزی سنتی را به سمت کشاورزی 
پایدار ببریم که در این راستا نظام صنفی کشاورزی می تواند 
نقش سازنده ای درتولیدات کشاورزی استان داشته باشد. 
محسن اسفندیاری افزود:   با توجه به شرایط موجود باید از 

کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی پایدار حرکت کنیم که 
در این راه مهم ترین گام را باید مردم و تشکل ها بردارند.

کشاورزی صنعتی در طوالنی مدت چالشهای 
جدی را در بخش کشاورزی ایجاد می کند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز  در گفتگو 
برای  استان   کشاورزی  جهاد  رویکرد  خصوص  در  آوا  با 
رسیدن به کشاورزی صنعتی می گوید: باید به این نکته توجه 
نمود که در حال حاضر دنیا به دنبال جایگزینی کشاورزی 
پایدار با کشاورزی صنعتی بوده چرا که مشکالت و مخاطرات 
گسترده زیست محیطی و همچنین اثرات نامطلوب این نوع 

از کشاورزی در پایداری تولید مشکالت و چالش های جدی 
را در طوالنی مدت در بخش کشاورزی ایجاد نموده است.

 سیاست جهادکشاورزی استان
  توسعه کشت مکانیزه با رعایت کلیه

 اصول دخیل در امر پایداری تولید است

ولی پور مطلق ادامه می دهد: در این راستا سیاست وزارت 
سازمان  رویکرد  و  سیاست  آن  تبع  به  جهادکشاورزی 
جهادکشاورزی استان توسعه کشت مکانیزه با رعایت کلیه 
راستای  در  باشد.  می  تولید  پایداری  امر  در  دخیل  اصول 

توسعه کشت مکانیزه، سازمان جهادکشاورزی با راه اندازی 
خط اعتباری مکانیزاسیون تسهیالت مورد نیاز جهت خرید و 
تجهیز مزارع را به ادوات روز دنیا فراهم نموده و در کنار این 
موضوع با آموزش و ترویج گسترده نسبت به ارتقای سطح 
دانش و آگاهی کشاورزان در راستای استفاده از دستگاه ها و 
ادوات کم خاکورز و کشت مستقیم  و اختصاص اعتبارات 
ویژه جهت تسطیح و سامان دهی و یکپارچه سازی اراضی در 

راستای توسعه کشت مکانیزه اقدام نموده است.

اجرای طرح های کشاورزی پایدار در مزارع 
اغلب شهرستانهای استان رغبت کشاورزان را 
در بکارگیری از این سیستم دو چندان نموده 

مزارع  در  پایدار  کشاورزی  های  طرح  اجرای  از  وی 
مختلف اغلب شهرستانهای استان خبر داده و می گوید: 
سرایان،  بشرویه،  سربیشه،  شهرستانهای  در  طرح  این 
اسالم آباد و ... اجرا شده که با توجه به افزایش بهره وری 
محصوالت رغبت بسیاری از کشاورزان در اجرای سیستم 
کشاورزی پایدار را در مزارع دو چندان نموده  است. وی 
و  کیفی  ارتقاء  بر  صنعتی  کشاورزی  تاثیر  خصوص  در 
تجربیات  دهد:  می  ادامه  کشاورزی  محصوالت  کمی 
صنعتی  کشاورزی  که  است  موضوع  این  مبین   جهانی 
در  را  محصوالت  کّمی  افزایش  موجبات  تواند   می 
در  آن  توسعه  اصلی  دلیل  و  نماید  فراهم  مدت  کوتاه 

سنوات گذشته نیز پاسخ به نیاز روزافزون جوامع بشری 
 به مواد غذایی می باشد اما پس از گذشت چندین سال از 
منفی  اثرات  صنعتی  کشاورزی  اجرای  و  سازی  پیاده 
کیفیت محصوالت  کشاورزی  و  کمیت  افزایش  بر  آن 

نمایان گردید.

تولید محصوالت در روشهای کشاورزی پایدار 
چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی در دراز مدت 

می تواند افزایش چشمگیری داشته باشد

همین  به  کند:  می  نشان  خاطر  توضیح  این  با  وی 
 SuStainable پایدار  کشاورزی  بحث  سبب 
نهاده  کم  پایدار  کشاورزی  و   aGriCulture

و   aGriCulture SuStainable low input

تولید محصوالت سالم و ارگانیک مطرح گردید. 
ولی پور مطلق  یادآور می شود:  با عنایت به موارد فوق 
می توان اذعان داشت که کشاورزی صنعتی تاثیر مثبتی 
اما  نداشته  بلند مدت  در  تولید  افزایش کمی و کیفی  بر 
تولید محصوالت در روشهای کشاورزی پایدار چه از نظر 
کمی و چه از نظر کیفی در دراز مدت می تواند افزایش 

چشمگیری داشته باشد.

سازمان جهاد کشاورزی به دنبال توسعه 
کشاورزی پایدار در استان است

وی با اشاره به اینکه سازمان به دنبال توسعه کشاورزی 
برگزاری  کند:  می  نشان  خاطر  است،  استان  در  پایدار 
کردن  نهادینه  در  ترویجی  و  آموزشی  کالسهای 
جهاد  اقدامات  دیگر  از  استان  در  پایدار  کشاورزی 

کشاورزی استان است. 
یکپارچه  و  مکانیزاسیون  توسعه  سازمان  اصلی  سیاست 
آبیاری  های  سیستم  سازی  بهینه  و  اراضی  سازی 
در  موجود  جوانب  و  اصول  کلیه  رعایت  رویکرد  با 

کشاورزی پایدار است. 
رفتن  باال  و  کار  نیروی  کاهش  وی  اعتقاد  به 
و  مشکالت  طرفی  از  و  روستایی  جوامع  سن   میانگین 
چالش های فراروی کشاورزی سنتی موجبات درخواست 
و رغبت کشاورزان را به سوی استفاده از ادوات مکانیزه 
و توسعه کشتهای مکانیزه و اصالح سیستم های آبیاری 
فراهم نموده است به گونه ای که تنها در سال 1393 
طرح  قالب  در  استان  اراضی  از  هکتار   618 بر  بالغ 
در  همچنین  و  گرفته  قرار  اراضی  نوسازی  و  تجهیز 
فشار تحت  آبیاری  سیستم  از  نیز  اراضی  هکتار   421 

 استفاده شده است.

ایسنا- رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي خراسان جنوبی، از بارش باران و لغزنده بودن محورهاي مواصالتي خبر داد و گفت: 
رانندگان از تردد در محورهاي کوهستاني خودداري کنند. سرهنگ حسين رضایي  گفت: با توجه به بارش نزوالت آسماني و 
تداوم بارش ها تا اواخر هفته؛ هم اکنون شاهد وجود بارش باران و لغزنده بودن محورهاي مواصالتي در سطح استان هستيم.

رانندگان از تردد در محورهاي کوهستاني خودداري کنند

قـالیشویی خــاوران   09151647069-  32255257-32253199  نوگیدری

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

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

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

نمایندگی نوکی

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

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

لوازم خانگی  نقد و اقساط
سرویس چوب، لوازم برقی

خیابان جمهوری ، نبش جمهوری 3

09151632697- یوسفی
32238009

  آرایشگاه نجال   
به مناسبت فرا رسیدن سال نو ارائه کلیه خدمات با نازل ترین قیمت

اپیالسیون نیمه بها
آدرس: معلم 20 - دومین فرعی سمت چپ       تلفن: 32448100

مدیریت:  فرسی

در راستای برگزاری نشست های مردم و مسئولین در دفتر روزنامه آوای خراسان جنوبی

جناب آقای حبیب ا... شریفی
مدیر کل محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان و معاونین ایشان سه شنبه 94/12/18 از ساعت 10 صبح

 در دفتر روزنامه آوای خراسان جنوبی خیابان شهدا - شهدا 8 ساختمان آوا حضور دارند. 
هم استانی های عزیز می توانند سواالت خود را در زمینه های کمیسیون ماده واحده و تشخیص اراضی ملی، تصرفات غیر مجاز، 
تامین مسکن روستایی به صورت حضوری یا از طریق شماره 32224582 یا سامانه پیام کوتاه 3000272424 پیگیری نمایند.

نشست
 پرسش
 و پاسخ

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
3 قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و ۶    
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جشنواره نیک اندیشان مدرسه ساز خراسان جنوبی، سال آینده در تهران برگزار می شود

اندیشان مدرسه ساز  نیک  و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: جشنواره  توسعه  نوسازی،  ایرنا- مدیرکل 
استان برای نخستین بار روزهای پنجم و ششم اردیبهشت ماه 95، در تهران برگزار می شود. بیکی افزود: هدف 
این جشنواره بیشتر شناسایی خیران مقیم در سایر نقاط کشور و آشنایی مردم با فرهنگ مدرسه سازی است.

 نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد

 به شرح جدول ذیل می باشد :

شرایط پرداخت ردیف
) گروه (

میزان پرداخت 
نقدی

میزان پرداخت غیر نقدی
) باقیمانده در اقساط (

اولویت با پرداخت نقدی ، پیشنهاد غیر نقدی با اولویت پرداخت  ز1
به ترتیب ذیل ) 2-3-4 ( قابل بررسی خواهد بود 

30% در اقساط 12 ماهه ) با سود بانکی ( 2%70
50% در اقساط 24 ماهه ) با سود بانکی (3%50

70% در اقساط 36 ماهه ) با سود بانکی (4%30

بانک صادرات خراسان جنوبي 

آگهي مزايده ) 94/3 (
بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 16 واحد از امالک مازاد و ماشين آالت  مازاد خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند 
جهت کسب اطالعات بيشتر در روز های يکشنبه مورخ 94/12/16 و دوشنبه 94/12/17 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و تا پايان وقت اداري )ساعت14( روز سه  شنبه مورخ 1394/12/25 

به نشاني بيرجند -  خيابان مدرس - نبش مدرس 9-  اداره مرکزي بانک صادرات طبقه اول - دايره تدارکات و ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمايند. 
پاکت هاي پيشنهادي ارائه شده رأس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 94/12/25 در محل فوق با حضور اعضای کميسيون معامالت بانک و متقاضيان خريد مفتوح ، قرائت و برندگان مشخص خواهد 

شد. الزم به ذكر است اسناد شركت در مزایده بایستي تا پایان وقت اداری مورخ 94/12/25 فقط به دایره تداركات و ساختمان بانك تحویل و رسید اخذ گردد

توضیحات و شرایط : 
* جهت دريافت اسناد مزايده ، ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ 100/000 ريال به شماره حساب 0101532454002 به نام دايره تدارکات و ساختمان بانک صادرات خراسان جنوبي الزامي است . 

* مبلغ سپرده شرکت در مزايده معادل 5%  قيمت پايه مندرج در آگهي مي باشد که طبق مندرجات اسناد مزايده  مي بايست اقدام گردد . 
* بازديد از امالک و اموال مورد مزايده در روزهاي اداري از ساعت 8 تا ساعت 15 فراهم و برای تمامی شرکت کنندگان ضروری مي باشد .

* مزايده گذار در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهاد خريد مختار است .
*   کليه امالک با وضع موجود به فروش می رسند و در صورت داشتن متصرف ، تخليه به عهده خريدار می باشد .

لیست امالک مازاد استان خراسان جنوبی
 

شماره پالک ثبتی نشاني نام شهر نام ملك نام استان ردیف 

نوع مساحت       )متر مربع ( 
نوع كاربري نوع ملك مالکیت 

قیمت پایهنوع سند 

نوع بهره متصرف 
برداري فعلي 

توضیحات 

اعیان عرصه 

ملکي ، 
تملیکي ، 
سرقفلي 
، اوقافي 
/ غیر 
اوقافي 

ساختمان  
آپارتمان  

مغازه  
زمین  
سایر 

بانك ، تجاري ، 
اداري ، مسکوني  
صنعتي ، رفاهي 

آموزشي ، ورزشي  
انبار ، مزروعي ، 
كارگاه ، سایر 

ندارد / دارد
 ) بانکي / 
غیر بانکي (

تخلیه ، 
اشغال ، 

بالاستفاده 

خراسان جنوبی 1
ساختمان تجاري
 ) ستاد سابق 

بانك ( 
بیرجند 

 بیرجند
 خیابان مدرس  
20 متري اول 
غربي - اداره 
مركزي سابق 
بانك صادرات 

تخلیهندارد 36.400.000.000ششدانگتجاري ساختمان ملکي 17/955/77/1263/915595/801417/76

اسکلت فلز - در چهار طبقه -با قدمت 
حدود 9 سال -  داراي آسانسور - طبقه 
چهارم دكوراتیو چوبي -مجهز به موتور 
خانه و شوفاژ -امتیازات شامل آب ، برق 

، گاز ) به شکل موجود (

خراسان جنوبی 2
ماشین آالت 

كارخانه تولید شانه 
تخم مرغ 

بیرجند 
بیرجند  

شهرک صنعتی 
خیابان همت 3

ـندارد 1,100,000,000ـــتملیکی ـــ

 ماشین آ الت  شامل : پرس 5 قالبه - 
پمپ وكیوم و الکتروپمپها - كمپرسور 
هوا- میکسر - خشك كن  ) ارزش 

ماشین آالت در قیمت پایه آورده شده 
است (      ) به شکل موجود (

خراسان جنوبی 3

كارگاه آجر نماي 
پرسي  ) كارگاه 
و ماشین آالت ( 

بیرجند

بیرجند 
 بیرجند 

شهرک صنعتي  
قطعه3621

تخلیهندارد 1,805,000,000جانشیني صنعتي سایر تملیکي 36212925622

سالن تولید - ساختمان اداری و 
سرایداری - ماشین آالت : پرس 

ضربه ای مکانیکی - آسیاب تیغه ای - 
تاسیسات لوله كشی و سوخت رسانی 
كوره - 3 دستگاه مشعل مارپیچ آجر 
نما- 7 عدد پالت آجر چینی - تانکر 

سوخت - تابلو برق - مخلوط كن 
) به شکل موجود (

گاوداري - 30 خراسان جنوبی 4
خضری رأسي - خضری 

نیمبلوک  
خضري  
دامداري 

تخلیهندارد 1,395,000,000سند قطعيكشاورزي سایر تملیکي 50816/7 90/3275/3470/355150

سوله ) سالن با ارتفاع 4 متر - سالن با 
ارتفاع 6 متر - سالن نگهداري گوساله (  
محل نگهداري دام مسقف - ساختمان 
نگهباني - آبشخور با سایبان -حوض 
سیماني ایزوله - سرایداري و سرویس 
بهداشتي - انباري - ساختمان اداري  
استخر - ذخیره آب - میکسر - بادبر و 
آسیاب - تولید خوراک دام - دستگاه 
شیر دوشي 12 رأسي ) به شکل موجود (

زمین مزروعي و خراسان جنوبی 5
قاین - روستاي قاینگاوداري100 رأسي

زمین و تملیکي 1510/3938215436/20بید مشك 
سایر 

مزروعي 
تخلیهندارد 477,505,000سند قطعيكشاورزي 

سالن پرورش - سالن انبار - گاراژ 
مسقف با ایرانیت - سایبان با اتاقك 

متصل و آبشخور - سرایداري - حوض و 
آب انبار ) به شکل موجود ( 

قاینزمین مزروعيخراسان جنوبی 6
قاین - جاده 

پهنایي- جنب 
شن شویي

مزروعي زمینتملیکي -2000-
صورتجلسه 
محلي سند 

عادي
كاربري زراعي و آبگیربودن از چاه قصابي تخلیه ندارد 100,000,000

) به شکل موجود (

طرح گلخانه و زمین خراسان جنوبی 7
بیرجند كشاورزي

بیرجند  
كیلومتر 24 
جاده خوسف

تخلیهندارد 2,587,419,750شش دانگ كشاورزي سایر تملیکي 17722/40145 171/170/46

آب 2 ساعت - خانه سرایداري 70 متر 
مربع- انبار با پوشش مسقف ایرانیت 
75 متر مربع - تانکر - استخر ذخیره 

آب - اسکلت آماده نصب گلخانه - سالن 
گلخانه اصلي بدون پوشش- امتیاز 
آب ، برق - ایستگاه تصفیه فیزیکي 

آب - سمپاش ) مستعمل ( سایر لوازم و 
تجهیزات موجود از قبیل هیتر وغیره

) به شکل موجود (

مرغداري به ظرفیت خراسان جنوبی 8
30 هزار قطعه 

آرین 
شهر

آرین شهر  
ابتداي جاده 

چاهك موسویه  
سمت چپ 

كشاورزي سایر تملیکي 89 16532557841 /128

مشاعی
 ) سهم بانك 
66/2 دانگ از 

ششدانگ
 می باشد (

دارد3,020,186,166
فعال ) غیربانکي (

هیتر هواي گرم - هواكش - سایر وسایل  
شبکه آبرساني - امتیاز برق - دستگاه 
آسیاب با موتور سالن پرورش - سالن 

انبار و ... ) به شکل موجود ( 

قاین - روستای قاین زمین بیهود خراسان جنوبی 9
سند تك مسکونی زمین ملکی .167/66سند محلی بیهود 

) موجود به شکل (تخلیه ندارد125,745,000برگی 

قاین - روستای قاین زمین زهان خراسان جنوبی 10
مسکونی زمین ملکی .65 1سند محلی قدیم زهان 

صورتجلسه 
محلی سند 

عادی 
) موجود به شکل (تخلیه ندارد 14,025,000

زمین شن شویی خراسان جنوبی 11
قاین - روستای قاینآفریز

) موجود به شکل (تخلیه ندارد 1,450,000,000قرارداد اجارهكارگاهزمین تملیکی 1/146820000524.45آفریز

قاین- روستای قاینزمین كشاوررزیخراسان جنوبی 12
) موجود به شکل (تخلیه ندارد 1,958,040,000ششدانگكشاورزی زمین تملیکی 1680/2872173.5883محمدآبادعلم

واحدتولیدی خراسان جنوبی 13
طبس - شهرک طبسشیرآالت

ماشین تملیکی 387/15955870صنعتی
) موجود به شکل (تخلیه ندارد 3,550,300,000جانشینیكارگاهآالت

بیرجند ساختمان ملکیخراسان جنوبی 14
بیرجند 

 خیابان مفتح 
بین مفتح 2و4

زمین تملیکی 1457/18741/8083.6
تخلیه ندارد 2,000,000,000سندتك برگیمسکونی وسایر

یك باب ساختمان شامل زیرزمین - 
طبقه همکف وطیقه اول كه طبقه اول 

متعلق به غیراست دارای انشعابات وكف 
سرامیك وقدمت 25سال

بیرجند ساختمان ملکیخراسان جنوبی 15

بیرجند 
 خیابان توحید  
نبوت 7 پالک 

28

زمین تملیکی 315/245360212.3
تخلیه ندارد 4,150,000,000سندتك برگیمسکونی وسایر

یك باب ساختمان شامل نما آجرسفال و 
سیمان، كف موزائیك دارای انشعابات و 

قدمت 25سال

بیرجند ساختمان ملکیخراسان جنوبی 16

بیرجند-خیابان 
پاسداران-

20متری ابن 
حسام- پالک 

45

زمین تملیکی 249/17/3635300261.4
تخلیه ندارد 6,127,100,000سندتك برگیمسکونی وسایر

یك باب ساختمان شامل طبقه هم كف  
نماسنگ ، دارای انشعابات و قدمت

 20 سال
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المپیک معلولین در  در یکی از مسابقات دومیدانی 
خط  پشت  کنندگان  شرکت  همه  آمریکا،  سیاتل 
منتظر سوت آغاز بازی بودند. سوت به صدا در آمد 
و همه شروع به دویدن کردند که ناگهان یکی از 
افتاد.  زمین  روی  و  لغزید  پایش  کنندگان  شرکت 
کنندگان  شرکت  از  دیگر  یکی  هنگام  همین  در 
سمت  به  و  ایستاد  بود  ذهنی  معلولیت  دارای  که 
کرد  می  گریه  داشت  حاال  و  بود  افتاده  که  کسی 
وگفت:  انداخت  او  گردن  دور  را  دستش  برگشت. 
اتفاقی نیافتاده، نگران نباش. بقیه دوندگان هم به 
آنها آمدند، حاال همگی دست در دست هم  سوی 

مسابقه را ادامه دادند.
 

تماشاگاران آنقدر به وجد آمده بودند که تا انتهای 
مسابقه بصورت ایستاده آنها را تشویق می کردند. 
انتها همه ورزشکاران با هم و در یک زمان از  در 

خط پایان گذشتند.

انسان های خوشبخت و شادمان، کسانی هستند که 
این شایستگی و توانایی را دارند که از تماشای یک 

لبخند زیبا، شاد شوند و احساس خوشبختی کنند

گرچه می توان از خواری بسیار آموخت، 
ولی بسیاری از همان درسها را می توان

 از خنده و شادی نیز آموخت.

در گوشه ی این اتاق فرسوده شود        
آیینه ی محکوم به یک حبس ابد

یک عمر در انتظار هم صحبت بود    
 هر کس به تماشای خودش می آمد

شاد بودن، رمز و رازي دارد و این راز، قدرشناسي 
سپاسداري است؛ این راز، سپاسگزاري است؛ 

این راز، شمردن روزي هایتان است.

سعی کنید فرزند برگزیده ی پروردگار باشید، آن 
وقت است که الهه ی هنر به روی شما لبخند 

خواهد زد و جایی در ردیف بزرگان
 دانش و هنر به شما داده خواهد شد.

 براي رهایي از رنج و حرمان و رسیدن به موفقیت باید خود 
را از قبل در مقابل همه رخدادها مقاوم سازیم

 براي رهایي از رنج و حرمان و رسیدن به موفقیت باید خود 
را از قبل در مقابل همه رخدادها مقاوم سازیم، تا در برابر 

سیالب هاي خروشان، همانند سد، پایداري کنیم.

1- پيگيري و مداومت در كار
حتما حادثه تاریخي عبرت آموز آن سردار شکست خورده 
فراري را به یاد دارید که بعد از شکست سخت او در جنگ 
و نابودي نیروهایش به خرابه اي پناه مي برد و در آن جا 
مورچه اي را مي بیند که بعد از صد بار تالش باالخره از 
دیواري صعود کرده و دانه خود را به النه مي رساند. بعد 
از این حادثه سردار ناامید و مایوس قبلي، از حرکت آن 
مورچه درس مقاومت مي آموزد و پیروز مي شود، به طوري 
که نیروهاي پراکنده خود را جمع آوري و بازسازي مي کند 
و بعد از چندین بار تالش، باالخره در نبرد با دشمنانش به 

پیروزي مي رسد.
اکثر روان شناسان و روان کاوان، بعد از تحقیقات مفصل 
نتیجه  این  به  افراد موفق و شاخص در جامعه  در مورد 
رسیده اند، که آنان فقط به علت پیگیري و مداومت در کار 

به آن درجه از رشد رسیده اند، چه بسا این گروه از لحاظ 
ضریب هوشي در رده متوسطي قرار داشته اند. دیده شده 
است در مواردي، افرادي با ضریب هوشي بسیار عالي در 
اثر تالش نکردن به جایي نرسیده اند. بنابراین براي رسیدن 
به نقطه مطلوب در کار، باید حرکت را آن قدر تکرار و تکرار 
کرد تا به نقطه موردنظر دست یافت، و سپس بعد از گرفتن 

نتیجه حرکت دیگري را با جدیت بیشتري آغاز کرد.

2- ورزش
به راستي چند درصد خطاکاران اجتماعي را ورزشکاران 
تشکیل مي دهند؟ این ورزش چه معجوني است که آدمي 
را در مقابل همه خطاها و نقاط تاریک، بیمه و مصون 
شروع  ساده  بسیار  حرکات  از  ورزش  این  اما  مي سازد؟ 
مي شود و مي تواند تا آن جا پیش برود که فرد را به قهرماني 
برساند. ممکن است حرکت عمومي آن از یک پیاده روي 
ورزش هاي  به  و  شده  شروع  عصرگاهي  یا  صبح  ساده 
حرفه اي سنگین فوتبال و یا فتح قلل بزرگ جهان ختم 
شود. هنگامي که فرد در کمرکش کوهي نفس تازه مي کند 
و بعد از تالش به نقطه باالتري دست مي یابد، به اعتماد به 
نفسي مي رسد که حد و اندازه اي ندارد. و یا زماني که فرد 
خود را به آب دریا مي زند و پا بر موجي عظیم سوار مي شود، 

چه لذتي را مي توان با آن مقایسه کرد؟ در یک راه پیمایي 
بدون هزینه، ما سموم ته نشین در رگ و ریشه بدن را به 
دور مي ریزیم، و به حالي دیگر مي رسیم. آن جاست که فرد 
ورزشکار به پیکار با نامرادي ها مي رود، و با آگاهي از این که 
با باز شدن هر ورزشگاهي، زنداني بسته مي شود، با سوق 
دادن هر انساني به سمت ورزش به یکي از پایه هاي عظیم 

مقاوم سازي آدمي نزدیک مي شویم.

3- مبارزه با نفس
منظور از مبارزه با نفس، در بند کردن خواسته ها و نیازهاي 
و  پستي ها  از  گزیدن  دوري  بلکه  نیست،  آدمي  اساسي 
پلیدي هاست که آدمي با نزدیکي به مواد افیوني، شرب 
خمر و قرص هاي توهم زا دچار آن مي شود. و گرنه هر 
آدمي باید به صورت طبیعي خواسته ها و نیازهاي خود را به 
موقع برطرف سازد. یکي از نیازهاي اساسي هر انسان، نیاز 
جنسي است، که اگر قبل یا بعد از زمان نیاز فرد بدان دست 
یابد، دچار مشکالت عدیده اي خواهد شد و سالم ترین رفع 
نیاز در ازدواج هاي به موقع نهفته است. زمان ازدواج وقتي 
است که طرفین از لحاظ جسمي، عقلي، اقتصادي به نقطه 

اتکایي رسیده باشند. 
جالب این که انسان های مقاوم و ریشه دار حتما به کمک 

همسر به نقاط تعالي دست پیدا مي کنند و با حمایت و 
همدلي یکدیگر مي توانند مشکالت را یکي پس از دیگري 

مشترکا از پیش پاي خود بردارند.

 4- نظم زندگاني
در دل آسمان ها، رمز پایداري حرکات میلیاردها ستاره در 
کهکشان ها را، چگونه مي توان بیان کرد؟ که در گردش 
مدارها، با کوچک ترین انحراف در حد یک میلیمتر، تمام 
نظم آسماني به هم مي ریزد. در روي کره خاکي آیا تا به 
حال به زمزمه چشمه ساران در دل کوهساران و یا صداي 
دلنواز پرندگان گوش فرا داده اید؟ نواي روح بخش اذان و 
یا نغمه هاي دلنشین و یا صوت برخاسته از چنگ و عود 
و ني و تار و سورنا را چه طور؟ به راستي چه قدر دچار 
وجد و شادماني شده اید؟ آیا مي دانید چرا؟ چون همه از 
یک هارموني منظم تبعیت مي کنند و نظم، سرلوحه همه 
حرکات آنان است. نظم به ما مي آموزد که در انجام کار،  در 
تحصیل و در ورزش از قانونمندي هاي مخصوص پیروي 
کرده و کار را به سر منزل مقصود رسانده و سپس کار 
دیگري را شروع کنیم. و گرنه با انجام چندین کار با هم و 
نامنظم، امکان موفقیت به سمت صفر میل مي کند، و همه 

زحمات انجام شده بر باد مي رود.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

حدیث روز

]به یاد آورید[ زمانی را که پروردگار خود را به فریاد می طلبیدید پس دعای شما را 
اجابت کرد که من شما را با هزار فرشته پیاپی یاری خواهم کرد. سوره األنفال، آیه 9

حدیث روز

هیچ تنگنا و گشایشی نیست مگر آنکه مشیت و قضا و امتحان الهی در آن نهفته است.
امام صادق )ع(

سبک زندگی

برای مقاوم شدن در مقابل همه رخدادها چه باید کرد؟

                        

897425316
152863947
643197582
469251738
738649125
521738694
314572869
285916473
976384251

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج 
در کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک 

عبارت ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در 
سال 1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای 
نخستین بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این 

سرگرمی به محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در 
سال 2008 در فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3458 طراح: نسرین کاری

9516

23

172

8265

3148

614

21

5723

كتاب فکرتان راعوض كنيد
تازندگيتان تغييركند 

وین دایر، نویسنده و سخنران، مي گوید: ))هرگز براي 
داشتن ایام خوشایند دوران کودکي دیر نیست.(( منظور 
ناخوشانید  توانید حوادث  این است که همیشه می  او 
مربوط به دوران کودکي خود را از نو تفسیر کنید و با 
قانون  از  توانید  مي  باشید.  داشته  مثبت  برخوردي  آن 
جایگزیني استفاده کنید و در آن حوادث ناخوشایند دنبال 
چیزهاي جدید بگردید. مي توانید به این موضوع توجه 
شما  از  گذشته  ناخوشایند  تجربیات  چگونه  که  کنید 
از کساني که  توانید  اند. حتي مي  انساني بهتر ساخته 
اند  زیرا سبب شده  باشید  متشکر  اند  رنجانیده  را  شما 
به  و  بسیار قدرتمندتر ظاهر شوید.  که در حال حاضر 
به  داده  روي  که  طور  آن  جز  اتفاق  این  صورت،  هر 
طریق دیگري نمي توانست روي دهد. پدر و مادرتان 
تجربه اي در بزرگ کردن فرزندان خود نداشتند. آنها 
مانند  هم  آنها  بودند.  خود  تربیت  طرز  محصول  خود 
بسیاري دیگر که با مسائل و نقطه ضعفهاي خود دست 
به کار تربیت فرزندان زدند درست شرایط امروز شما را 
داشتند. با این حال، بهترین تالش خود را کردند. آنها 
نبودند. نمي  بلد  این کاري که کردند کار دیگري  جز 
توانستند شما را به شکل دیگري بزرگ کنند. شرط عقل 
نیست که به خاطر کارهایي که آنها کردند و یا نکردند 
امروز ناراحت باشید. از این ناراحتیها دست بکشید و به 
دنبال زندگي تان بروید. دومن علت احساسات منفي، 
به گفته اسپنسکي، دلبستگي است. و این زماني اتفاق 
مي افتد که موضوعي را شخصي به دل مي گیرید یا 
به شخص یا چیزي دلبسته مي شوید. و خود را چنان 
با آن شناسایي مي کنید که روي احساسات و عواطف 

شما تأثیر مي گذارد.

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

تجربه کنید.    09158668002

کارواش با موقعیت عالی واقع در بلوار معلم 
فوری زیر قیمت بازار به فروش می رسد.

09153221884

پالستیک سرای محمد واقع در ورودی 
حاجی آباد برای ادامه کار به فروش می رسد.

09159625759

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

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

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

فروش آپارتمان 75 متر مفید واقع در شهرک چهکند
 با امکانات کامل فی: 38 میلیون تومان یا معاوضه

 با خودرو     09151650665- 09151600665

به تعدادی نیروی جوشکار برق 
و نصاب نرده استیل نیازمندیم.

09158073207

به یک خانم تنها برای نگهداری
 از یک خانم سالمند به صورت

 تمام وقت با مسکن و حقوق مکفی
 و یا به صورت پاره وقت نیازمندیم. 
32436927 -09156679156

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

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

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

واقع در بازار   09158600545

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

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

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

 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

بازاریاب در بخش تاسیسات با روابط عمومی 
باال ، حقوق و پورسانت عالی نیازمندیم.
32340290 -09365613063

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

نقاشی ساختمان انواع نقاشی ساختمان 

پذیرفته می شود. 09159647370 - مرکی

سمساری خزاعی
خرید و فروش کلیه لوازم منزل 

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

09156633937

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

تعمیرات تخصصی رکتی فایر
32311719 - 09151632362

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

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

فروش و پخش درب های داخلی 
 HDF و CNC ،مالمینه ،MDF ، ساختمان

ضد سرقت ، ترک ، چینی ، ایرانی
با قیمت عالی 

    09155610014 - محمدی 

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

14 قطعه سوم جنوبی   09158658156

تعمیرگاه  فنی تخصصی صبا
تعمیر پژو ، پراید، سمند، نیسان و ...

مدرس 36 و 38 
09157710414

ابراهیمی
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شهرخبر:هویج حاوی بتاکاروتن است که این ماده در بدن به ویتامین A تبدیل می شود. ویتامین A برای داشتن پوستی سالم ضروری است، بنابراین مصرف 
هویج را به برنامه غذایی روزانه خود اضافه کنید. هویج نه تنها باعث شفافیت پوست می شود، بلکه با چین و چروک سطحی پوست نیز مبارزه می کند و پوست 
شما را سالم نگه می دارد.می توانید هویج را همراه با سبزیجات دیگر و به صورت ساالد مصرف کنید. نوشیدن آب هویج نیز به زیبایی پوست کمک می کند.

شفافیت پوست با مصرف هویج اخبار ورزشی

لیگ قهرمانان آسیا؛ توقف ذوب 
آهن برابر لخویا در اصفهان

ایرنا: تیم فوتبال ذوب آهن که در هفته نخست لیگ 
قهرمانان آسیا موفق شده بود در دوحه تیم لخویا را 
شکست دهد، در اصفهان با تساوی بدون گل برابر 
این تیم متوقف و 4 امتیازی شد.شاگردان یحیی گل 
محمدی که در دیدار نخست خود در هفته نخست 
لیگ قهرمانان آسیا تیم لخویای قطر را با تک گل 
در  بودند،  داده  دوحه شکست  در  زاده  رجب  مهدی 
ورزشگاه فوالدشهر اصفهان میزبان این تیم در دیدار 
فوتبال  تیم  گروه  این  دیدار  دیگر  بودند.در  برگشت 
بنیادکار  تیم  گل  یک  با  سعودی  عربستان  النصر 
ازبکستان را شکست داد. در ادامه این رقابت ها ذوب 
 2 ماه  فروردین  و 17  اسفندماه  است 26  قرار  آهن 
دیدار رفت و برگشت با بنیادکار ازبکستان داشته باشد.

حسن رحیمی بهترین آزادکار 
ایران در رنکینگ جهانی   

آزادکاران جهان در ماه گذشته  برترین  رتبه بندی 
میالدی از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعالم شد. 
بر اساس  بندی که  رتبه  این  ایسنا، در  به گزارش 
ای  قاره  جهانی،  مسابقات  در  گیران  کشتی  نتایج 
در  رحیمی  حسن  شود،  می  اعالم  المللی  بین  و 

جایگاه دوم وزن 57 کیلوگرم قرار دارد. 

 کسب 78 سهمیه برای شرکت در 
پارالمپیک 2016 ریو

ایرنا: رئیس فدراسیون جانبازان و معلوالن از کسب 
پارالمپیک  مسابقات  در  شرکت  برای  سهمیه   78
ریودوژانیروی برزیل در سال 2016 خبر داد. خسروی 
وفا افزود: با توجه به وضعیت ورزشکاران پیش بینی 
جمهوری  توسط  نیز  دیگر  سهمیه   10 شود  می 
اسالمی ایران در رشته های مختلف ورزشی کسب 
شود.وی وضعیت تیم ملی والیبال نشسته را نیز بسیار 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: وضعیت این تیم بهتر شده 
و با جوانانی که به این تیم اضافه شده اند می توان با 
قدرت بیشتری در مسابقات حاضر شد.وی به برنامه 
در  مدال  برای کسب  فدراسیون  این  ریزی گسترده 
تاکید کرد: تالش می  و  اشاره  پارالمپیک 2016ریو 
شود در پاراالمپیک ریو بیش از دوره قبل مدال بیاوریم.

آخرین اردوی سوریان، نوروزی و 
باباجانزاده تا گزینشی المپیک

مهر: نهمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی، دیروز 
با تمرین وزنه پایان یافت و فرنگی کاران دهمین مرحله 
اردوی خود را از روز شنبه هفته آینده تا 26 اسفندماه 
برگزار خواهند کرد.پس از این اردو حمید سوریان، امید 
نوروزی و بشیر باباجان زاده سه نماینده ایران در اوزان 
5۹، 66 و 1۳0 کیلوگرم 28 اسفند ۹4 تا اول فروردین 
۹5 در رقابت های گزینشی قزاقستان برای کسب سه 

سهمیه باقیمانده تیم ملی حضور خواهند یافت.

زنان بیش از حد چای سبز نخورند
 

سبز  چای  حد  از  بیش  خوردن  نیوز:  سالمت 
زنان  در  خصوصًا  کم خونی  احتمال  لبنیات  و 
گوشت  مصرف  کاهش  می دهد.  افزایش  را 

می شود. افراد  در  کم خونی  بروز  باعث  قرمز 
مردان  به  نسبت  زنان  که  دالیلی  از  یکی 
بیشتر در معرض کم خونی قرار می گیرند، دوره 
عادت ماهیانه است که برای جبران آن باید از 
کرد.سردرد،  استفاده  آهن  حاوی   غذایی  مواد 

و  خستگی  مو،  ریزش  زیاد،  خواب  سرگیجه، 
احساس ضعف در پاها از عالیم ابتال به کمبود 
با  محققان  می شوند.  تلقی  کم خونی  و  آهن 
چای  حد  از  بیش  مصرف  که  این  بر  تأکید 
وزن  کاهش  برای  زنان  توجه   مورد  که  سبز 

محسوب می شود و در بیماری کم خونی مؤثر 
است، عنوان می کنند از آن جایی که بسیاری 
به  برای تسریع در روند کاهش وزن  زنان  از 
احتمال  امر  همین  می آورند،  روی  سبز  چای 

ابتالی آنها به کم خونی را افزایش می دهد.

با مصرف پیاز مشکالت 
تیروئید را درمان کنید 

شهرخبر: پیاز خواص درمانی مفیدی برای رفع 
پر کاری و کم کاری تیروئید دارد با میکروب 
زدایی قوی تاثیرات مثبت زیادی روی سالمتی 
عارضه  به  اگر  گذارد  می  کننده  مصرف  افراد 
پیاز  هستید  دچار  تیروئید  در  مختلف  های 
ماده غذایی مواد مغذی  این  در  مصرف کنید. 
اندکی  و  گیاهی  های  پروتئین  کربوهیدرات، 
خوردن  واقعی  دلیل  اما  شود.  می  دیده  چربی 
 پیاز آن است که پیاز منبع غنی از ویتامین ها 
گنج  یک  به  را  آن  که  است  معدنی  مواد  و 
اسید  پیاز  در  است.  کرده  تبدیل  خوراکی 
فسفریک وجود دارد که موجب بهبود گردش 
جریان خون می شود به همین دلیل یک درمان 
سنتی فوق العاده برای درمان غده تیروئید است.

توصیه های دارویی و پیشگیری از 
مسمومیت در استقبال از عید نوروز

ب: نظافت منزل:پیش از شروع تعطیالت نوروز، 
براساس سنتی قدیمی، نظافت و شستشوی خانه 
مراقب  باید  آنکه  بر  عالوه  شود.  می  آغاز  ها 
باشیم دچار حوادثی مانند سقوط از ارتفاع نشویم، 

باید توجه داشت که استفاده نابجا و بدون آگاهی 
از مواد شوینده و پاک کننده شیمیایی می تواند 
خطرات جبران ناپذیری را ایجاد نماید. بنابراین 
تضمین  را  خود  سالمت  زیر  نکات  رعایت  با 
از فرآورده  نمایید: 1.همیشه در هنگام استفاده 

هاي شیمیایي و شوینده در نور کافي برچسب 
روي بسته بندي را مطالعه نموده سپس مصرف 
در  شیمیایي  مواد  و  داروها  از  استفاده  نمائید. 
هنگام  باشد.2.در  خطرناک  توانند  مي  تاریکي 
استفاده از مواد شیمیایي و فرآورده هاي شوینده 

به  تا هوا  باز کنید  را  پنجره ها  پاک کننده،  و 
خوبي در محیط جریان داشته باشد. بسیاری از 
این ترکیبات بخارات سمی ایجاد می کنند که 
به مخاط دهان، بینی و ریه صدمه می زند.۳. 
ترکیبات  از  استفاده  و  نظافت سطوح  زمان  در 

الستیکی،  دستکش  از  کننده  پاک  و  شوینده 
ماسک  امکان،  درصورت  و  بسته  جلو  کفش 
شیمیایي  مواد  اختالط  از  نمایید.4.  استفاده 
لک  و  کننده  سفید  مواد  و  نمک  جوهر  مانند 
گازهاي  و  بخارات  کنید.  خودداري  جداً  بر 

ناشي از این اختالط بسیار سمي و خفه کننده 
محصوالت  و  داروها  از  باشند.5.بسیاري  مي 
خانگي مانند جوهر نمک، مواد شوینده و لک 
بر، الک پاک کن، سموم حشره کش و جونده 
کش )مانند مرگ موش(، تینر، ضدیخ، بنزین و 
نفت مي توانند در صورت بلعیده شدن و تماس 
با پوست و چشم و یا در صورت تنفس، بسیار 
مواد  از  استفاده  از  پس  باشند.6.همیشه  سمي 
شیمیایي سریعاً درب آن را ببندید و دقت نمایید 
که هیچ ظرف دربسته اي از دسترسي کودکان 
و  خرید  ساک  دستي،  نیست.7.کیف  امان  در 
کیسه هاي نایلوني را دور از دسترس کودکان 
قرار دهید. ممکن است داخل آنها وسایلي باشد 
که توسط کودک بلعیده شود و یا کودک ضمن 
بازي آنها را روي سر خود کشیده و سبب خفگي 
اي  ماده  شما  کودک  صورتیکه  شود.8.در  وي 
غیر خوراکي را بلعید، با مرکز اورژانس 115و یا 
مرکز اطالع رساني داروها و سموم 14۹0 تماس 
بگیرید.۹.محصوالت شیمیایي و شوینده، نفت 
اعتیاد  شربت ترک  داروها خصوصاً  و  بنزین  و 
متادون را همیشه در ظرف اصلي آن نگهداري 
کنید. هیچگاه این فرآورده ها را در ظرف مواد 
خوراکي )مانند بطري نوشابه( نگهداري نکنید. 
این عمل سبب خورده شدن اشتباهي این مواد 

توسط کودکان و مسمومیت شدید خواهد شد.

توصیه های دارویی و پیشگیری از مسمومیت در استقبال از عید نوروز

هشدار پلیس به فروشندگان مواد محترقه در فضای سایبر

براساس قانون آموزش ساخت مواد محترقه و منفجره و خرید و فروش مواد محترقه و منفجره در 
فضای سایبر ممنوع بوده و با گردانندگان این سایت ها برخوردهای قانونی صورت می گیرد. با توجه به 
اینکه پیشگیری از وقوع حوادث چهارشنبه سوری در دستور کار پلیس قرار گرفته است اقدامات انتظامی 
پلیس فتا نیز در فضای سایبر آغاز شده است و با شناسایی سایت های فعال در زمینه آموزش ساخت مواد 
محترقه و منفجره و فروش این مواد در فضای سایبر، با تشکیل پرونده برای گردانندگان این سایت ها 
به مراجع قضایی معرفی می گردند.متاسفانه برخی سایت ها در این فضا اقدام به آموزش ساخت مواد 
محترقه می کنند و خانواده ها باید در این خصوص مراقب فرزندان خود باشند چرا که عدم آشنایی کودکان 
با این مواد و آموزش ناقص سایت ها در این خصوص بسیار خطرناک است. در سال های گذشته افراد 
فراوانی دچار سانحه سوختگی شده اند و در برخی موارد جان خود را در اثر ساخت مواد محترقه از دست 
 داده اند. همشهریان با مشاهده سایت های فعال در زمینه آموزش ساخت یا خرید و فروش مواد محترقه 
می توانند با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش تماس به ما گزارش 

نمایند تا برخورد قانونی با گردانندگان این سایت ها صورت بگیرد.

کشف هروئین فشرده درمعده سوداگر مرگ

گرم  کشف100  از  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
سرهنگ  داد.  خبر  قاچاقچی  یک  معده  از  فشرده  هروئین 
شهرستان  آباد  علی  بازرسی  و  ایست  مأموران  گفت:  کاهنی 
دستگاه  یک  به  عبوري  خودروهای  کنترل  هنگام  بیرجند 
خودروی پراید مشکوک و خودرو را به الین بازرسی هدایت 
مورد  خودرو  از  بازرسی  در  مأموران  داد:  ادامه  وي  کردند. 
و  روانی  به حاالت  توجه  با  اما  نکردند  را مشاهده  مشکوکی 
بلعی  به صورت  مواد  احتمال حمل  خودرو  استرس سرنشین 
از وی متصور بود که بالفاصله به آزمایشگاه جهت بررسی و 
کنترل اعزام شد. سرهنگ کاهنی تصریح کرد: در بررسی های 
صورت گرفته100گرم هروئین فشرده به صورت جاساز بلع و 

انباري از معده سوداگر مرگ کشف و ضبط شد.

دزد پراید سوار، جان مرد بازنشسته را گرفت 

تابناک:مرد بازنشسته وقتی برای جلوگیری از فرار سارق از خودروی 
او آویزان شد، خبر نداشت که مقاومت او نتیجه ای جز مرگ نخواهد 
داشت.تیمي از کارآگاهان راهي محل حادثه شدند و مشاهده کردند 
قرباني مرد 74ساله اي بود که به طرز هولناکي جان باخته بود. به 
گفته شاهدان، مقتول در حال سنگ کاري نماي آپارتمانش بود و 
نیم ساعت قبل تر، پرایدی مشکي رنگ مقابل آپارتمان توقف کرد 
و راننده دست به سرقت دستگاه سنگ فرز که کنار خانه بود، زد و 
پس از آن سوار ماشینش شد و فرار کرد. مقتول با دیدن این صحنه 
به دنبال دزد پراید سوار دوید و از در خودرو آویزان شد تا اجازه ندهد 
او فرار کند.پراید سوار به جاي توقف اما بر سرعت خودرو افزود و 
مرد که از در ماشین آویزان شده بود روي زمین افتاد و جانش را از 

دست داد. تالش براي دستگیري سارق ادامه دارد.

بی احتیاطی،راننده پراید را 
به کام مرگ فرستاد

تصادف  از  استان  انتظامی  فرماندهی  راه  پلیس  رئیس 
رضایی  سرهنگ  داد.  خبر  فردوس-بجستان  محور  در 
گفت: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر 
تصادف در محور فردوس-بجستان بالفاصله کارشناسان 
پلیس راه و گروه امداد به محل حادثه اعزام شدند. وی 
افزود:کارشناسان با بررسی صحنه دریافتند یک دستگاه 
اثر  در  که  کرد  تصادف  بنز  کامیون  با  پراید  سواری 
راننده  و  پراید در دم کشته  راننده خودروی  این سانحه 
تصریح  رضایی  سرهنگ  است.  شده  مجروح  کامیون 
کرد:کارشناس پلیس راه علت این حادثه را بی احتیاطی 
و انحراف به چپ از سوی راننده سواری پراید اعالم کرد.

آدرس : نبش غفاری 4    
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حراج نهال عناب پاجوش فقط 15000 تومان
همراه: 09153621585 - سعیدی

خدمات بیل مکانیکی زنجیـری و پیکـور
معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و غیره              09151613389 - بنی اسدی

قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(
09155616256-32437388-32437399

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

رهن و اجاره
طبقه دوم موبايل مهران واقع در میدان شهدا- روبروی محبان الزهرا)س(

 به متراژ 60 متر به رهن و اجاره واگذار می گردد   09155610854

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

صبح جمعه هر هفته      ساعت توزیع: 6:30 الی 10 صبح
ضمنا کلیه سفارشات شله برای مراسم زیارت عاشورای ادارات و همشهریان عزیز پذیرفته می شود.

آدرس: نبش عدل 18    تلفن سفارشات: 32204431-09155610366 رمضانی

فرش هامـون
فروش ویژه فرش و مبل با اقساط 

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

خیابان مطهری 21/1
32228253 -09155620737
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روز جهانی حیات وحش را جشن گرفتند 

کاری- روز گذشته همزمان با روز جهانی حیات وحش 
افتخاری  همیاران  همکاری  با  متنوعی  های  برنامه 
حفاظت محیط زیست برای بیش از 150 نفر از دانش 
آموزان و نونهاالن و رسانه های استان در محل این 
اداره کل برگزار شد. برگزاری کارگاه آموزشی درباره 
معرفی گونه های مختلف جانوری و به خصوص گونه 
های در معرض انقراض، برپایی نمایشگاه عکس در 
تنوع  گنجینه  از  بازدید  کل،  اداره  ورودی  در  جلوی 
های  سنگفرش  روی  گچ  با  نقاشی  استان،  زیستی 
توسط  شعر  و  سرود  اجرای  کل،  اداره  این  محوطه 
کودکان تعدادی از مهدکودک های شهرستان بیرجند، 
شعارهای  با  شده  تزئین  اتوبوس  با  کودکان  گشت 
در  وحش  حیات  از  هایی  عکس  و  محیطی  زیست 
پرترددترین  نمادین کودکان در  سطح شهر و تجمع 
نمایشنامه حیات وحش در آن  اجرای  میدان شهر و 

مکان و ... از جمله برنامه های این روز بود. 

رقابت147هنرجو، در مسابقات علمی و عملی

گروه خبر- مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
در  استان  های  هنرستان  هنرجو   147 تعداد  گفت: 
آزمون عملی سیزدهمین دوره مسابقات علمی عملی 
هنرستان  از  بازدید  در  پردازند. المعی  می  رقابت  به 
این مسابقات به مدت  بیرجند اظهار کرد:  ابوذر  فنی 
یک روز در 5 حوزه متمرکز شهرستان بیرجند و سه 
به صورت هماهنگ   قاین  و  فردوس  نهبندان،  حوزه 
برگزار می شود. وی افزود: به طور میانگین تعداد 6 
نفر از هر رشته به مرحله کشوری معرفی می شوند. 
المعی اضافه کرد: مرحله تئوری کشوری به صورت 
هماهنگ در اواخر فروردین ماه سال آینده و مرحله 
عملی این مسابقات نیز در اردیبهشت 95 به میزبانی 

استان کردستان برگزار می شود.

مسابقه عکاسی »بزرگترین خانواده« 
در نوروز ۹۵ برگزار می شود

از  بیرجند  فهمیده  شهید  کانون  مدیر  شبستان- 
هفت  سفره  و  رحم  صله  عکاسی  مسابقه  برگزاری 
ایام عید نوروز امسال به همت این کانون  سین در 
خبر داد و گفت: قرار است چالش عکس بزرگترین 
خانواده از سوی این کانون در عید 95 در قالب یک 
مسابقه برگزار شود. کاظمی تبار با اشاره به اینکه این 
افزود:  است،  اندازی شده  راه  در سال جاری  کانون 
فعاالن  امسال،  نوروز  ایام  در  شد  مقرر  همچنین 
فرهنگی کانون به دیدار بزرگان مسجد از جمله امام 
جماعت،  فرمانده پایگاه و هیئت امنا و ... بروند و از 
خدمات آنها در قالب یک هدیه معنوی تجلیل کنند.

برگزاری اردوی دانشجویی 
»با قرآن در طبیعت« در باقران بیرجند  

خراسان   دانشگاهی  جهاد  فرهنگی  مدیر  ایسنا- 
در  قرآن  »با  دانشجویی  اردوی  گفت:  جنوبی، 
طبیعت« با حضور 50 نفر از دانشجویان و همکاران 
زن مرکز علمی کابردی جهاددانشگاهی بیرجند صبح 
کوهپیمایی   این  حاشیه  در  مرادی  شد.  برگزار  دیروز 
اظهارکرد: این اردوی دانشجویی در قالب کوهپیمایی 
و طبیعت گردی در ارتفاعات باقران بیرجند برگزار شد. 
وی هدف از برگزاری این برنامه را آشنایی دانشجویان 
با مفاهیم قرآن درباره خلقت طبیعت و شناخت بیشتر 
شگفتی های آن، گشت وگذار در طبیعت و آشنایی با 
آشنا  و  خداشناس  تقویت  و  قومیت ها  رسوم  و  آداب 

شدن بیشتر با شگفتی های آفرینش خدا عنوان کرد.

صادرات ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار قطعه 
جوجه یک روزه از استان به افغانستان 

آمار صادرات  به  اشاره  با  تسنیم- مدیرکل دامپزشکی 
فرآورده های خام دامی در 11 ماهه امسال گفت: در این 
مدت ۲ میلیون و 551 هزار قطعه جوجه یک روزه از 
خراسان جنوبی صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایش داشته است. رفیعی پور افرود: در این مدت 
19 میلیون و 748 هزار و 500 کیلوگرم خوراک طیور نیز 
از استان به کشور افغانستان صادر شد که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته افزایش 3 برابری داشته است.

عیادت قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان
                  از آیت ا... واعظ طبسی  

در خراسان  فقیه  ولی  نماینده  مقام  قائم  گروه خبر- 
جنوبی و امام جمعه بیرجند روز سه شنبه  با حضور 
در بیمارستان امام رضا )ع( در مشهد مقدس از آیت ا...

واعظ طبسی نماینده  ولی فقیه در استان های خراسان 
حجت  کرد.  عیادت  رضوی  قدس  آستان  تولیت  و 
االسالم رضایی همچنین با کادر پزشکی و درمانی این 
بیمارستان دیدار و از وضعیت سالمت و روند درمان 
ایشان مطلع شد. وی از مردم شریف استان خواست 
برای بهبودی ایشان دعا کنند. شایان ذکر است، آیت ا... 
واعظ طبسی از روز جمعه به علت مشکالت تنفسی در 

بیمارستان امام رضا )ع( مشهد بستری شده اند.

کمک 1۰۵ میلیونی دانش آموزان 
در جشن نیکوکاری

گروه خبر- مدیر آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
گفت: دانش آموزان نوعدوست و نیکوکار استان در 
جشن احسان و نیکوکاری سال گذشته بیش از 105 
میلیون تومان به هم کالسی های نیازمند خود کمک 
جشن  برگزاری  نمادین  مراسم  در  المعی  کردند. 
شاهد  پسرانه  دبستان  در  که  نیکوکاری  و  احسان 
پایگاه   ۲46 قریب  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  بیرجند 
در مدارس استان، وظیفه جمع آوری هدایای دانش 
هزار  یکصد  توزیع  از  وی  دارند.  برعهده  را  آموزان 
پاکت بین دانش آموزان استان خبر داد و اضافه کرد: 
جشن نیکوکاری در واقع نماد همدلی، اتحاد، همیاری 
و نیکوکاری مردم سخاوتمند خراسان جنوبی به ویژه 

دانش آموزان نوع دوست آن است.

نمایشگاه دستاوردهای مهندسی افتتاح شد

بیرجند گفت:  صدا و سیما- مدیر فرهنگی دانشگاه 
نمایشگاه دستاوردهای مهندسی دانشجویان دانشگاه 
دانشگاه  این  سابق  مرکزی  کتابخانه  در  بیرجند، 
نمایشگاه  این  در  افزود:   محمدی  یافت.  گشایش 
در  دانشجویان  مهندسی  دستاوردهای  جدیدترین 
رشته های مختلف به نمایش گذاشته شده است. وی 
برپایی کارگاه ها و نشست های علمی،  ساخت  و  
پرواز هواپیماهای مدل و موشک های آبی را از جمله 

برنامه های جانبی این نمایشگاه دانست. 

تصادف زنجیره ای در کیلومتر 4۰ قاین بیرجند

تصادف زنجیره ای در کیلومتر 40 محور قاین بیرجند، 
1۲مجروح و یک نفر فوتی در پی داشت.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس پلیس راه استان گفت: 
این حادثه، در اثر برخورد یک دستگاه سواری 405، 

یک تریلی و یک دستگاه تویوتا اتفاق افتاد.

برگزاری چهارمین نشست کتاب خوان 
مدرسه ای شهرستان زیرکوه

گروه خبر- چهارمین نشست کتاب خوان مدرسه ای 
شهرستان زیرکوه، به همت کتابخانه عمومی شهدای 
غزه در دبستان پاسداران شهر زهان برگزار شد. در 
این نشست، شش نفر شامل چهار دانش آموز عضو 
کتابخانه، یک کتابدار و یک مربی به معرفی کتاب 
گلهای  »عطر  خورشید3«،  های  گل  »عطر  های 
خورشید1«، »پرواز با نماز«، »هدیه مهربانی«، »من 

ماه را می بینم« و»سکه و کباب« پرداختند.

ارزش افزوده در جامعه روستایی
 به خودش منتقل شود

ایسنا- معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و امور اجتماعی 
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست 
جمهوری، با تأکید بر کار در دو حوزه ارزش افزوده و 
کیفیت زندگی روستائیان، گفت: باید اقدامی صورت 
گیرد تا ارزش افزوده در جامعه روستایی به خودش 
منتقل شود. زرگر با اشاره به اینکه از 50 سال گذشته 
اظهار  است،  شده  تخلیه  آبادی  هزار   34 تاکنون 
این  است  قانون شده  در  روستا  از  که  تعریفی  کرد: 
می شود  یاد  سکونتگاه  عنوان  به  روستا  از  که  است 
اینکه روستا،  با بیان   که تعریف اشتباهی است. وی 
فرهنگی،  مجموعه ای  و  ارزش آفرینی  تولید،  عامل 
اقدام  اولین  کرد:  تصریح  است،  میراثی  و  اجتماعی 
در زمینه تبیین جایگاه روستا انجام شد نامگذاری 15 

مهر ماه به »روز روستا« است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با بیان اینکه روزهای ۲0 تا ۲4 اسفند ماه طرح سوگواره یاس نبوی در امامزادگان و بقاع متبرکه 
خراسان جنوبی برگزار می شود، گفت: طرح سوگواره یاس نبوی همه ساله در ایام فاطمیه دوم در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار 
می شود. حجت االسالم گرایلی افزود: برگزاری مراسم عزاداری شب شهادت، همایش رهروان یاس نبوی در عصر شهادت و برگزاری مراسم شام 

غریبان از دیگر برنامه های پیش بینی شده است. وی همچنین از برگزاری طرح آرامش  بهاری در 50 بقعه متبرکه در خراسان جنوبی خبر داد.

سوگوارهیاسنبویدرامامزادگانوبقاعمتبرکهخراسانجنوبیبرگزارمیشود

تالش برای اشتغال روستائیان در راستای 
توسعه صنعت گیاهان دارویی

با  جنوبی  خراسان  دانشگاهی  جهاد  رئیس  ایسنا- 
تأکید بر اینکه باید به روستائیان کمک کنیم تا سطح 
گفت:  دهند،  افزایش  را  دارویی  گیاهان  زیر کشت 
اشتغال  برای  زمینه ای  که  است  این  بر  ما  تالش 
روستائیان در راستای توسعه صنعت گیاهان دارویی 

فراهم شود. صادقی در جلسه ای با معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و امور 
اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، 
اظهار کرد: گیاهان دارویی بومی و منطقه ای که می تواند شاخص و معرف 
خراسان جنوبی باشد و مأموریت جهاددانشگاهی استان در جهاددانشگاهی 
کشور نیز تعریف شده، عناب، زرشک و زعفران است. وی گفت: اگر قادر 

به افزایش درآمد آنها نیستیم، هزینه ها را باید پایین بیاوریم.

لزوم تجدیدنظر در ائمه جماعات برخی مساجد

شبستان- مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در 
بحث ائمه جماعت برخی از مساجد باید تجدید نظر 
شود، گفت: کسی که در مساجد حاضر می شود باید 
با انقالب تطبیق داده باشد. حجت االسالم  خود را 
لطفیان در اولین جلسه شورای عالی مساجد استان 
اظهار کرد: در بحث کارکرد تربیتی مساجد باید یک 

تجدیدنظر جدی صورت بگیرد. وی بیان کرد: مساجد باید پایگاه سیاست 
به معنای والیت باشند و نباید سیاست زدگی در مساجد وجود داشته باشد و 
هیچ شائبه دولتی بودن نباید برای مساجد به وجود آید. وی با اشاره به اینکه 
ائمه جماعت مساجد از پراکندگی موجود در حوزه مساجد رنج می برند، گفت: 
در بخش فرهنگی یک افسار گسیختگی در استان وجود دارد و شورای عالی 

مساجد باید یک انسجام به تشکیل شورای ائمه جماعت بدهد.

شورای حل اختالف مساجد در استان راه اندازی شود

شبستان- مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگي هنری مساجد استان خواستار 
تشکیل شورای حل اختالف مساجد شد و گفت: باید 
اختالف های میان ارکان مساجد در این شورا حل و 
بعدی جلوگیری شود.  از آسیب هایی  تا  فصل شود 
حجت االسالم سبزه کار اظهار کرد: متولیان مساجد 
باید از پتانسیل های خود به معنای واقعی در راستای 

تک  به  وی  کنند.  استفاده  مساجد  کارکردهای  تحقق  و  بخشیدن  رونق 
روی های موجود در برخی از مساجد اشاره کرد و گفت: مدیریت یک مسجد 
طبق فرمایشات رهبری بر عهده امام جماعت مسجد است و این تک روی ها 
سبب می شود که مدیریت ائمه جماعت به درستی اعمال نشود. وی افزود: 
اختالفات سبب می شود که عده ای باالخص جوانان از مساجد دور شوند به 

همین دلیل برای حل این اختالف ها باید انقالبی عمل کرد.

مالیی- مدیرکل منابع طبیعی استان گفت: با 
وجود آنکه در فصل اسفند هستیم و به استقبال 
 بهار می رویم اما طبیعت استان هیچ نشانه ای

در  بارندگی  عدم  و  دهد  نمی  نشان  بهار  از 
استان، چرای دام غیر مجاز یکی از عوامل آن 

است و باید فکر اساسی کرد. 
منابع  هفته  امسال  شعار  به  اشاره  با  شریفی 
با  طبیعی  منابع  جامع  »مدیریت  را  طبیعی 
جشن  افزود:  و  کرد  اعالم  مردم«  مشارکت 

درختکاری در این هفته برگزار می شود. 
وی بیان کرد: توزیع نهال رایگان در پایگاه های 
نماز جمعه طی دو هفته در سطح استان انجام 
هزار  توزیع 530  از  شد. وی همچنین  خواهد 
و  داد  خبر  درختکاری  هفته  طی  نهال  اصله 
و  و سرو  کاج  گونه های  از  نهال ها  این  افزود: 

زبان گنجشک و اقاقیا و بادام است.
منابع  هفته  پروژه های  افتتاح  به  اشاره  با  وی 
اعتبار583  با  پروژه  هشت  کرد:  بیان  طبیعی 

برداری  بهره  به  هفته  این  طی  تومان  میلیون 
سازه های  و  خاکی  بندهای  افتتاح  که  می رسد 
گاویونی و بوته کاری از جمله این طرح ها است.
در  جنوبی  خراسان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
زمینه خلع ید زمین های تصرفی نیز گفت: بالغ 
هکتار   416 با  که  بوده  پرونده  فقره   378 بر 

مساحت از متصرفان خلع ید شده است. 
وی با اشاره به رفع تصرف 184 پرونده با 368 
هکتار بیان کرد: 300 مورد با ۲48 هکتار نیز در 

حوزه تخریب و تصرف پرونده داشته ایم. 
شریفی در ادامه افزود: مجموع اعتبارات منابع 
طبیعی استان 16 میلیارد تومان بوده که تاکنون 
34. 5 درصد تخصیص یافته  و از این رقم 6 
میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبارات استانی 

و 10 میلیارد تومان اعتبارات ملی بوده است. 
اعتبارات  از  طبیعی  منابع  مدیرکل  گفته  به 
درصد   19 استانی  اعتبارات  و  درصد   44 ملی 

تخصیص یافته است.

وضعیتمراتعاستانبحرانیاست

رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی، گفت: در 
بحث اقتصادی مقاومتی باید نقشه راهی که هم 
اکنون در استان نداریم را ترسیم کرده و به حالت 
جزیره ای عمل نکنیم. به گزارش ایسنا، زهرایی در 
جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در بحث اقتصاد 
مقاومتی امسال 700 پروژه و اعتبار 11 میلیارد و 
900 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، اظهار 
کارگاه   4۲3 شامل؛  کارگاه   9۲5 تاکنون  کرد: 

 ۲68 و  تبدیلی  صنایع   ۲34 مقاومتی،  اقتصاد 
با  وی  است.  ایجاد شده  اشتغال  تکلیفی  کارگاه 
اشاره به اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی اولویت با 
کارگاه های تکمیلی غذایی، روستا و عرصه محور 
برای  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  از  افزود:  است، 
 ۲00 و  میلیارد   11 حدود  آن  درصد   95 امسال 

میلیون تومان تاکنون جذب شده است. 
زهرایی در خصوص بحث ترویج و آموزش اقتصاد 

مقاومتی در بین مردم، تأکید کرد و گفت: تا زمانی 
که فرهنگ کار و تالش و خود اتکایی را ترویج 
نکنیم استقبال از بحث اقتصاد مقاومتی نخواهد 
کوچک  پروژه های  بحث  در  داد:  ادامه  وی  بود. 
زودبازده و عام المنفعه تا کنون 111 پروژه با اعتبار 
3 میلیارد در حال اجرا است. وی با اشاره به اینکه 
پروژه های محرومیت زدایی غرب کوثر  در بحث 
برای سال جاری اعتباری گرفته نشده است، افزود: 

در قالب این پروژه ها برای سال 93، 88 پروژه با 
اعتبار 115 میلیارد تومان پیش بینی که این پروژه 
در سال جاری به پایان رسید اما برای سال 95 
در  شد:  یادآور  زهرایی  بود.  خواهد  پرباری  سال 
محرومیت زدایی  کنار  در  مقاومتی  اقتصاد  بحث 
بسته های بهداشتی، لوازم التحریر و فرهنگی نیز 
اعتباری دریافت و در حال توزیع است که در این 

خصوص 100 میلیون تومان هزینه شده است.

اجرای اقتصاد مقاومتی در خراسان جنوبی را از حالت جزیره ای خارج کنیم

عیدی شهردار مرکز استان به بیرجندی ها
50هزارخانهبیرجندیبااعتبارهفتصدو50میلیاردتومانبیمهشد

مالیی- شهردار بیرجند با اعالم این خبر گفت: پیشنهاد 
به  شهرداری  سوی  از  بیرجند  منازل  تمام  رایگان  بیمه 
اسالمی  از سوی شورای  و  اسالمی شهر مطرح  شورای 
شهر این طرح به تصویب رسید. مدیح افزود: تمامی منازل 
بیرجند با همکاری بیمه معلم به مبلغ 150 میلیون ریال 
بیمه حوادث شدند. وی بیان کرد: از این رقم 100 میلیون 
ریال بیمه ساختمان و 50 میلیون ریال بیمه اثاثیه منازل 
خواهد بود. شهردار با بیان اینکه50 هزار واحد مسکونی 
شهر بیرجند در این طرح برای یکسال بیمه شده است، 
هزینه  بیمه  این  برای  که  رقمی  مجموع  کرد:  تصریح 
داد:  ادامه  تومان است. مدیح  میلیارد  شده هفتصد و 50 
منازل شهروندان بیرجندی در زمینه آتش سوزی، سیل و 
زلزله بدون اخذ مبلغی از شهروندان بیمه شده است. دکتر 
مالی که دولت در سه سال  تنگناهای  به  اشاره  با  مدیح 
گذشته داشته است، افزود: 95درصد درآمد شهرداری های 
از صنعت ساختمان سازی در شهر به دست می آید که 

متأسفانه در سال های گذشته وضعیت خوبی نداشته است.

افزایش سه برابری بودجه شهرداری 

مشکالت  همه  علیرغم  داد:  ادامه  بیرجند  شهردار 
تومان  ۲1میلیارد  از  بیرجند  شهرداری  بودجه  اقتصادی، 
در سال91 اکنون به سه برابر افزایش یافته است. مدیح 
 خاطرنشان کرد: از این اعتبارات نیز آنچه مصوب کرده ایم،
متوجه  مضاعف  بار  کردیم  تالش  و  است  شده  محقق 
شهروندان ما نشود. وی با بیان اینکه شهرداری بیرجند به 
اذعان مسئوالن کشوری در حوزه عمرانی و اجرای فضای 
به لحاظ  بیرجند  تأکید کرد:  سبز در کشور سرآمد است، 

خدمات شهری و تمیزی در کشور رتبه برتر را دارد.

بری اولین بار در کشور، جشنواره شهروندان 
خوش حساب در بیرجند برگذار می شود

از  حساب  خوش  شهروندان  جشنواره  برگزاری  از  مدیح 

سوی شهرداری بیرجند خبر داد و افزود: شهروندانی که 
پرداخت  جاری  ماه  اسفند  تا ۲9  را  نوسازی خود  قبوض 

کنند در این قرعه کشی شرکت داده خواهند شد.
 وی یادآور شد: دراین جشنواره دو دستگاه خودرو پراید، ده ها
دستگاه دوچرخه و ده ها سکه بهار آزادی و جوایز دیگر 
آینده  سال  ماه  فروردین  اواخر  در  که  شده  بینی   پیش 
قرعه کشی انجام خواهد شد و جوایز جشنواره شهروندان 

خوش حساب در هفته شهر و شهروند اهدا خواهد شد.
وی افزود: شهرداری بیرجند در سایه همدلی و همراهی 

شهروندان می تواند وظایف خود را انجام دهد.
 شهردار بیرجند در ادامه بابیان اینکه باور داریم سیاست های
بسیار  بیرجند  شهر  فرهنگی  پیشینه  واسطه  به  تشویقی 
مؤثرخواهد بود، گفت: اگرچه در سایر روش ها در قانون نیز 
پیش بینی هایی شده اما تالش کردیم با اتخاذ سیاست های 
تشویقی در این زمینه فعالیت کنیم. وی خاطرنشان کرد: با 
ایم  اتخاذ سیاست های تشویقی در شهر بیرجند توانسته 

شهری پویا، شاد، پاک و سرزنده ای داشته باشیم.

برای ساخت المان های شهر 
از نظرات نخبگان و اساتید دانشگاهی استفاده شده 

 مدیح درباره طرح استقبال از بهار شهرداری بیرجند نیز عنوان 
کرد: امسال هم علیرغم مشکالت مالی طرح هایی رابرای 
زیباسازی شهر در آستانه نو داشته ایم. وی با بیان اینکه از 
اواخر آذرماه کمیته زیبا سازی شهر شروع به کار کرده است، 
تصریح کرد: در این کمیته از اساتید دانشگاه و نخبگان و دو 
داور ملی نیز دعوت شده است. وی با بیان اینکه به این کمیته 
300 طرح المان پیشنهاد داده شد، گفت: ۲0 المان در این 
کمیته تأیید شد که 70 درصد آن توسط هنرمندان استان 
ساخته می شود. شهردار بیرجند خاطرنشان کرد: در مجموع 
با المان هایی که شهرداری در دست اجرا دارد 30 المان در 
سطح شهر نصب خواهدشد. وی تأکید کرد: المان های نوروز 

از فرهنگ مردم استان برگرفته شده است.

فروش آب شیرین کن خانگی
نقد و اقساط 

)بدون افزایش قیمت(
خیابان فردوسی - نبش حافظ

09155438760
32421633

فروشگاه خواجوی

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