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نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری : 
حضور گسترده مردم در انتخابات اعالم 

موضع در برابر بدخواهان نظام و انقالب بود

استاندار خراسان جنوبی :
اعتبار الزم برای تکمیل بیمارستان ۲۰۰ 

تختخوابی رازی بیرجند محقق نشده است

مسئول بسیج سازندگی استان :  
جهش بزرگ در رفع محرومیت خراسان 

جنوبی با همکاری قرارگاه خاتم االنبیاء

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت آیت ا... واعظ طبسی / مردم ادبیات توهین آمیز تندروها را پای همه اصولگرایان نوشتند / رئیس جمهور آمریکا  درست می گفت و من  اشتباه می کردم / حزب ا... خواب را از اسرائیل گرفته  است / صفحه 2

 صفحه 7 صفحه 7 صفحه 7

آیت ا... واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در استانهای 
خراسان و تولیت آستان قدس رضوی روز گذشته 
پس از طی یک دوره بیماری درگذشت. استانداران 

در  شمالی  و  رضوی   ، جنوبی  خراسان  استان  سه 
پیامی ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ سه روز عزای 
عمومی  اعالم نمودند . در همین خصوص آیت ا...  
سید ابراهیم رئیسي ، نماینده مردم استان در مجلس 
خبرگان رهبري ، حجت االسالم علي رضایي، قائم 
مقام نماینده ولي فقیه در استان و امام جمعه بیرجند  
و وجه اله خدمتگزار استاندار خراسان جنوبي نیز در 
را  واعظ طبسی  ا...  آیت  درگذشت  مشترک  پیامی 

تسلیت گفتند . 
در این پیام آمده است : خبر درگذشت عالم رباني، 
بزرگ  بابصیرت،  و  فرزانه  فقیه  مجاهد،  روحاني 
خدمتگزار آستان مقدس امام ثامن الحجج، علي بن 
موسي الرضا)ع( و نماینده محترم و معزز ولي فقیه 
و شمالي،  استان هاي خراسان رضوي، جنوبي   در 
طبسي  واعظ  عباس  شیخ  حاج  ا...  آیت  حضرت 

موجب تأثر و تألم خاطر گردید. ) ادامه در صفحه 2 (

درگذشت نماینده ولی فقیه در استان های 
خراسان و تولیت آستان قدس رضوی 

سه روز عزای عمومی 
در پی درگذشت آیت ا...
عباس واعظ طبسی

پیام تسلیت مشترک نماینده مردم استان در 
مجلس خبرگان رهبری ، قائم مقام نماینده ولی 
فقیه در استان و استاندار خراسان جنوبی

جوالن فقر در خراسان جنوبی
در نشست صفحه اجتماعی آوا با مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( عنوان شد ؛

نبود بانک اطالعاتی جامع از نیازها و نیازمندان واقعی / موازی کاری سازمان ها و نهادهای حمایتی مختلف

حذف سبد معیشت کارگران

نمایندگان  عالی  مجمع  مزد  کارگروه  رئیس 
تعیین  کار  وزارت  که  خبر  این  اعالم  با  کارگری 
ماده ۴۱  دوم  تبصره  کارگران طبق  معیشت  سبد 
مهم  تشکل   2 گفت:  کرد،  منتفی  را  کار  قانون 
کار حذف  عالی  اخیر شورای  در نشست  کارگری 
با اشاره  شدند.به گزارش فردانیوز، فرامرز توفیقی 
هفته ها  از  پس  معیشت  سبد  موضوع  اینکه  به 
شد،  تعطیل  کار  وزارت  توسط  جانبه  چند  بررسی 
کار  قانون   ۴۱ ماده   2 تبصره  داشت: طبق  اظهار 
باید در جریان تعیین مزد کارگران، سبد هزینه های 
کار  وزارت  توسط  گیرد که  قرار  نظر  مد  معیشتی 
با  که  کار  عالی  شورای  افزود:  وی  شد.  منتفی 
به  می دهد  جلسه  تشکیل  کار  وزارت  مسئولیت 
به  تا  داد  ماموریت  مزد  تعیین  کارگروه تخصصی 
جمع بندی درباره هزینه های مرتبط با سبد معیشت 
کارگران برسد. اما هیچ اراده ای از سوی وزارت کار 

و کارفرمایان وجود نداشت.

روزهای پرکار فعاالن منطقه 
ویژه اقتصادي خراسان جنوبی
 در کشور همسایه

صفحه ۴

 صفحه 3

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

هفته منابع طبیعی و آبخیزداری
 بر یاوران  و دوستداران طبیعت

 مبارک باد
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی

 و آبخیزداری خراسان جنوبی

جناب آقای فرهاد فالحتی
اکنون که در سایه عنایت پروردگار و اقبال مردم شریف و فهیم شهرستان های قاینات و زیرکوه به عنوان

 نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسالمی
 منتخب گردیده اید؛ ضمن آرزوی سربلندی روزافزون و تبریک صمیمانه، توفیق شما را در خدمت شبانه روزی

 و کسب رضایت مردم قدرشناس و مومن قاینات و زیرکوه و بهبود اوضاع نابسامان صنعت، به عنوان شاه کلید 
اشتغال و رونق اقتصادی در این منطقه از درگاه حضرت احدیت مسئلت داریم.

روابط عمومی شرکت فوالد صنعت قاینات

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

بانک صادرات
شرح در صفحه آخر

فروش آپارتمان واقع در خیابان پونه  
85 مترمربع مفید ، مجموعه

 چهار واحدی طبقه سوم، آفتابگیر
 بدون آسانسور،یک خواب 

۰91556۲1754

جناب آقای دکتر امیر حسنخانی
ضمن تشکر از حضور هوشمندانه و حداکثری مردم خراسان جنوبی 

در انتخابات هفتم اسفند ماه 94 موفقیت جناب عالی را به عنوان

 منتخب مردم شریف شهرستان های طبس ، فردوس ، سرایان و بشرویه 
در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسالمی 

تبریک گفته و برایتان سالمتی  و توفیق روزافزون مسئلت داریم. 

اعضای خانه حمل و نقل شهرستان طبس

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

 خدمات بیل مکانیکی چرخ  زنجیری و کمرشکن خّرم 

۰91576116۰5 - ۰91556116۰5

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

با ضمانت 
و تعمیرات تخصصی

طبخ با روغن ذرت 
و 1۰ درصد تخفیف

اطالعیه

حوزه های علمیه سفیران هدایت
مدرک  با  داوطلبین  از  کشور  سراسر   

دیپلم و باالتر ثبت نام می نماید

ثبت نام از طریق:

 1- سایت معاونت آموزش حوزه های 
www.howzeh.org علیمه

2- بیرجند، خیابان شهید مطهری )ره( 
کوچه 8، پالک 7 

حوزه علمیه سفیران هدایت    تلفن: 
05632225596 - 05632229729

مسئول حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند

اطالعیــه مهــم
بدینوسیله به اطالع کلیه متصدیان واحدهای صنفی 
خواربارفروش و مواد غذایی کلی و جزیی می رساند: 

در صورت گزارش و مشاهده فروش هرگونه شیرینی در 
واحدهای صنفی، با واحدهای متخلف طبق قانون نظام صنفی 

برخورد و مطابق آیین نامه های بهداشتی رفتار خواهد شد
 لذا شایسته است از عرضه هرگونه شیرینی خودداری فرمایید.

اتحادیه صنف قنادان و شیرینی فروشان بیرجند

به مناسبت سومین روز درگذشت

 شادروان محمد علی گویا 
)بازنشسته آموزش و پرورش(

 جلسه ترحیمی امروز شنبه 94/1۲/15 از ساعت 14/45 الی 15/45 
در محل مصلی )هیئت ابوالفضلی( برگزار می گردد

حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های گویا و سایر فامیل وابسته

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.  ۰9151613664 - 3۲441779

سرکارخانم صادق پور و جناب آقای یوسفی فرد
با نهایت تاسف و تأثر درگذشت مادر عزیزتان و مادر خانم گرامی تان

 را خدمت شما تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی غفران و رحمت برای آن عزیز
 و برای شما صبر مسئلت داریم. 

مهندس علمی - مهندس همایون مهر

همکار گرامی سرکار خانم

 مهندس اعظم گویا
مصیبت درگذشت پدر گرامی تان

 شادروان حاج محمد علی گویا 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم 

غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

رحلت عالم مجاهد 

حضرت آیت ا... واعظ طبسي 

)طاب ثراه(  

یار امام راحل )ره( و همسنگر و همراه
 رهبر فرزانه انقالب اسالمي  
و تولیت آستان قدس رضوي

 را به پیشگاه امام زمان )عج( و رهبر معظم 
انقالب اسالمي و ملت بزرگ ایران اسالمي به ویژه 

مردم شریف خراسان هاي رضوي و جنوبي و شمالي 
و خاندان معزز طبسي تسلیت گفته ، از خداي بزرگ 

علو درجات آن بزرگ مرد عرصه هاي جهاد 
و خدمت را خواستار است.                            

  محمدرضا مجیدي - رئیس کتابخانه ، 
موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي
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هفته گذشته بازار پر ثباتی را در بازار داخلی طال شاهد بودیم و قیمت ارز هم با نوسان چندانی روبرو نبود که طبق پیش بینی رئیس اتحادیه طال و جواهر 
در هفته جاری نیز همین روند با ثبات را در پیش خواهیم داشت. کشتی آرای در گفتگو با ایسنا، پیش بینی کرد که روند باثبات را در هفته جاری داشته 
باشیم. اگر قرار باشد تقاضایی به بازار وارد شود معموال در دهه پایانی اسفندماه است و در آن زمان می توانیم پیش بینی افزایش قیمت را داشته باشیم. 

پیش بینی بازار طال در هفته جاری 

 خبر خوش برای بازنشستگان فرهنگي

وزیر آموزش و پرورش گفت: به تدریج تا پایان سال جاری، کل پاداش 
پرداخت   ۹۳ سال  بازنشسته  فرهنگی  هزار   ۳۱
می شود. به گزارش فارس، فانی افزود: ما ۳۱ هزار 
بازنشسته سال ۹۳ داشتیم که کل پاداش خود را 
زبان  تدریس  خصوص  در  می کنند.وی  دریافت 
انگلیسی در ابتدایی گفت: اجازه دهید این تصمیم 
وقتی به نتیجه رسید، آن را اعالم کنم.وی در پاسخ به پرسشی که به چه 
میزان سند تحول در سال تحصیلی جاری تحقق پیدا کرده است، گفت: 
به لحاظ ساختار نظام آموزشی، سند تحول اجرا شده است؛ یعنی ۶ـ۳ـ۳  
کارهای  خیلی  اما  می شود،  دهم  وارد کالس  آینده  تحصیلی  سال  از 
مربوط به آن مانند بحث محتوا، کیفیت، روش ها، فضا و تجهیزات آن 

باقی مانده است که به تدریج بازسازی شده و جلو می رود. 

شیرینی شب عید گران نمی شود

به  نسبت  شیرینی  انواع  قیمت  اینکه  بیان  با  قنادان  اتحادیه  رئیس 
نخواهد  تغییری  هیچ  امسال  ماه  اردیبهشت 
داشت و انواع شیرینی شب عید نیز با قیمت ثابت 
طول سال به مشتریان عرضه خواهد شد، تاکید 
 کرد که با گرانفروشان برخود می شود. بهره مند  
ها  قنادی  همه  اکنون  افزود:  ایرنا،  با  گفتگو  در 
عرضه  آمادگی  کشور  های  فروشی  شیرینی  و 
شیرینی با کیفیت برای مصرف شب عید را دارند. وی افزود: از آنجایی 
که در ایام نوروز از شیرینی های ریز همچون شیرینی نخودچی، برنجی، 
گردویی، نارگیلی، شیرینی های خانگی و سوهان عسلی استفاده می شود 
نرخ این نوع محصوالت نیز همچون دیگر کاالها ثابت است. به طور قطع 

تا اردیبهشت ماه ۹5 تغییری در نرخ شیرینی نخواهیم داشت. 

 مردم نگران قیمت گوشت مرغ شب عید نباشند

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با اشاره به نگرانی های 
از  مرغ  گوشت  عید  شب  قیمت  درباره  موجود 
ذخیره سازی مرغ به  اندازه کافی در کشور خبر داد 
و گفت: مردم نگران قیمت گوشت مرغ در شب 
عید نباشند. رکنی با اشاره به افزایش تقاضای مواد 
پروتئینی در کشور در برخی از فصول سال اظهار 
داشت: در ایام منتهی به نوروز نیز شاهد افزایش تقاضا در مواد پروتئینی 
به ویژه گوشت مرغ هستیم که هر ساله تکرار می شود. به گزارش تسنیم، 
وی با اشاره به تدابیر اندیشیده شده در وزارت جهاد در این زمینه تصریح 
کرد: امروز ذخیره سازی از محل تولیدات دامی در کشور به اندازه کافی 
انجام  شده و جای هیچ گونه نگرانی نیست و گوشت مرغ ذخیره سازی 

شده بدون هیچ محدودیتی و به قیمت تنظیم بازار توزیع می شود.

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی گفت: هنوز زمان مشخصی برای کنار گذاشتن کارت 
سوخت تعیین نشده است.کاظمی در گفتگو با ایرنا، افزود: 
استفاده از کارت سوخت بنزین همچنان ادامه دارد و تا 
زمانی که دولت مصوبه ای برای کنار گذاشتن این کارت 
ابالغ نکند، کاربرد آن ادامه می یابد.وی اضافه کرد: استفاده 
از کارت سوخت در زمانی آغاز شد که مصرف بنزین در 
کشور بسیار باال و میزان تولید پایین بود، بنابراین نیاز بود 
که وضعیت مصرف از طریق کارت سوخت کنترل شود. 
وی ادامه داد: اما امروز میزان تولید بسیار افزایش یافته و 
مشکلی در تامین بنزین نداریم و می توانیم آن را کنار 
بگذاریم.وی گفت: زمانی که بنزین به صورت دو نرخی 
)شامل بنزین یارانه ای و آزاد( بود، باید سامانه هوشمند و 
کارت سوخت اجرا می شد، اما اکنون با توجه به تک نرخی 

شدن بنزین، نیازی به کارت سوخت وجود ندارد. کاظمی 
درباره ادعای نقش کارت سوخت در کاهش قاچاق بنزین 
گفت: بر اساس بررسی ها، پس از تک نرخی شدن بنزین 
در امسال، میزان مصرف بنزین در نواحی مرزی کشور 
سه تا چهار درصد پایین آمده که نشان می دهد جذابیت 
قاچاق بنزین کاهش یافته است. معاون وزیر نفت ادامه 
داد: بر این اساس، ضرورتی برای تداوم استفاده از کارت 
سوخت برای مقابله با قاچاق وجود ندارد. پس از تک نرخی 
شدن بنزین در بهار امسال، بحث های گسترده ای درباره 
سرنوشت کارت های سوخت بنزین مطرح شد، حامیان و 
مخالفان استفاده از این کارت ها دیدگاه های خود را مطرح 
کردند، اما به نظر می رسد که اکنون اجماعی ملی برای 
کنارگذاشتن کارت های سوخت و پایان دادن به عمر این 

کارت ها شکل گرفته است.

در جریان حذف یارانه بگیران پر درآمد، بالغ 
معترض  شدگان  حذف  از  نفر  هزار   ۹00 بر 
آنها به  از  از نیمی  شدند که در نهایت بیش 
لیست سازمان هدفمندی یارانه ها برگشتند. 
به گزارش بولتن نیوز، اجرای قانون هدفمندی 

یارانه ها از سال ۱۳8۹ تاکنون پرداخت ۶0 
مرحله یارانه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار 
و 500 تومان را به همراه داشته است. طبق 
یارانه ها،  آخرین گزارش سازمان هدفمندی 
حدود 220 هزار میلیارد تومان طی ۶0 مرحله 

در  که  متقاضیان  به  نقدی  یارانه  عنوان  به 
مجموع پنج میلیارد نفر بوده اند، پرداخت شده 
است.گرچه بر خالف وعده داده شده از سوی 
از  دولت، هیچ گاه گزینه ها و شرایط حذف 
که  نبود  مشخص  و  نشد  اعالم  رسما  یارانه 

خانوارها بر چه اساسی از دریافت یارانه نقدی 
حذف می شوند ولی آخرین آمار ارائه شده از 
از  حاکی  ها  یارانه  هدفمندی  سازمان  سوی 
کنار گذاشتن حدود ۳.۳ میلیون نفر از دریافت 

یارانه نقدی است.

زمان حذف کارت سوخت بنزین تعیین نشده/منتظر تصمیم دولت هستیم

اعتراض 900 هزار نفری به حذف از یارانه 

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی 
درگذشت آیت ا... واعظ طبسی

 
در پی درگذشت عالم مجاهد و یار صادق انقالب 
پیام  انقالب  معظم  رهبر  طبسی،  واعظ  ا...  آیت 
آمده  پیام  این  از  بخشی  در  کردند.  تسلیتی صادر 
است : موضع انقالبی و وفاداری به آرمانهای نظام 
اسالمی و مجاهدت در این مسیر دشوار که غالبًا 
بدون تظاهر انجام گرفته است، خود فصل دیگری 
از زندگی این روحانی عالیقدر است. اکنون با فقدان 
دوران  همسنگر  و  مهربان  برادر  اینجانب  ایشان 
سخت  همکار  و  انقالب  از  پیش  شدت  و  غربت 
و  داده  دست  از  را  انقالب  از  پس  سالهای  کوش 
از خداوند رحیم پاداش شایسته و غفران و رضوان 
خاندان  به  کنم.  می  مسألت  ایشان  برای  را  الهی 
مکّرم و بازماندگان ایشان صمیمانه تسلیت عرض 
می کنم و صبر و اجر برای آنان مسألت می نمایم.

مردم ادبیات توهین آمیز تندروها را 
پای همه اصولگرایان نوشتند

ایمانی تحلیلگر اصولگرا در پاسخ به این سؤال که 
آیا رأی مردم در انتخابات 7 اسفند به نوعی اعتراض 
قطعًا  گفت:  است؟،  نبوده  اصولگرایان  عملکرد  به 
نقد  را  اصولگرایان  عملکردهای  از  برخی  می توان 
کرد. اما اینکه در 2 سال گذشته یک فضایی راه افتاد 
که اصولگرایان را مخالف برجام نشان داد بیشترین 
تأثیر را در رأی مردم داشت. وی افزود : متاسفانه 
افتاد که  ایجاد شد که در ذهن مردم  یک فضایی 
اصولگرایان مخالف برجام هستند. در حالی که بخش 
بزرگی از همین اصولگرایان برای تصویب برجام در 
مجلس همراهی و کمک کردند. اما چون یک عده 
با  تند  و  آمیز  توهین  ادبیات  با  تندرو ها  از  کوچکی 
برجام مخالفت کردند در ذهن مردم اثر گذاشت و 

مردم آن را پای همه اصولگرایان نوشتند.

ظریف : رئیس جمهور آمریکا  درست 
می گفت و من  اشتباه می کردم

درباره  گفتگویی  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
حاشیه  در  آمریکا  رئیس جمهور  با  اش  رویارویی 
اوباما  گفت:  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست 
گفت »امیدوارم دست دادن برای شما دردسر نشود«. 
ظریف در توصیف لحظه رویارویی با رئیس جمهور 
آمریکا می گوید: آقای کری، ایشان را به من معرفی 
کردند و من هم با آقای اوباما دست دادم. نخستین 
چیزی که به من گفت این بود که »امیدوارم این 
دست دادن و رویارویی برای شما در ایران دردسر 
نشود«. من هم پاسخ دادم: »به هیچ وجه«. در آن 
مقطع من نباید اجازه می دادم که رئیس یک کشور 
خارجی گمان کند برای من با این حرکت در داخل 
کشور خودم مشکالتی ایجاد خواهد شد. البته برخی 
حوادث بعدی در ایران نشان داد که ایشان درست 

می گفتند و من اشتباه می کردم.

پیام تسلیت مشترک نماینده مردم استان 
در مجلس خبرگان رهبری ، قائم مقام 
نماینده ولی فقیه در استان و استاندار

یاور  و  مرید  که  رباني  عالم  آن   ) اول  از صفحه  ادامه   (

معظم  مقام  و  خمیني»ره«  امام  حضرت  صدیق 
رهبري »مد ظله العالي« بود و عمر پر برکت خود را 
در راه اعتالي اسالم ناب محمدي)ص(، آرمان هاي 
امام راحل و نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران 
سپري کرد، همواره الگویي کامل از مدیریت موفق 
اینجانبان  بود.  ایران اسالمي حواهد  براي  اسالمي 
بقیه ا...  حضرت  محضر  به  را  اسفناك  ضایعه  این 
العالي(،  رهبري)مدظله  معظم  مقام  )عج(،  االعظم 
مراجع بزرگوار، حوزه هاي علمیه، ملت شریف ایران 
اسالمي ،بویژه مردم والیتمدار خراسان و باالخص 
خراسان جنوبي و همچنین بیت معظم و معزز ایشان 
ایزد  درگاه  از  مي نماییم.  عرض  تعزیت  و  تسلیت 
علو  وارسته،  فاضل  و  سعید  فقید  آن  براي  متعال 
درجات و براي بازماندگان محترم، صبر و شکیبایي و 

طول عمر با عزت مسئلت داریم. 
آیت ا... واعظ طبسی  پیکر مطهر  شایان ذکر است 
امروز از محل میدان شهدای مشهد مقدس به سمت 

حرم مطهر رضوی تشییع می شود.

حزب ا... خواب را از اسرائیل گرفته  است

امروز می بینیم  فرمانده سپاه قدس گفت:  جانشین 
از  شده  اشغال  مناطق  تنها  نه  اسالم  رزمندگان 
ممالک اسالمی را پس می گیرند بلکه حزب ا... هم 
در لبنان و هم در سوریه خواب را از رژیم اشغالگر 
نیروهای  دفاعی  قدرت  به  قاآنی  گرفته اند.  قدس 
اشاره  فلسطین  مناطق تحت محاصره  در  مقاومت 
کرد و گفت: موشک فجر 5 که از داخل سرزمین 
به داخل تالویو شلیک شد موشکی 8 متری  غزه 
است که از سرزمین کاماًل محاصره شده شلیک شد، 
این کار نشان داد بچه های مبارز این ظرفیت را پیدا 
کردند تا برای سال های متمادی از درون سرزمین 
تحت محاصره موشک مورد نیاز خود را تولید کنند.

مقام قضایی: وزیر ارشاد جوسازی کرد

به  واکنش  در  کشور  کل  دادستان  قضایی  معاون 
اظهارات اخیر علی جنتی وزیر ارشاد ، مبنی بر فشار 
مقاومت  و  اجتماعی  شبکه های  شدن  فیلتر  برای 
وزرا در کارگروه تعیین مصادیق گفت: فشاری برای 
وزیر  و  نشده  وارد  اجتماعی  شبکه های  فیلترینگ 

ارشاد جوسازی کرده است.

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

مرکز فروش پنجـره و شیشه شکرانی

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

سرویس حمل می کنیم.   09155618308 - جالل نیا  

عرضه کننده لوکس ترین و جدیدترین لوازم منزل، تزئینی، آشپزخانه و جهیزیه 
تخفیف ویژه عید نوروز     از 10 اسفند تا پایان اسفند
آدرس: بلوار معلم، خیابان فردوسی، نبش فردوسی 1

   تلفن: 32431749 - 09159044370       مدیریت: عربی

گـالری امیـال
طعم واقعی پیتزا با خمیر تازه

ابتدای بلوار معلم ، نرسیده به معلم 2
تلفن سفارشات: 32236008

تنها پیتزا تنوری در بیرجند

فست فودارسال رایگان
گیپـا 
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اعالشور و لکه برداری فرش های 32412300- 32412311 مدیریت چمنی قـالیشویـي 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

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

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

 32412211-32412789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

خدمات بیل مکانیکی زنجیــری و پیکــور
معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و غیره    09151613389 - بنی اسدی

 گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
به قیمت مناسب در اسرع وقت 

)شهر- روستا(
09159658659



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

كند  روند  از  گزارشي  هيچ  چرا  جان.  آوا  سالم 
پرداختهاي بانك صادرات تهيه نمي كنيد؟ چرا همه 
سكوت كردند؟چرا هيچ برنامه اي اعالم نمي كنند؟ 
چرا بعد از يك سال و اندي هنوز دارند مردم را براي 
گرفتن پول خودشان سر مي دوانند؟ كاش مسئوالن 
سال  يك  بگذارند!  ما  جاي  را  خودشان  بتوانند  هم 
شده با ماهي صد هزار تومان دارم زندگي مي كنم و 

پولم رو بلوكه كرده اند! آخر چقدر صبر ؟
939...085
شوراىشهر  و  محترم  شهردار  از  لطفا  آوا.  سالم 

بپرسيد قبض پسماند چيست؟ با تشكر
936...498
ونج  هج  روستاي  اسالمي  شوراي  از  سالم  با 
روستا فكري  آشاميدني  آب  به  نسبت  خواهشمنديم 
بكنند مردم روستا آب آلوده مي خورند ضمنا 7 سال 
است جاده روستا براي آسفالت شروع بكار كردند اما 

هنوز نتيجه اى حاصل نشده است.
915...288
سپيده  ورودى  رانندگی  و  راهنمايی  لطفا  سالم، 
نصب  گير  سرعت  را  محالتی  خيابان  به  كاشانی 
 كند، متاسفانه برخی از رانندگان رعايت حق تقدم را
نمی كنند و با سرعت وارد خيابان محالتی می شوند.
915...905
ميراث فرهنگی چرا مرمت ارگ بيرجند را زمانی آغاز 
اين  و  هستيم  نوروزى  تعطيالت  نزديك  كه  كرده 

مرمت تا دوماه ديگر به اتمام نخواهد رسيد...
937...876
با سالم. چرا به نظافت و تميزى خيابان الهيه غربی 
مسكن هاى كوشا كوير توجه نمی شود و شهردارى 

هيچ نيرويی برايش نگذاشته است؟ 
915...403
با سالم. لطفا مسئوالن بيمارستان وليعصر پيگير وضعيت 
بيمارستان  اين  اورژانس  بخش  سرپايي  واحد  نظافت 
خصوصا ملحفه هاي اين واحد باشند. بايد به اين موارد 
آن هم در مكانی مانند بيمارستان بيشتراهميت داده شود.
915...590
سالم آوا جان. به گوش مسئوالن برسان ما سهامداران 
شركت سيمان باقران تمام زندگی و دار و ندارمان را 
چندين سال پيش فروختيم سهام خريديم و حاال بعد 
حدود 10 سال راه نيفتاده كه هيچ براى فروش سهام 
مراجعه می كنيم نصفه قيمت می خرند باالخره كی 
ديگرى جاى  در  شركت  اگر  بيفتد؟  راه  خواهد   می 

می بود تا حاال راه اندازى شده بود.
915...257
سالم تا كی مسئوالن می خواهند بگويند هفته آينده، 
خواهند  می  كی  باالخره  شد  تمام  سال  آينده،  ماه 

روشنايی بلوار چهكند را انجام دهند؟  
938...210
در پاسخ مسئوالنی كه می گويند دوري خراسان جنوبی 
و بيرجند از مركز موجب بودجه كمتر شده، دست اندر 

كاران بايد تالش كنند دوري و نزديكي ربطي ندارد.
915...761

مسئوالن لطفا فكري براى كيفيت آب محدوده سراب 
بكنيد. مدتی است وضع آب واقعا خراب شده است.

915...748
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  مسئوالن  اطالع  به  لطفا 
به پرونده هاي مربوط به هيئت تعيين  برسانيد چرا 
دير  اينقدر  بيرجند   در  سند  فاقد  اراضي  تكليف 
رسيدگي می شود؟ در حالي كه در شهرهاي ديگر 

هيئت ها خيلي  فعالتر و سريعتر عمل مي نمايند.
915...974
با سالم.از طرف خودم وتمام مشتركان آوا در خيابان 
آوا  كمال  روزنامه  توزيع  از زحمات مسئول  غفاري 

تشكر را دارم.
915...982
بهداشت  وضعيت  براى  فكرى  سالم.  عرض  با 
درفضاى  و...  آجيل  فروش  بكنيد.  بازار  چهارشنبه 
باز؟ قابل شستشو كه نيستند. مسئوالن پيگيرى كنيد
915...349
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مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( در نشست صفحه اجتماعی تأکید کرد:

توسعه واقعی، در گرو توجه ویژه به نیازمندان جامعه
نبود بانک اطالعاتی جامع از نیازها و نیازمندان واقعی

قسمت اول: بهروزى فر- امسال هم به روال سال هاى 
گذشته، مناسبت هفته احسان و نيكوكارى، فرصت خوبی 
بود براى اين كه متوليان مرتبط را به نشستی بخوانيم تا 
هم پاسخ سؤال هاى مان را بجوييم و هم رابطی باشيم 
براى نزديك كردن آنها كه به گونه اى گره به كارشان 

افتاده، با متوليان امداد و فريادرسی در استان!
امام  امداد  كميته  تشكيل  سالروز  آستانه  در  را  نشست 
خمينی)ره(}چهاردهم اسفندماه{، ترتيب داديم. رضوى مدير 
كل، حسينی معاون توسعه مشاركت هاى مردمی، خزاعی 
عرب معاون اشتغال و خودكفايی، نخعی معاون حمايت و 
روابط  مدير  آراسته  فرهنگی،  مدير  سالمت خانواده، عرب 
عمومی و برنا كارشناس روابط عمومی اداره كل كميته امداد 

امام خمينی)ره( دعوت ما را لبيك گفته و آمدند. 

مهمان هایی از جنس درد

نشست با مقدمه آقاى مدير كل شروع شد، مقدمه اى كه 
به تالش روزنامه آواى خراسان جنوبی و دست اندركاران 
آن در رفع نيازهاى محرومان جامعه اشاره اى اكيد داشت. 
و همين طور از سالروز تأسيس تنها نهادى می گفت كه 
بر خود دارد و مهمترين هدفش،  را  امام خمينی)ره(  نام 

توجه به محرومان است و كم كردن آالم دردمندان.
اين صحبت ها به آمد و شد مراجعين گره خورد و مثل 
گرفت.  قرار  كار  اولويت  در  آنها  به  پاسخگويی  هميشه 
كالمی  در  تا  بودند  آمده  نزديك  و  دور  از  آنها  كه  چرا 
مختصر از انبوه دردهاى خفته شان بگويند، البته نياز به 
حرف اضافه هم نبود، چه كه حزن نهفته در نگاهشان، 
خود گواهی بر ادعا بود. چه آن مرد جوانی كه دوشادوش 
همسر و مادر پيرش آمده بود تا از قلب بيمار مادر بگويد 
و اوضاع نابسامان زندگی آن پيرزن بعد از مرگ همسر، 
 يا آن زن جوانی كه آمده بود تا از همسر بيمار و از كار 
منزل  افتاده  عقب  اجاره  ماه  سه  از  و  بگويد  اش  افتاده 
استيجارى و چشم انتظارى سه كودكش براى نو كردن 
كفش و كالهشان در آستانه عيد، يا آن دختر جوانی كه 
امداد، هاى  حمايت  چتر  چرا  بپرسد  تا  بود  آمده  پدر   با 
سايه اش را از سر اين پدر بيمار و عائله سنگينش برداشته 
گذشته  هاى  سال  اميد  به  كه  جوانی  پسر  آن  يا  است، 
آمده بود تا از تسهيالت ويژه امداد براى افراد غير مددجو 
استفاده كرده، كار آبرومندى دست و پا كند اما غافل بود 
از اين كه سياست هاى جديد، راه را بر اين امكان بسته 
آمدند، هم در همان جلسه  آنها كه  ، و همه  يا...  است، 
اولويت  در  نيازشان  رفع  منظور  به  هم  و  گرفتند  پاسخ 

برنامه هاى كميته امداد امام خمينی)ره( قرار گرفتند. 

عمق فاجعه جوالن فقر در استان 

كه  هايی  سؤال  فراخور  به  نشست،  در  حاضر  مهمانان 
مطرح می شد و درخواست هايی كه می رسيد از اقدامات 
و برنامه ها می گفتند و از آن چه كه انجام شده تا سايه 

فقر از سر مردمان اين ديار دورتر گردد.
از  آمارى  به  خمينی)ره(  امام  امداد  كميته  كل  مدير 
وضعيت موجود نيازمندان تحت پوشش اين نهاد  اشاره 
در  او؛  گفته  به  نشان دهد.  ما  به  را  فاجعه  تا عمق  كرد 
حال حاضر 111 هزار و 500 نفر از مردم خراسان جنوبی، 

تحت پوشش خدمات و حمايت هاى اين نهاد قرار دارند 
كه از اين تعداد، 86 هزار نفر مددجوى مستمرى بگيرند و 
از خدمات امداد به صورت دائمی استفاده می كنند. نكته 
اين كه 48 هزار و 500 نفر هم در مناطق  جالب توجه 
هر  هاى  حمايت  اين  اگر  و  دارند  استان سكنی  محروم 
چند اندک نباشد، زير بار هزينه هاى زندگی خواهند ماند.
بيش از 67 درصد زنان سرپرست خانوار استان، معادل 17 
هزار و 500 نفر كه به واسطه درگذشت همسر يا طالق 

و جدايی، می بايست به تنهايی گليم مشكالت زندگی 
مددجويان  از  بكشند،  آب  از  را  شان  فرزندان  و  خود 
نويسان  قانون  و  ريزان  برنامه  اگر  كه  امدادند  كميته 
توانند  می  راحتی  به  نمايند،  تأمل  آمار  اين  در  قدرى 
از اين بانك اطالعاتی در اختيار امداد و تجربه اى كه 
در كمك به زنان سرپرست خانوار و خودكفا كردن آنها 

دارد، حداكثر بهره را ببرند.

 توسعه، بدون توجه ویژه به نیازمندان،
توسعه اسالمی نیست 

امام  امداد  كميته  كه؛  گفت  هم  را  اين  كل  مدير  آقاى 
را  يتيم   3400 جنوبی  خراسان  استان  در  خمينی)ره( 
شناسايی كرده تحت پوشش حمايت هاى خود درآورده 
اند  داشته  حاميان هم سعی  از  نفر  هزار  البته 17  است، 
براى  را  پدر  خالی  جاى  عزيزان،  اين  نيازهاى  رفع  در 
آنها پر كنند و نكته قابل تأمل اين كه عليرغم تكيه اى 
مرزهاى  خارج  از  مردمی  هاى  كمك  رسيدن  بر  كه 
ايتام در استان خراسان  استان داريم، 68 درصد حاميان 
و ها  كاستی  عليرغم  و  اند  منطقه  همين  بومی   جنوبی، 
محروميت هايی كه وجود دارد، حمايت خود را از كودكان 
ارزنده  اقدامات  از  يكی  اند.  نورزيده  دريغ  استان،  يتيم 
كميته امداد در راستاى محروميت زدايی و رفع آثار فقر از 
زندگی نيازمندان، ترغيب مددجويان به استفاده از توان و 

استعدادشان براى ورود به بازار كار است. بحث اشتغالزايی 
مددجويان اين نهاد، طی 4 ساله گذشته مورد توجه ويژه 
واقع شد، به طورى كه مقايسه آمارها از اين واقعيت پرده 
در  شده  ايجاد  اشتغال  هاى  طرح  تعداد  كه  دارد  برمی 
از 26  بيشتر  سطح كشور در همين 4 سال 178 درصد 
سال قبل آن بوده است. در اعتبارات جذب شده هم رشد 
افزايش  افراد خودكفا شده هم  آمار  در  و  درصدى   280

283 درصدى را می توان مشاهده كرد.

آن چه در صحبت هاى سيد جواد رضوى،  اين همه  با 
واقعيت  اين  كند،  می  خودنمايی  مباحث  ديگر  از  بيش 
از كاالها و  تلخ است كه در طول ساليان، قيمت خيلی 
خدمات افزايش قابل توجهی داشته، درآمد خيلی از اقشار 
جامعه، به نسبت تورم تغيير كرده اما مستمرى مددجويان 
امداد، سالهاست ثابت مانده و متأسفانه هيچ نسبتی هم با 
تورم ندارد، به گونه اى كه يك خانواده 5 نفره در شرايط 
اصاًل  دارد كه  ماهانه  تومان درآمد  فعلی، يك صد هزار 
تكافوى نيازها را نمی كند. اين در حالی است كه به گفته 
رضوى، اگر قرار است توسعه اى رخ بدهد بايد از همين 
جامعه  محروم  قشر  در  نياز  عميق  هاى  دره  از  و  پايين 
 شروع شود، چرا كه اگر شرايط به همين گونه ادامه يابد،
داشت، خواهد  دريافتی  شان  ظرفيت  از  بيش  اى   عده 

درجا  مشكالت  بار  زير  اندک،  درآمد  وجود  با  اى  عده 
از البته  داشت.  نخواهند  پيشرفتی  هيچ  و  زد   خواهند 

آن جايی كه به جهت حجم باالى نيازها، پيچيدگی فقر 
و آسيب هايی كه به همراه دارد، مستمرى كميته امداد و 
يارانه ماهانه، نمی تواند گره گشاى مشكالت نيازمندان 
ما باشد، لذا با تأكيد رهبر معظم انقالب در رويكرد جديد 
اندازى  راه  از طريق  مردمی،  هاى  بر كمك  تكيه  امداد 
شبكه هاى نيكوكارى و رجوع مردم است. به اين ترتيب 
كه اين مراكز بن بست هاى اجتماعی محالت را شناسايی 
 كرده با استفاده از توان مردم و اهالی محل براى رفع آن

چاره انديشی می كنند. در همين راستا در حال حاضر 23 

مركز نيكوكارى در استان فعال شده كه در خود محالت 
به رفع نياز محرومان همت می گمارند. 

 موازی کاری سازمان ها و
 نهادهای حمایتی مختلف

- حال سؤال روزنامه از مديركل امداد اين است كه؛ در 
صحبت هاى اوليه بنا بر اين بود كه ظرف يك سال در 

استان 39 مركز نيكوكارى فعال شود، در حالی كه فعاًل  
از شروع فعاليت اين مراكز  اندى  با گذشت يك سال و 

در خراسان جنوبی، فقط 23 مركز فعال شده است، چرا؟
ورود  با  كه؛  است  اين  پرسش  اين  به  رضوى  پاسخ  و 
شد  اين  بر  تصميم  امداد،  مجموعه  به  فتاح  مهندس 
شوند، واكاوى  لحظه  اين  تا  شده  انجام  اقدامات   كه 

آسيب شناسی شرايط صورت گيرد، نقاط قوت و ضعف 
در  راه،  ادامه  در  تا  بررسی شود  فعال  نيكوكارى  مراكز 
فعال كردن مراكز نيكوكارى جديد، آزمون و خطا كمتر 
گردد، اما در مجموع، تكيه ما بر مردم است و تا آن جا 
از توان مراكز خيريه، مؤسسات مختلف و...  بتوانيم  كه 

در اين راستا استفاده خواهيم كرد.  
مؤسسات  حاضر  حال  در  است؛  اين  هم  بعدى  سؤال   -
خيريه متعدد، سازمان ها، نهادها، ادارات خاصی كه همه 
در راستاى كمك به محرومان فعاليت می كنند، به نظر 
ها  مجموعه  اين  بين  كه  اعتباراتی  همه  اگر  رسد  می 
تقسيم می شود، يك كاسه شده از يك مركز واحد توزيع 
پيامدش  مهمترين  داشت،  خواهد  بهترى  نتيجه  گردد، 
يكسان  طور  به  نيازمندان  همه  كه  بود  خواهد  اين  هم 
مند بهره  مردمی  و  دولتی  هاى  كمك  از  يكنواخت   و 

با  )ره(  خمينی  امام  امداد  كميته  كل  مدير  شوند.  می 
اشاره به اين كه مرجع پاسخگويی به سؤال نيستيم اما بر 
 اساس آن چه كه تعريف شده هر كدام از اين حوزه ها،

وظيفه اى خاص را به عهده دارند، بر اين اصل تأكيد دارد 

مثال  براى  طرفی  از  نداريم  كارى  تداخل  هيچ  ما  كه؛ 
بنياد بركت كه قرار بود اقالم حمايتی خود را در استان 
توزيع كند، با ما هماهنگ بود و از ما كمك خواست يا 
مراجعه  ما  به  محرومان  منزل  ساخت  در  مسكن  بنياد 
دارد و در مجموع هر كس در حيطه وظايف خود، كارى 

را به عهده گرفته است.

تجربه نیکوی ترکیه در رفع فقر از جامعه

استناد  با  هم  خانواده  سالمت  و  حمايت  معاون  نخعی 
اجتماعی  رفاه  معاون  ميدرى،  احمد  دكتر  هاى  گفته  به 
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی به اين نكته اشاره دارد 
با اجراى طرح تحول اقتصادى در سال 2001، 30  كه؛ 
به زير خط فقر سقوط كردند. دولت  تركيه  درصد مردم 
براى برون رفت از اين معضل، تمام مؤسسات حمايتی را 
به هم ارتباط داد تا هيچ فردى نتواند از خدمات موازى 
اين مؤسسات، سوء استفاده نمايد. در همين راستا بانك 
اطالعاتی جامعی شكل گرفت و همه نيازمندان تركيه از 
خدمات واحدى برخوردار شدند. پيامد اين اقدام اين بود 
يافت  كاهش  جامعه  بر  حاكم  فقر  به سرعت حجم  كه، 
البته  رسيدند،  مطلوبی  رفاهی  سطح  به  تقريبًا  مردم  و 
اوضاع، تحت حمايت  به جهت وخامت  اندكی هم  افراد 
دولت درآمدند. به گفته نخعی؛ اگر ما هم بخواهيم براى 
 مبارزه با فقر گامی جدى برداريم، بايد همه اين نهادها و
سازمان ها در كنار هم قرار بگيرند و اولين اقدام هم اين 
است كه بانك اطالعاتی جامعی در اختيار داشته باشيم 
در  را  اطالعاتی  بانك  اين  ما  كه  است  اين  واقعيت  اما 
اختيار نداريم و تنها از طريق پرسش گرى، جذب مددجو 
اتفاق می افتد و چه بسا اغلب افرادى كه از حمايت هاى 
سازمان ها استفاده می كنند، فقر واقعی نداشته باشند و 
به جهت كاهش عزت نفس دست شان پيش سازمان ها 
دراز است و از خدمات استفاده می كنند. اين جاى خالی 
بانك اطالعاتی باعث شده در شرايط فعلی ما از دارايی 
حمايتی  نهادهاى  پوشش  تحت  افراد  مشهود  غير  هاى 
با وجود كه  مددجويانی  بسا  و چه  باشيم  نداشته   آگاهی 
دارايی هايی كه قابل كشف نيست، باز هم از حمايت هاى 
نيست.  اصاًل شايسته  اين  كه  نمايند  استفاده می  دولتی 
اين  اين نكته هم تأكيد دارد كه؛ تنها مرجعی كه  او به 
رفاه  وزارت  حاضر  حال  در  دارد،  اختيار  در  را  اطالعات 
است كه می تواند از آن به نحو شايسته اى بهره ببرد. 
حسينی، معاون توسعه مشاركت هاى مردمی هم بر اين 
مسئله اصرار دارد كه؛ مؤسسات و نهادهاى شناسنامه دار 
كشور با هم تداخل كارى ندارند، بلكه مشكل آن جاست 
كه مؤسساتی در زمينه كمك به نيازمندان ورود كرده اند 
از  يكی  در  مثال  براى  ندارند.  درستی  جايگاه  اصاًل  كه 
شهرستان هاى استان، مؤسسه خيريه اى داريم كه با 10 
نفر پرسنل، تنها 7 مددجو دارد اما به اندازه 12 مؤسسه 
ديگرى كه در آن شهرستان فعال است از كشور كمك 
گرفته و متأسفانه تراز مالی مشخصی هم ندارد كه بتوان 
گفته  به  نمود.  معين  را  اعتبارات  اين  كرد  هزينه  محل 
كرده  ورود  بحث  اين  به  مجلس  اجتماعی  او؛كميسيون 
و قرار است براى  27-28 سازمان حمايتی فعال كشور، 

دستورالعمل هاى ويژه اى را تعريف نمايد.
ادامه دارد...

كارشناس هواشناسی خراسان جنوبی،گفت: با توجه به بارندگی هاى هفته اخير ميزان بارندگی استان به 36 ميليمتر رسيد. رضا برهانی، اظهاركرد: طی 
هفته جارى ميانگين بارندگی در استان حدود 6.5 ميليمتر بوده كه با توجه به اين بارندگی ها ميزان بارندگی كل استان از مهر ماه تاكنون به 36 ميلمتر 

رسيده است. وى افزود: با توجه به كمبود باران در استان و حتی بارندگی هاى اخير بازهم نسبت به سال گذشته 38 درصد كاهش بارندگی داريم.

میانگین بارندگی خراسان جنوبی به 36 میلی متر رسید

فروش آب شیرین کن خانگی
نقد و اقساط 

)بدون افزایش قیمت(
خیابان فردوسی - نبش حافظ

09155438760
32421633

فروشگاه خواجوی
حمل بار و اثاثیه منزل به تمام نقاط 
توسط  کارگر ماهر با نیسان و خاور

09156648854
32229950
 32229960
اتوبار فرهمند

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

داربست مهـدی   نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم  
بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی   32319263-09151642377 - وسیله کار

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

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 )علیه السالم(

ساعت کار: 10 الی 14 و 16 الی 19    تلفن مشاور: 09155622201

نشانی: بیرجند - خیابان پاسداران - تقاطع 15 خرداد- خیابان 22 بهمن

* فروش، معاوضه آپارتمان 100 متری در حال ساخت، حاشیه بیست متری سپیده کاشانی، موقعیت 
عالی و آینده دار، 70 میلیون، نقد و قسط ، 50 میلیون وام بانکی تغییر شرایط پرداخت بالمانع 

* فروش ویالیی در حال ساخت ،3 طبقه 180 متر زمین 340 متر بنا ، مدرس 25 جنوبی ، 450 میلیون 
نقد و اقساط * خریدار زمین یا مشارکت در ساخت، 300 متر به باال ، کوچه باالی 10 متر، استقالل 

بعثت، نبوت، فتح یا آخر توحید و مدرس

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
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شنبه *  15 اسفند 1394 * شماره 3459 44
خسارت 78 میلیارد ریالی بارندگی های اخیر در استان

ایسنا- مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی، گفت: بارندگی های چند روز اخیر در استان 78 میلیارد ریال خسارت وارد کرده است. 
میرجلیلی اظهارکرد: طی چند روز گذشته در شهرهای بیرجند، درمیان، زیرکوه و نهبندان باران هایی به صورت رگباری داشته ایم که بارندگی 
در بعضی نقاط استان بالغ بر 35 میلی متر گزارش شده است. وی تصریح کرد: بیشترین خسارت ها به راه های روستایی و عشایری، مزارع 
و باغات کشاورزی و دامداران، شریان های حیاتی، شبکه های انتقال و توزیع آب و برق و خسارت به چاه ها و قنوات کشاورزی بوده است.

استقبال مردم و تجار افغانستان از نمایشگاه اختصاصي ایران در کابل قابل توجه است. امروز و روزگذشته 
بازدید هاي مردم و تاجران از غرفه منطقه ویژه اقتصادي استان پیشرفت موثري به فعالیت معرفي این 
منطقه به عنوان یک فرصت اقتصادي داده است. موقعیت استراتژیک منطقه در مجاورت با فراه و نمایش 
این موقعیت روي نقشه نصب شده در محل غرفه براي بسیاري از بازدید کنندگان جالب توجه است و 
 آنان را به پرسش سواالت بیشتر درباره منطقه ویژه اقتصادي استان و آغاز نشستي براي گفتگو ترغیب

مي کند. امروز و روز گذشته بیش از 500 نفر از غرفه بازدید کرده و ظرفیت ها و مزایاي این منطقه 
ویژه، عالوه بر دیگر مراجعه کنندگان به 70 تاجر افغانستان براي شناساندن زمینه فعالیت در نشست هاي 
تخصصي اعالم شده است. این تاجران به اتفاق بر سهولت و افزایش مراودات با تجار ایراني تاکید داشتند 
همان طور که خان جان الکوزي، رئیس اتاق بازرگاني افغانستان در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه ایران 
در کابل گفت: تالش بسیاري براي تقویت روابط تجاري با ایران انجام مي شود و باور داریم که تجارت ما 
با ایرانیان بیش از پیش رونق مي گیرد. او برپایي این نمایشگاه را به دلیل زمینه مناسبي که براي تحقق 
این هدف دارد بسیار مهم دانست و ادامه داد: با تدابیري که تجار ایراني و افغانستاني براي تقویت ارتباطات 
یا شروع ارتباط تجاري جدید مي اندیشند حرکت بزرگي به سمت سرمایه گذاري ها در دو کشور برداشته و 
مناسبات تجاري روزافزون می شود. الکوزي تاکید کرد که از تجارت غیر قانوني جلوگیري و سیاست هاي 
غیر معقول اصالح مي شود. دکتر بهرامي سفیر ایران در کابل هم گفت : در رابطه تجاري ایران و افغانستان  

توجه به کیفیت کاال و تامین خدمات پس از فروش بعد از ارائه خدمات  فني و مهندسي اهمیت دارد.
وي افزود: نباید نگاه ما به بازار افغانستان، نگاه صادراتي صرف باشد بلکه انتقال خط تولید و ایجاد 
اشتغال در این کشور بسیار مهم است. وي گفت: به دنبال ایجاد توازن در تجارت با افغانستان هستیم 
و در شرایط کنوني در دوران پسابرجام با توجه به آزاد شدن ظرفیت هاي بسیاري از ایران، فرصت 
خوبي براي توسعه روابط تجاري فراهم شده است. رسا، وزیر صنایع  تجارت  وپترلیم  افغانستان هم بر 
همین نکات تاکید داشت و گفت : باید تالش کنیم تا آن دسته از فعالیت هاي تجاري و اقتصادي میان 
ایران وافغانستان که روي کاغذ مانده است عملیاتي شود. او به ظرفیت هاي ویژه افغانستان چون آب، 
معادن، محصوالت غني کشاورزي و نیروي کار ارزان اشاره کرد و افزود: ایجاد خط تولید در افغانستان 
امروز بسیار نیاز است و ایران مي تواند در این مرحله به افغانستان بسیار کمک کند. نعمت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت ایران هم به افغانستاني ها قول داد هرآنچه از تجربه در زمینه تولید داریم در 
اختیار همسایگان خود در افغانستان قرار خواهیم داد. وی گفت: عالقه داریم خطوط تولید به دست شما 
و مشارکت تجار ایراني ایجاد شود تا هم نیاز کشورتان تامین شود و هم به صادر کننده تبدیل شوید. 
وی ادامه داد: افغانستان در حوزه معدن ظرفیت هایي دارد که با تفاهم نامه و توافق نامه هایي که امروز 
امضا شد براي اکتشاف و تولید ثروت در این بخش کمک خواهیم کرد. نعمت زاده گفت: ما آمده ایم 

که از نزدیک با برادران افغانستاني خود دست همکاري و یاري بدهیم.

 آیت ا... واعظ طبسی
 یار و یاور اسالم و نظام اسالمی

طبسی،  واعظ  عباس  آیت ا... 
به  ماه  اسفند  هفتم  از  که 
در  تنفسی  مشکالت  دلیل 
بیمارستان امام رضا)ع( مشهد 
بستری شده بود، با وخیم تر 
از  پس  عمومی،  حال  شدن 

چند بار CPR، دیروز صبح حوالی ۲ بامداد به ملکوت 
اعلی پیوست. آیت ا... واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در 
تولیت آستان قدس رضوی در  استان های خراسان و 
سال 1314 در مشهد مقدس و در خانواده ای مذهبی و 
روحانی متولد شد. وی از   همان سنین کودکی و نوجوانی 
بسیار عاطفی و عالقمند به حوزه های علمیه، عالمان 
دینی و حضور در جلسات مذهبی بود. آیت ا...واعظ طبسی 
در 16 سالگی به حوزه علمیه وارد شد و دروس مقدماتی، 
سطوح متوسطه و عالیه و خارج را به طور جّدی دنبال 
کرد و از محضر اساتید و عالمان برجسته ای همچون 
آیات عظام و حجج االسالم والمسلمین خالقی، جاویدی، 
ادیب نیشابوری، حاج سید احمد مدرس یزدی، حاج شیخ 
مجتبی قزوینی و میالنی بهره مند گردید، به طوری که 
را وی  بروجردی  العظمی  آیت ا...  حضرت   مرحوم 
 طلبه ای خوش فکر و به عنوان زبان حوزه های علمیه
می دانستند. آیت ا... واعظ طبسی در دوران تحصیل و 
تدریس خویش بر مبانی حضرت امام خمینی )ره( و بعضًا 
مرحوم آیت ا... العظمی نائینی، مرحوم آیت ا... العظمی 
خاص  توّجه  حکیم  العظمی  آیت ا...  مرحوم  و  خویی 
داشته و در ادبیات، منطق، معانی و بیان و اصول دارای 
نوشته هایی است که در آینده به چاپ خواهد رسید و 
مورد استفاده حوزه های علمیه قرار خواهد گرفت. وی با 
احساس نفرت عمیقی که از رژیم پهلوی در خود احساس 
ابراز  می کرد، خشم و کینه اش را به اشکال مختلف 
می نمود و پس از گذشت یکی دو سال از شروع درس در 
حوزة علمیه با سخنرانی های خویش مبارزه ای هدفمند 
آغاز  زمان  آن  حاکم  دستگاه  علیه  بر  را  دار  جهت  و 
 کرد، تا جایی که چندین بار بخاطر همین سخنرانی ها
ممنوع المنبر و یا به زندان کشانده شد، لکن این مبارزه 
مقدس را تا پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران به 
رهبری امام خمینی )ره( ادامه داد و همیشه یار و یاور 
اسالم و نظام اسالمی برای خدمت به جامعه اسالمی 
بود. وی در دیداری که با امام راحل )ره( داشت، معظم له 
در مورد ایشان فرمود: »من به شما از دو حیث ارادت 
دارم، به خاطر خودتان و به خاطر مرحوم والدتان، چه 
بسیار افرادی غیرمسلمان بودند که تحت تاثیر منطق و 
کالم مؤثر و پرجاذبه او به اسالم مشرف شدند« آیت ا... 
واعظ  طبسی پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
همواره به عنوان یکی از استوانه های نظام مقدس مورد 
توّجه قرار داشت. وی عالوه بر خدمت در بارگاه مقدس 
رضوی در نهادهایی همچون مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و مجلس خبرگان رهبری عضویت و ریاست حوزه 

علمیه خراسان را به عهده داشت.

معرفي منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي به 70 تاجرافغانستان

نمایشگاه  در  جنوبي  خراسان  اختصاصي  پاویون  اعضاي   
کابل براي معرفي ظرفیت ها و برخي فعالیت هاي تجاري 

استان درحال تالش و تکاپو هستند. 
نمایشگاه  ورودي  در  مناسب  موقعیتي  با  پاویون  این 
بخش  غرفه  ده  و  طراحي  افغانستان  در  ایران  اختصاصي 
حال  در  مکان  این  در  جنوبي  خراسان  صنایع  و  تجارت 
فعالیت است. غرفه منطقه ویژه اقتصادي استان در مرکز 
هاي  عایق  تایر،  کویر  کیان،  ستاره  هاي  غرفه  و  پاویون 
معادن،  و  صنایع  و  بازرگاني  اتاق  شرق،  ستاره  رطوبتي 
دفتر بازرگاني خامه زر، هلدینگ تاپ سر، سیمان باقران، 
در  خاوران  علوفه  صنعت  و  کشت  شرق،  علوفه  و  دان 

دیگر نقاط غرفه براي معرفي ظرفیت ها به تجار و مردم 
هاي  برنامه  اجراي  عالوه  به  اند.  شده  مستقر  افغانستان 
هیئت تجاري استان متشکل از مدیر کل هماهنگي امور 
و  معدن  صنعت،  سازمان  کل  مدیر  استانداري،  اقتصادي 
سازمان  رئیس  کشاورزي،  جهاد  سازمان  رئیس  تجارت، 
بازارچه هاي مرزي، رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادي 
صنعتي  هاي  شرکت  کارشناسان  و  عامل  مدیران  و 
با  مراودات  تقویت  براي  مذاکرات  زمینه  در  تجاري  و 

افغانستان درحال اجراست.
اعضا  برخي  و  نمایشگاه  روز  استان دومین  تجاري  هیئت 

سومین روز حضور خود را درکابل مي گذرانند.

برگزاري  با  کابل  در  استان  تجاري  هیئت  مذاکرات 
افغانستاني  مقامات  با  مختلف  هاي  نشست  و  جلسات 
در جریان است. در این نشست ها هیئت تجاري استان 
افغانستاني  تجار  و  مقامات  با  گفتگو،  هاي  فرصت  در 
انجام  را  هایي  رایزني  مراودات  تقویت  و  سهولت  براي 
با تجار مطرح  براي نشست  برنامه هاي مختلف  دادند. 
تجاري  هیئت  نشست  و  است  جریان  در  افغانستان 
و  افغانستان  مقامات  از  گروهي  با  جنوبي  خراسان 
برگزار شب  جمعه  کشور  این  تاجران  ترین   فعال 

حضور  با  استان  تجاري  هیئت  فعالیت  شود.  مي 

استانداري،  اقتصادي  امور  هماهنگي  کل  مدیر 
سازمان رئیس  کشاورزي،  جهاد  سازمان   رئیس 

ویژه  منطقه  سازمان  رئیس  مرزي،  هاي  بازارچه 
و  صنعتي  هاي  شرکت  عامل  مدیران  اقتصادي، 
کیان، ستاره  تایر،  کویر  مسئوالن  از  متشکل   تجاري 

عایق هاي رطوبتي ستاره شرق، اتاق بازرگاني و صنایع 
و معادن، هلدینگ تاپ سر، سیمان باقران، دان و علوفه 
در  کارشناسان  و  خاوران  علوفه  و صنعت  شرق، کشت 
اختصاصي  نمایشگاه  روز  دومین  در  مربوط  هاي  حوزه 

ایران در کابل امیدوارکننده است.

پيشبرد مذاکرات هيئت تجاري استان در کابل

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، وزیر تجارت و صنعت و وزیر معادن و پرولیوم افغانستان از پاویون 
به همراه دو همتاي خود رسا و صفا  زاده،  نعمت  بازدید کردند.  نمایشگاه کابل  در  استان  اختصاصي 
درباره تجار خراسان جنوبي سواالتي  و  برخي سرمایه گذاران  از  استان  پاویون  ده غرفه  از  بازدید   در 

فعالیت ها مطرح کردند. رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت: استان خراسان جنوبي در مرز والیت 
فراه براي ما اهمیت بسیاري دارد و افزایش مراودات از مرز هاي رسمي این دو والیت مد نظر است. غرفه 

هاي منطقه ویژه اقتصادي استان، هلدینگ تاپ سر، اتاق بازرگاني، صنایع و معادن، ستاره کیان، فروزان 
بیرجند، عایق هاي رطوبتي ستاره شرق، سیمان باقران، دان و علوفه شرق و کشت و صنعت علوفه خاوران 
در این پاویون نمایشگاه ایران در کابل اولین روز فعالیت معرفي زمینه کاري را به خوبي به پایان رساندند.

وزراي دو کشور و هیئت همراه پس از بازدید از دیگر غرفه ها، نمایشگاه را براي شرکت در جلسه اي 
اختصاصي به منظور  بررسي دقیق تر زمینه هاي جدید فعالیت ترک کردند.

 بازديد وزراي صنعت، معدن و تجارت ايران و افغانستان
 از پاويون خراسان جنوبي

تکاپو در پاويون اختصاصي استان براي معرفي خراسان جنوبي به افغانستان

بـرنـج ام-كــي 

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

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بيرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

برنج سفيد دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شاليزارها
تأييد شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت
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ایزوگام سلیمانی
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قــاليشويی خــاوران   09151647069- 32255257-32253199  نوگیدری

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

مبــل سوفــا

اقساط ٧ ماهه
 بدون پيش پرداخت

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

٠٩١2٣- ٨٥٧٨١٦٥2٤٤٥٠٩٥

گروه صنعتی

خريد اعتباری برای فرهنگيان محترم

اتوبـار پرستـو 

خيابان شهاب ، اتوبار پرستو  ٣22٥٦٤٦٥ -  ٣22٥٦٤٤٤ ٠٥٦ - ٠٩١٥٥٦2٩٦٤٨

برای اولين بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

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

   كاظمی - خرم نژاد

نمايشگاه تخصصی پرده

           پارسـا
بيرجند - نبش توحيد 2٨- ايزدی     ٠٩١٥٦٧٠٦٣٠١ - ٠٥٦٣2٤٤٥2٥2

نقـد    اقسـاط

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

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

نقـاشي ساختمان پيشگامـان 
اجراي كليه رنگ هاي پالستيك 

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

09151630485 معصومیه  - صنعت و معدن 3- پالک  30

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

با نازل ترین قیمت / با محل مناسب برای پارک ماشین

انتهای غفاری - خیابان بزرگمهر  09194252692- 32447825

آغاز فروش اقساطی 

10 ماهه لپ تاپ

 و رايانه خانگی

 )بدون پيش پرداخت(     

  حد فاصل معلم 24-22   
  رایانه  ثـامن  

   تلفن: 32446431 )5 خط(
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دو مرد در کنار دریاچه ای مشغول ماهیگیری بودند . 
یکی از آنها ماهیگیر با تجربه و ماهری بود اما دیگری 
ماهیگیری نمی دانست. هر بار که مرد با تجربه یک 
ماهی بزرگ می گرفت، آن را در ظرف یخی که در 
کنار دستش بود می انداخت تا ماهی ها تازه بمانند، اما 
دیگری به محض گرفتن یک ماهی بزرگ آن را به 
دریا پرتاب می کرد. ماهیگیر با تجربه از اینکه می دید 
آن مرد چگونه ماهی را از دست می دهد بسیار متعجب 
بود . لذا پس از مدتی از او پرسید: - چرا ماهی های به 
این بزرگی را به دریا پرت می کنی؟مرد جواب داد : آخر 
ماهیتابه من کوچک است!گاهی ما نیز همانند همان 
مرد، شانس های بزرگ، شغل های بزرگ، رویاهای 
بزرگ و فرصت های بزرگی را که خداوند به ما ارزانی 
می دارد را قبول نمی کنیم . چون ایمانمان کم است .

ما به یک مرد که تنها نیازش تهیه یک ماهیتابه بزرگتر 
بود می خندیم ، اما نمی دانیم که تنها نیاز ما نیز ، آنست 
که ایمانمان را افزایش دهیم.خداوند هیچگاه چیزی را 
که شایسته آن نباشی به تو نمی دهد.این بدان معناست 
که با اعتماد به نفس کامل از آنچه خداوند بر سر راهت 
غیر  برای خدا  چیز  کنی.هیچ  استفاده  دهد  قرار می 
ممکن نیست .به یاد داشته باش :به خدایت نگو که 
چقدر مشکالتت بزرگ است، به مشکالتت بگو که 

چقدر خدایت بزرگ است.

برای انسان های موفق هفت روز هفته
 هفت امروز است و برای دیگران هفت

 روز هفته، هفت فردا !

اگر نمی توانی مدادی باشی که خوشبختی 
یک نفر را بنویسد پس حداقل سعی کن

 پاک کنی باشی که غم کسی را پاک کند

در هر دشتی که الله زاری بوده ست
از سرخی خون شهریاری بوده ست
هر شاخ بنفشه کز زمین میروید

خالی است که بر رخ نگاری بوده ست

امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم 
که وقتی از خط پایان زندگی
 می گذریم کسی دست نزند

دنبال کسی نباشید که همه مشکالت شما
 را حل کند دنبال کسی باشید که نگذارد 
به تنهایی با آن مشکالت روبرو شوید !

برآورد ها نشان می دهند شاغلین ساالنه چیزی حدود 200 
ساعت از وقت خود را در رفت و آمد به محل کارشان 
صرف می کنند. شما می توانید با استفاده از محتواهای 
آموزشی اطمینان حاصل کنید از این زمان استفاده بهتری 
می کنید، اما این هیچ گاه به اندازه ی اینکه جایی بنشینید 
و تمرکز خود را کاماًل متوجه کاری کنید نتیجه بخش 

نخواهد بود.

رفت و آمد های خود را کوتاه کنید
بسته به اینکه شغل تمام وقت شما چه باشد، شاید گزینه 
دیگری برای کوتاه کردن زمان رفت و آمد خود در اختیار 
نداشته باشید. اما اگر هدف نهایی شما ایجاد یک استارتاپ 
است و تنها گزینه ی شما انجام این کار خارج از وقت 
اداری است، پیدا کردن شغلی که این موضوع را تا حد 
امکان برایتان ساده کند به شما کمک زیادی خواهد کرد. 
برای نیل به این هدف الزم است به محل کار خود بسیار 
روی  بیشتری  مالی  ی  هزینه  اگر  حتی  باشید،  نزدیک 

دستتان بگذارد یا شما را از دوستانتان دورتر کند.
فراموش نکنید بخشی از اینکه در وهله ی اول کار تمام 
وقت را برای خود انتخاب کرده اید به این علت است که 
درآمد )و به تبع آن منزلی در محل مناسب( داشته باشید. 

بیایید صادق باشیم؛ شما در هر صورت وقت آزاد چندانی 
برای تعامل با دیگران نخواهید داشت. رفت و آمد شما به 
محل کار تنها زمانبر نیست، بلکه انرژی شما را نیز تحلیل 
می برد؛ وقتی ساعت ها زمان خود را در رفت و آمد سپری 
کنید، بهره وری و انرژی شما نیز به همراه این زمان به هدر 
خواهند رفت.اسلویان ظرف سه سال گذشته سه بار شغل 
خود را عوض کرده و جابجا شده است تا زمان رفت و آمد 
خود را به کمتر از 20 دقیقه برساند. حالت ایده آل این است 
که این 20 دقیقه را نیز با دوچرخه و یا پیاده روی به محل 
کار خود رفت و آمد کنید تا کمی ورزش را نیز در برنامه ی 

خود گنجانده باشید.

 کسب و کار خود را از صفر شروع نکنید
باید همه  اشتباه فکر می کنند  به  از مؤسسین  بسیاری 
زمانبر  اندازه  از  بیش  کار  این  بسازند.  خودشان  را  چیز 
 است. شاید ابتدا اینطور به نظر بیاید که یک درآمد ثابت
 می تواند زمان بیشتری در اختیارتان قرار دهد. اما تجربه 
تیگران اسلویان می گوید این می تواند تله ی خطرناکی 
باشد. وقتی به جای تنها یک شغل، شغل دومی به عنوان 
یک کارآفرین داشته باشید، سرعت اهمیت بسیار بیشتری 
پیدا می کند.اما چرا؟ چون انسان ها برای اینکه انگیزه خود 

را حفظ کنند نیاز دارند همواره در حال پیشرفت باشند. اگر 
شکل دهی یک نمونه ی اولیه ی قابل استفاده بیشتر از 
6 ماه طول بکشد، احتمال دارد پیش از آنکه به نتیجه ی 
خاصی برسید آن را رها کنید. باور کنید اگر یک هفته تمام 
وقت خود را صرف سیستمی متفاوت برای ثبت نام کاربران 

خود بکنید، موفق نخواهید شد. 
در روز های اول، مهم ترین کاری که می توانید انجام دهید 
این است که یک نمونه اولیه ی عملیاتی روانه ی بازار کنید 

و ببینید به کجا می رسد. 
سپس وقتی مسیر خود را دنبال کردید و منابعی در اختیار 
گرفتید، می توانید برگردید و تعداد بیشتری بسازید و یا به 

بازسازی محصول خود بپردازید.
های  چارچوب  باز،  متن  های  پروژه  امروزه  خوشبختانه 
جدید، و سیستم های از آب و گل درآمده ی فراوانی در 
اختیار کارآفرینان قرار دارد و اغلب ویژگی های استاندارد 
مورد نیاز شما از قبل به صورت آماده وجود دارند. کافی 
است این محصوالت را در کنار یکدیگر قرار دهید و آنها را 
کمی دستکاری کنید تا نیمی از راه را طی کرده باشید. این 
کار همچنین به شما اجازه می دهد زمان محدود و انرژی 
بی نهایت ارزشمند خود را صرف کار هایی بکنید که به 

واقع اهمیت زیادی برایتان خواهند داشت.

 برای خود شریک پیدا کنید
داشتن یک شریک دیگر که مکمل شما باشد برای تمام 
کارآفرینان اهمیت دارد، اما برای کسانی که هنوز شغل 
تمام وقت خود را ترک نکرده اند از اهمیتی ویژه برخوردار 
است. پیدا کردن یک نفر دیگر که به اندازه ی خودتان به 
استارتاپ شما باور داشته باشد و به همان اندازه برایش 
وقت و انرژی بگذارد بیش از هر چیز دیگر به یک دلیل 

حیاتی است.
در این صورت ایده یا شرکت شما دیگر به خودتان خالصه 
نمی شود و این، مسئولیت به بار می آورد. شما نمی توانید 
کسی که به دنبال شما وارد این نبرد شده است را نا امید 
کنید. انتخاب یک مؤسس دیگر همچنین به این معناست 
که دو نفر برای این کار تالش می کنند. به این ترتیب کار 
سریع تر پیش می رود و این چیز خوبی است، نه تنها برای 
باال بردن احتمال موفقیت، بلکه از لحاظ انگیزه نیز به شما 
کمک می کند. از آنجایی که شما و شریکتان در برهه 
های مختلف باال و پایین های خود را خواهید داشت، قادر 
خواهید بود یکدیگر را در غلبه بر این چالش ها یاری کنید.
از  به این ترتیب تصمیم هایی که می گیرید می تواند 
بحث و همکاری شما با یکدیگر نشأت بگیرند، نه از مغز 

سردرگم، خسته و کار کشیده ی خودتان.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

حدیث روز

آیا به جای او خدایانی را بپرستم که اگر ]خدای[ رحمان بخواهد به من گزندی برساند 
نه شفاعتشان به حالم سود می دهد و نه می توانند مرا برهانند. سوره یس، آیه 23

حدیث روز

هر یک از دو نفـری که میان آنها نزاعی واقع شود و یکـی از آن دو رضایت دیگری 
را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود. امام حسین )ع(

سبک زندگی

از تک تک ثانیه هایتان استفاده کنید

از  حالتی   - زیبا  گلی   -1 افقي: 
نفی   - خودرو  جلو  چراغ  روشنایی 
مکانی  صفوی  دوره  در   -2 عرب 
برای تهیه انواع  جوشانده و شربت 
بود - اصطالحی در ورزش کشتی 
عاشق   - معطر   - بودن  برابر   -3
4- صدمه - دربردارنده - خوشحال 
پاک   - نافرمان  و  سرکش   -5
توان  گیری  اندازه  واحد   - کننده 
 - دارد  رفتن  به  امر  الکتریکی 6- 
آفریقایی در  ادب آموختن - کشور 
همسایگی تانزانیا 7 - روزی دهنده 
- تغییر شکل بعد از دوره جنینی در 
نوعی  ژاپن  8-  پول  دوزیستان - 
سوره  چهارمین   - پوستی  بیماری 
 -9 نوح)ع(  حضرت  پسر  قرآن- 
عینی   - السیر  سریع  هواپیمای 
به وسیله غدد درون  - خارج 10- 
دان  ریاضی   - شود  می  تولید  ریز 
 - زده  آهار   -11 بلی   - سوئیسی 
اصفهان  قدیمی  کلیسای   - محله 
12- بلندپایگان - ژرف - راه میانبر! 
13- همتا - دانش ذاتی - الستیک 
یدکی 14- از پیامبران بنیاسرائیل 
- اطاعت کردن و تسلیم شدن 15 - 
پیشوندی منفی - دستیار متخصص 

- نقشی برای قالی.

میالدی  ماه  نهمین  عمودي: 1- 

- شبکه استانی سیمای چهارمحال 
محور  در  پلی   -2 بختیاری  و 
انجام  برای  دستگاهی   - سوادکوه 
 واکنش های هسته ای - دارو 3 - 
 - اکبر  دب  در  نور  کم  ای  ستاره 
گنجینه - دارای جنبه داستانی 4-  
شنونده - برپا ایستادن - رابطه علت 
و معلولی 5- آبشار دوقلوی دیدنی 
گاهی دل هم  گرگان - خدایی - 
می زند! 6 - واحد سیگار - از نوشت 
افزار - افسر ارشد در ارتش اروپایی 
7- باران تند و شدید - چوبدستی - 
حیات 8 - خودروی فرانسوی - نام 

قدیم مازندران - پرستار 9- چهارپا - 
سکوی شیرجه - عیدانه 10-  زبانی 
اندازه   - سامی  زبانهای  شاخه  از 
تکرار  صوتی-  سیستم  هر  صدای 
حرفی 11- مفلوج - جشن ازدواج 
- مشاور 12 - گالبی - برگشتن - 
دوره پس از پایان حمله حاد بیماری 
13- نوعی پارچه ابریشمی - لباس 
رسمی و تشریفاتی - سال گذشته 
 - گلی  دیوار  از  طبقه  هر   -  14
ویراستار - زعفران 15 - باغ درخت 
خرما - شخص دقیق و باریک بین.
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از خدمات ارزان استفاده کنید

حفظ یک شغل ثابت آسایش مالی بیشتری به شما 
می دهد، اما قطعاً معنایش این نیست که برای مخارج 
استارتاپ خود دست و بالتان هر چقدر که بخواهید باز 
خواهد بود. درست همانگونه که هر ثانیه برایتان اهمیت 
شود  می  مهم  نیز  پولتان  ی  ذره  ذره  کند،  می   پیدا 
و پس انداز نیز بیش از پیش دشوار. هیچ کس دوست 
ندارد محصولی بسازد اما برای بازاریابی، برندسازی، و یا 
تولید آن در مقیاس باال پولی برایش باقی نماند. اما با 
کمی خالقیت می توان تقریباً با هیچ، استارتاپی ایجاد 

کرد و آن را تا مرحله ی هزاران کاربر توسعه داد.
چگونه؟ بخشی از آن بر می گردد به اینکه ابزار های 
برای  ابتدا  در  اسلویان  کنید.  انتخاب  چگونه  را  خود 
میزبانی وبسایت کوچک خود ماهیانه بیش از 70 دالر 
پرداخت می کرد. در حالی که می توانست با استفاده 
از یک سرویس دهنده ی دیگر ماهیانه 5 تا 10 دالر 
برای این کار هزینه کند.او بازاریابی ایمیلی خود را نیز 
برای تنها چند هزار کاربر با بیش از 150 دالر در ماه 
شروع کرد اما تغییر سرویس دهنده باعث شد با کمتر 
بفرستد.  ایمیل  ماهیانه ده ها هزار  بتواند  از 10 دالر 
اما وقتی با استفاده از یک سرویس تبلیغاتی دیگر به 
دنبال هدف گیری بسیار دقیق تری رفت، با پول بسیار 
کمتر، به کاربران بسیار بیشتری رسید. این فهرست می 
تواند کماکان ادامه داشته باشد، اما احتمااًل تا همینجا 
هم منظور را متوجه شده اید: اگر شما هم استارتاپ 
کوچکی هستید، دلیلی ندارد برای خدمات پول زیادی 
هزینه کنید.داشتن شغل دوم یعنی بها دادن به زمان، 
پول و انگیزه. این سه از یکدیگر جدا نیستند، بنابراین 
اگر در یکی از آنها لنگ بزنید دو تای دیگر نیز لنگ 
خواهند زد و یک بار دیگر شما را با شغل اولتان تنها 

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

تجربه کنید.    09158668002

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

 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

به تعدادی نیروی جوشکار برق 
و نصاب نرده استیل نیازمندیم.

09158073207

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

داربست ایستا
اجرای نصب داربست و پیچ 

رولپالک نما     09151609715  
09151613901 - فرج زاده

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

مدرس 36 و 38 
09157710414

ابراهیمی

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

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

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

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

09151602018- 32233142 خسروی

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

نقاشی ساختمان انواع نقاشی ساختمان 

پذیرفته می شود. 09159647370 - مرکی

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

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

09153221884

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

 با خودرو     09151650665- 09151600665

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

09155619620 - 09159416784 حسینی

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

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

09153613243- شریفی

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

 به فروش می رسد.      09158600545

یک قطعه زمین با متراژ 150متر واقع در 
مهرشهر پشت پلیس راه با قیمت )25 میلیون 
تومان( به فروش می رسد.  09157923506

فروش فوری 17عدد آالچیق 
6 متری      09151615023

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، دارای اتاق 6 متری با سرویس 
بهداشتی و مجوز احداث 30 متر خانه هم 

اخذ شده است.     09156687906

توجه          توجه 
تاالر عروسی با امکانات بسیار 

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

سمساری خزاعی
خرید و فروش کلیه لوازم منزل 

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

09156633937

نمایندگی ایزوگام دوست علی
انواع ایزوگام دلیجان شرق و تهران  

قیرگونی   نبش بهشتی 14
09156636045 -09156666675

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    
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سالمت نیوز: طبق یک تحقیق جدید، نوشیدن حداقل یک فنجان چای در روز برای سالمت قلب شما مفید است.افرادی که عادت به نوشیدن چای دارند 
کمتر در معرض تشکیل کلسیم در عروق اکلیلی قلب شان هستند. رسوبات کلسیم با بروز مشکالت جدی نظیر بیماری قلبی و سکته مرتبط است.محققان 
علت آن را ناشی از وجود مواد شیمیایی گیاهی موسوم به فالوونوئیدها می دانند که در چای یافت می شود و تاثیر حفاظتی بر قلب دارد.

روزانه یک فنجان چای بنوشید تا قلب سالم داشته باشید اخبار ورزشی

آغاز طرح استعدادیابی والیبال 
پسران در خراسان جنوبی

طرح  آغار  از  خراسان جنوبی،  والیبال  هیئت  رئیس 
استعدادیابی والیبال از سوی فدارسیون در استان خبر 
داد. عبد الحسین ملکی در گفتگو با ایسنا، گفت: بحث 
استعدادیابی از والیبالیست های استان ها از اولویت های 
فدراسیون والیبال بوده که در سطح کشور بر اساس 
شاخص های فدراسیون این طرح اجرا می شود. وی با 
اشاره به حضور 180 نوجوان والیبالیست در این طرح 
استان  تمامی شهرستان های  از  برنام  این  در  افزود: 
هیئت  رئیس  دارند.  حضور  شرایط  واجد  نوجوانان 
والیبال خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه متولدین 11 
دی 77 تا 11 دی 79 و قد باالی 180 سانتی متری 
اساس  بر  کرد:  تصریح  دارند،  حضور  طرح  این  در 
نظر  براساس  و  بازیکنان  مهارت های  و  شاخص ها 
فدراسیون افراد دارای واجد شرایط به اردوی انتخابی 
تیم ملی نوجوانان اعزام خواهند شد.ملکی خاطرنشان 
کرد: این طرح برای اولین بار از سوی فدراسیون در 

استان در حال انجام است.

دو فرنگی کار ایران در میان 
برترین های جهان

فرنگی کاران  بیابانگرد  افشین  و  قاسم رضایی  ایرنا: 
اوزان 98 و 71 کیلوگرم ایران، به ترتیب در رده دوم و 
سوم برترین های جهان در جدیدترین رده بندی اعالم 

شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی جای گرفتند.

ایران برترین تیم فوتبال آسیا

ایرنا: تیم ملی فوتبال ایران در جدیدترین رده بندی 
فدراسیون بین المللی فوتبال همچنان در رده چهل 
و چهارم تیم های جهان و نخست آسیا قرار گرفت و 
بلژیک نیز به صدرنشینی خود ادامه داد.در ادامه رده 
بندی تیم های ملی فوتبال در قاره آسیا، ژاپن با دو 
پله صعود در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم های کره 
جنوبی و عربستان به ترتیب با چهار و پنج پله سقوط 

در رتبه سوم و چهارم آسیا قرار گرفتند.

  می خواهم در یونان بمانم 
قبول  از  یونان  گاتزتا  اینترنتی  پایگاه  که  حالی  در 
پیشنهاد 1.2 میلیون یورویی یکی از تیم های فوتبال 
خبر  انصاری فرد  کریم  قرضی  جذب  برای  کره ای 
داده بود، این بازیکن اعالم کرد این پیشنهاد را رد 
کرده است و می خواهد در یونان بماند. به گزارش 
ملی  تیم  آینده دار  مهاجم  انصاری فرد  کریم  ایسنا، 
فوتبال ایران که در لیگ یونان عملکرد خوبی از خود 
نشان داده و یکی از موفق ترین لژیونرهای فوتبال 
پیشنهاد  گفت:  انصاری فرد  کریم  است.  بوده  ایران 
تیم کره ای با 1.2 میلیون یورو به باشگاه پانیونیوس 
رسیده است ولی من این پیشنهاد را رد کردم و به 
سران باشگاه گفتم که دوست دارم در یونان بمانم.

راه پیشگیری از ابتال به 
پوکی استخوان

 
داده  نشان  جدید  تحقیقات  نیوز:  سالمت 
آقایانی که در نوجوانی و جوانی درگیر فعالیت 

های  ورزش  و  باال  شدت  با  فیزیکی  های 
هایی  استخوان  میانسالی  در  باشند  استقامتی 
قوی تر خواهند داشت.به مرور زمان، فعالیت 
های شدید فیزیکی مانند تنیس یا آرام دویدن 
ستون  و  ران  در  استخوان  تراکم  تقویت  به 

فقرات کمری کمک می کند، هر چقدر تراکم 
پوکی  به  ابتال  احتمال  شود  بیشتر  استخوان 
یابد. می  کاهش  باالتر  سنین  در  استخوان 
مردانی که در سنین نوجوانی و جوانی درگیر 
ورزش های مفید برای استخوان بودند بعدها 

اگر  واقع  در  داشتند.  بهتری  استخوانی  تراکم 
احساس سالم بودن می کنید هیچ زمان برای 
دیر  استقامتی  و  ترکیبی  های  ورزش  شروع 
نیست و می توانید در هر سنی به بهبود تراکم 

استخوان های خود کمک کنید.

آشنایی با خواص شگفت انگیز کیوی 

می کنند  تاکید  تغذیه  کارشناسان  شهرخبر: 
که به چند دلیل نباید از خوردن کیوی غافل 
C و  ویتامین های  از  این میوه سرشار  شوید. 
E است. میزان ویتامین ث موجود در دو عدد 
کیوی متوسط دو برابر پرتقال است.مطالعات 
بدن  ایمنی  کیوی سیستم  که  می دهد  نشان 
را تقویت می کند و با استرس و پیری مقابله 
آهن،  جذب  و  زخم  بهبود  برای  و  می نماید 
و  خونی  رگ های  استخوان ها،  سالمت 
در  موجود  است.پتاسیم  مفید  بسیار  دندان ها 
آن 20 درصد از موز بیشتر است و یک ماده 
معدنی عالی برای کنترل فشار خون، کاهش 
و  استخوان  پوکی  کلیه،  به سنگ  ابتال  خطر 

سکته مغزی به شمار می رود.

توصیه های دارویی و پیشگیری از 
مسمومیت، در ایام تعطیالت  

عید نوروز در مسافرت )1(

در طی سفر داروهای خود را همراه داشته باشید 
چه بسا تا زمان پیدا کردن داروخانه در مقصد، 
برای تهیه دارو دچار مشکل شوید.چنانچه ضمن 
حرکت اتومبیل، قطار، کشتي و یا هواپیما، دچار 

سرگیجه و حالت تهوع مي شوید، به خاطر داشته 
باشید با مصرف 1 یا 2 قرص 50 میلي گرمي 
دیمن هیدرینات، نیم ساعت قبل از شروع سفر 
و تکرار یک قرص هر 4 تا 6 ساعت یکبار در 
حرکت،  از  ناشي  عوارض  توان  مي  سفر،  طي 

توجه  باید  کرد.  برطرف  را  سرگیجه  و  تهوع 
داشت که در طول 24 ساعت نباید بیشتر از 8 
عدد قرص مصرف شود. در صورت بارداری یا 
شیردهی، با داروساز یا پزشک مشورت نمایید. 
)دبي، شارجه،  متحده عربي  امارات  به  چنانچه 

ابوظبي( و یا عربستان سفر مي کنید، از همراه 
بردن داروهاي آرامبخش مانند داروهاي دیازپام، 
اگزازپام، لورازپام و...، داروهاي مسکن کدئین دار 
)مانند استامینوفن کدئین، اکسپکتورانت کدئین( و 
ترکیبات روانگردان جداً اجتناب نمائید. چنانچه به 

برخي از کشورهاي افریقایي و یا آسیایي سفر مي 
کنید مطمئن شوید که آیا تزریق واکسن خاصي 
)مانند مننژیت و یا تب زرد( پیش از سفر مورد نیاز 
است یا خیر. جهت پیشگیري از گزش حشرات 
در محیط هاي گرم و مرطوب و استوایی، پشه 

بند، حشره کش هاي خانگي و یا پماد و اسپری 
باشید.همراه داشتن  دافع حشرات همراه داشته 
جعبه کمک هاي اولیه، خصوصاً در مورد خانواده 
هایي که فرزند خردسال دارند، همچنین همراه 
داشتن پوشک، شیرخشک شیرخوار، درجه تب، 
داروهاي بدون نسخه مانند شربت تب بر، شربت 
سرماخوردگی، قطره و یا شربت مولتي ویتامین و 
آهن، پماد سوختگی، پنبه و گاز استریل و دیگر 
داروهایي که کودك در حال مصرف مي باشد 
در طي سفر ضروري مي باشد.هیچگاه داروهاي 
خود را در اتومبیلي که زیر نور آفتاب است و یا 
داروهاي  ندهید.  قرار  اتومبیل  عقب  شیشه  در 
داخل ظروف  در  یا  و  یخ  با  را همراه  یخچالي 
بیماران  نمایید.در خصوص  کننده حمل  خنک 
دیابتي که انسولین تزریق مي کنند توجه به موارد 
فراهم  باشد:  مي  سفر، ضروري  هنگام  در  زیر 
سرنگ  و  مصرفي  داروهاي  و  انسولین  نمودن 
براي تمام مدت سفر. همراه داشتن دستگاه یا نوار 
کنترل قند خون، قند حبه اي، نبات، بیسکوئیت و 
آب میوه براي درمان کاهش احتمالي قند خون. 
در خصوص بیماران مبتال به فشار خون باال، بهتر 
است دستگاه فشارسنج و داروهای مصرفی همراه 
بیمار باشد و از مصرف مواد غذایی حاوی نمک 
داروها و  چرب خودداری شود. مرکز اطالع رساني 

سموم معاونت غذا و دارو بیرجند 1490

آشنایی با خواص شگفت انگیز کیوی 

تصادف 3 دستگاه خودرو در محور بیرجندـ  سربیشه
 

یک دستگاه مینی بوس، یک دستگاه پژو و یک دستگاه نیسان پنجشنبه 
گزارش  به  شدند.  استان  جاده های  قربانی  سربیشه  ـ  بیرجند  محور  در 
نیسان  دستگاه  یک  و  پژو  دستگاه  یک  مینی بوس،  دستگاه  یک  فارس، 
پنجشنبه در محور بیرجند ـ سربیشه با شدت با هم برخورد کردند. این 
تصادف در محور بیرجند ـ سربیشه منجر به فوت سه نفر و مصدومیت 
11 نفر شد. معاون اورژانس 115 خراسان جنوبی گفت: سه نفر در این 
حادثه فوت کردند و 11 نفر مصدوم شدند که مصدومان حادثه بالفاصله 
به بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند اعزام شدند. رئیس پلیس راه خراسان 
و  پژو  خودروی  دستگاه  سه  کرد:  بیان  حادثه  علت  درباره  نیز  جنوبی 
مینی بوس و وانت نیسان با هم برخورد کردند که منجر به فوت سه نفر 
از هم استانی ها شد. حسین رضایی علت حادثه را تجاوز به چپ خودروی 

پژو اعالم کرد.

سرقت تابلوفرش هاي نفیس توسط ماموران قالبي 

سارقان جواني که با معرفي خود به عنوان مامور یک نهاد خاص وارد 
خانه مرد میانسالي شده بودند با سرقت پنج تابلو فرش نفیس متواري 
شدند. مرد میانسالي با مراجعه به کالنتري یوسف آباد از سارقان خشن 
به اتهام سرقت فرش هاي دستباف شکایت کرد. مالباخته در شکایتش 
به ماموران گفت: سارقانی پس از معرفي خود به عنوان ماموران یک 
نهاد خاص وارد خانه ام شده و ادعا کردند باید خانه را بازرسي کنند. 
من که به موضوع مشکوك شده بودم از آنها کارت شناسایي خواستم 
اما سارقان با تهدید دست و پایم را بسته و شروع به گشتن در خانه 
کردند. آنها با سرقت پنج تابلو فرش نفیس موجود در خانه فرار کردند. 
من نیز ساعتي بعد توانستم دست و پایم را باز کرده و به کالنتري 
بیایم. با شکایت مرد میانسال تحقیقات ویژه براي دستگیري سارقان 

مامور نما و کشف تابلو فرش هاي نفیس آغاز شد.

سرقت براي خرید گوشي مورد عالقه 

پسر هشت ساله اي که با استفاده از شلوغي فروشگاه هاي تلفن همراه اقدام 
به سرقت گوشي مورد عالقه اش مي کرد در چهارمین سرقتش شناسایي و 
دستگیر شد.او در اعتراف هاي خود به پلیس گفت: عاشق یک مدل خاص 
از تلفن هاي هوشمند بودم. چون خانواده ام با خرید تلفن همراه برایم مخالف 
بودند، تصمیم گرفتم با مراجعه به فروشگاه هاي تلفن همراه دست به سرقت 
بزنم. نخستین بار وقتي به یک مغازه موبایل فروشي رفته بودم، متوجه شدم 
گوشي مورد عالقه من را دارد.من هم از فرصت استفاده کردم و گوشي را 
سرقت کردم. بعد از نخستین سرقت ترسم ریخت و بار دوم از راه کانال 
کولر یک مغازه وارد آنجا شدم و گوشي مورد عالقه ام را سرقت کردم. وی با 
اعتراف به سومین سرقت گفت: با استفاده از شلوغي مغازه اي در غرب کرمان 
توانستم گوشي مورد عالقه ام را سرقت کنم. ساعاتي قبل نیز براي سرقت 
وارد مغازه مرد موبایل فروش شدم که او متوجه قصدم شده و دستگیر شدم.

انتقام از دوست با پاشیدن آب جوش 

مردی خشمگین با پاشیدن آب جوش به صورت دوستش سرنوشت 
اقدام  این  از  پس  خشمگین  مرد  زد.  رقم  وی  برای  را  دردناکی 
هولناك پا به فرار گذاشته و زندگی پنهانی  دارد.به گزارش ایسنا، 
پنجم اسفندماه سال جاری، صدای جر و بحث و درگیری کارکنان 
یک پیک موتوری در مجیدیه شمالی، رهگذران و ساکنان محلی 
را جلوی این مغازه کشاند. شواهد نشان می داد دعوا بین دو دوست 
به نام های حامد و آرش بر سر اختالفی قدیمی است و هر دو طرف 
نیز با فریادهایشان سعی دارند، دیگری را ساکت کنند. در حالی که 
چند پرسنل پیک تالش می کردند تا به این درگیری پایان دهند، 
به سمت  کار می کرد،  پیک  در  پیش  ماه  دو  از  که  ناگهان حامد 
کتری آب در حال جوش رفت و با حالتی عصبی و غیرقابل کنترل، 

آب جوش را به سمت صورت آرش پاشید و پا به فرار گذاشت. 
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بنگاه قالب بتن        
 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی       

32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

حراج نهال عناب پاجوش 
فقط 15000 تومان

همراه: 09153621585 
سعیدی

رهن و اجاره
طبقه دوم موبایل 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

با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

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

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

مدرسه  زبان بیرجند
انگلیسی، آلمانی،  ایتالیایی،  اسپانیایی

www.lanschool.ir
خیابان مدرس 16- پالک 85

تلفن: 32237549
مشاوره و ثبت نام عصرها

آدرس: بیرجند 
میدان امام خمینی )ره( - جمهوری 15

09153623627 - 05632211244-32232039

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

  بیرجند ، مطهری 9  
  بهرامی کیا   32231060

باز کجا میری؟

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

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

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهریور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بیشتر/  نقد و قس

سود کمتر ،  فرو

نصــب و تعمیــر لباسشویی در منزل        
09151643778 - 32315776   شهر یاری
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نمایندگان منتخب برای ارتقای 7

شاخص های توسعه استان تالش کنند

مهر- خطیب جمعه بیرجند گفت: نمایندگان منتخب 
مردم در مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان با 
همدلی برای ارتقای شاخص های توسعه استان تالش 
کنند. حجت االسالم تابعی  با اشاره به حضور باالی ۷۲ 
درصدی مردم خراسان جنوبی در انتخابات بیان کرد: 
مردم این استان به مانند همیشه رکوردشکنی کردند و 
میانگین حضور باالتر از نرم کشوری است. وی اولین 
برنده انتخابات را مردم و در رأس آن مقام معظم رهبری 
دانست و افزود: مشارکت مردم بعد از ۳۷ سال از پیروزی 
انقالب دنیا را شگفت زده کرد و بر مردم ساالری بودن 

جمهوری اسالمی ایران صحه گذاشت.

نمایندگان مجلس ساده زیستی 
و حضور پیوسته داشته باشند

فارس- امام جمعه موقت فردوس گفت: نمایندگان 
مجلس باید ساده زیستی، پاک دستی و حضور پیوسته 
حجت االسالم  باشند.  داشته  مسئولیت  جایگاه  در 
غالمی اظهار کرد:  نماینده نباید خواسته های جناحی 
و شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح دهد بلکه باید 
منش جهادی در اندیشه و عمل و کار در راه خدا را 

در مسیر راه خود انتخاب کند. 

رهیافت های مشارکتی، عامل موفقیت پروژه تأمین 
مالی خرد با مشارکت صندوق کارآفرینی امید

رحیم زاده- در راستای اجرای طرح تأمین مالی خرد 
دومین  امید،  کارآفرینی  صندوق  با  مشترک  پروژه 
کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان مجری طرح با عنوان 
فرآیند ایجاد صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی 
با  از تاریخ 10 لغایت 11 اسفند ماه  به مدت دو روز 
حضور مدیر ملی پروژه خانم دکتر مافی و معاون مدیر 
تجهیز منابع انسانی صندوق کارآفرینی امید در جهاد 
کشاورزی استان برگزار شد. مافی در این جلسه گفت: 
پروژه تأمین مالی خرد با مشارکت صندوق کارآفرینی 
دو  قالب  در  جنوبی  خراسان  در  سالجاری  در  امید 
پروژه طرح تسهیلگران زن روستایی به تعداد 55 نفر 
تعداد 55 صندوق  به  خرد  اعتبارات  های  و صندوق 
ریال  میلیون   150 مبلغ  که  باشد  می  اجرا  حال  در 
تسهیالت قرض الحسنه اختصاص یافته است. شیبانی 
مسئول امور زنان روستایی و عشایر استان در سازمان 
های  تشکیل صندوق  نیز، ضرورت  کشاورزی  جهاد 
اعتباری خرد زنان روستایی را به عنوان گامی در جهت 

رفع نیاز زنان روستایی به اعتبارات مالی عنوان کرد. 

فرماندار بیرجند خواهان ارائه 
خدمات مطلوب به مسافران نوروزی شد

ایرنا - فرماندار بیرجند خواهان ارائه خدمات مطلوب 
که  استان  مردم  و  نوروزی  مسافران  به  شایسته  و 
شد.  کنند،  می  سفر  بیرجند  به  را  نوروز  تعطیالت 
ناصری در ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان، 
از  باید  اجرایی عضو ستاد  اظهار کرد: دستگاه های 
فهرست  ارسال  با  و  باشند  برخوردار  کامل  آمادگی 
پیگیری  را  جلسه  های  مصوبه  نوروزی،  کشیک 
و  ها  میدان  معابر،  وضعیت  کرد:  تأکید  وی  کنند. 
به  بیرجند  شهرستان  شأن  درخور  شهرها  ورودی 
همچنین  وی  نیست.  جنوبی  خراسان  مرکز  عنوان 
برون  های  جاده  خیز  حادثه  نقاط  سازی  ایمن  بر 
شهری، نصب عالئم هشدار دهنده، نظارت بر قیمتا 
 و مکان های اقامتی و گردشگری و رستوران های
بین راهی، فعال بودن مرکز اورژانس، تجهیز و آماده 

سازی نمازخانه ها و... تأکید کرد.

بازدید ذیحساب و مدیر کل امور مالی 
سازمان میراث فرهنگی از مجموعه باغ اکبریه

گروه خبر- علی کریمی ذیحساب و مدیر کل امور مالی 
و عسکری مشاور معاونت توسعه مدیریت سازمان میراث 
پایگاه  از  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور 
 میراث جهانی باغ اکبریه بازدیدکردند و از بخش های
موزه  تخصصی،  کتابخانه  شامل  مجموعه  مختلف 
مشاهیر، نمایشگاه فرش، آزمایشگاه تخصصی مرمت 

آثار تاریخی و مخزن آثار تاریخی دیدن نمودند.

گردهمایی رابطان خواهر کانون های 
فرهنگی هنری20 اسفند برگزار می شود

هنری  فرهنگی  کانون های  دبیرخانه  مسئول  ایسنا- 
مساجد خراسان جنوبی، گفت: گردهمایی رابطان خواهر 
کانون های فرهنگی هنری مساجد استان همزمان با 
۲0 اسفند با حضور مسئوالن کشوری در بیرجند برگزار 
می شود. حجت االسالم سبزه کار افزود: قرار است از 
15 رابط منطقه ای خواهر کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان نیز تجلیل شود. وی در ادامه از برگزاری 
کانون های  خواهران  واحد  مشورتی  شورای  دومین 
و  کارشناسان  و  مسئوالن  حضور  با  استان  مساجد 
خبر  اسفندماه   1۹ در  خانواده  حوزه  نظران  صاحب 
در  فعال  نهادهای  از  هریک  مختصات  گفت:  و  داد 
مسجد،  بررسی شرح وظایف هر نهاد و مجموعه، ارائه 
راهکارهایی برای دوری از انجام امور موازی، متقاطع 
و مداخله ای، رسیدن به تعامل و هم افزایی در مسیر 

تحقق اهداف مشترک دستور کار این جلسه است.

رشد 40 درصدی انهدام  باندهای 
موادمخدر در شهرستان درمیان

فارس- معاون فرماندار درمیان از افزایش 40 درصدی 
انهدام و دستگیری باندهای قاچاق مواد مخدر از ابتدای 
سال جاری در این شهرستان خبر داد. عربشاهی در 
ستاد فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان با اشاره به 
کشف مقادیر زیادی مواد مخدر از ابتدای سال، اظهار 
کرد: با اقدامات صورت گرفته توسط نیروی انتظامی 
شهرستان از ابتدای سال، کشف و ضبط خودروهای 
دستگیری  15درصد،  قاچاقچیان  و  مواد  حمل 
فروشندگان مواد 14درصد و کشف و ضبط تلفن همراه 
و سیم کارت ۲5 درصد افزایش پیدا کرده است. وی 
افزود: با کنترل محورهای مواصالتی و اقدامات امنیتی 
انجام شده، شهرستان درمیان یکی از ناامن ترین نقاط 

استان برای قاچاقچیان به شمار می رود.

۸00 کیلومتر ایل راه عشایری 
در شهرستان نهبندان مرمت شد

تسنیم- رئیس امور عشایری شهرستان نهبندان گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون ۸00 کیلومتر راه عشایری این 
شهرستان مرمت شده است. جهان بین با بیان اینکه 
طرح  در  نهبندان  عشایر  دام  رأس  هزار   1۷ تاکنون 
زنجیره تولید گوشت قرمز قرار گرفتند، اظهار کرد: برای 

این طرح ۲0 میلیارد ریال اعتبار جذب شده است.

صدورشش فقره جواز با سرمایه  گذاری 
105 میلیارد ریالی در بخش صنعت سربیشه

تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس  ابراهیمی- 
با اشاره به پتانسیل باالی شهرستان جهت  سربیشه 
سرمایه گذاری در بخش صنعت گفت: از ابتدای امسال 
در  توسعه ای  طرح  و  تأسیس  جواز  فقره   6 تاکنون 
شهرستان صادر شده که 5 فقره آن جواز تأسیس و 
بیان  با  براتی  است.  بوده  ای  توسعه  فقره طرح  یک 
اینکه صدور این تعداد جواز سرمایه گذاری 105 میلیارد 
ریالی را در بخش صنعت در پی داشته، اظهار کرد: این 
 ،LED جوازها برای تولید محصوالتی از جمله المپ
روغن موتور، روغن دنده خودرو، ضد یخ و... صادر شده 
که زمینه اشتغال برای  11۷ نفر را فراهم خواهد کرد.

به گفته وی وجود دو ناحیه صنعتی با زیرساخت های 
و همچنین  و یک شهرک تخصصی سنگ  مناسب 
وجود بازارچه و پایانه مرزی و گمرک رسمی ماهیرود، 
فرصت و بستری مناسب برای سرمایه گذاران بخش 

صنعت در شهرستان است.

اعزام 200 نفر به اردوی سیاحتی و زیارتی  
در طرح شوق زیارت کمیته امداد بیرجند

از  بیرجند  شهرستان  امداد  کمیته  مدیر  خبر-  گروه 
تحت  مددجویان  و  ایتام  زیارت  شوق  طرح  اجرای 
حمایت این نهاد خبر داد. قریب گفت: همزمان با ایام 
شهادت دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا )س( تعداد 
۲00 نفر از ایتام و دانش آموزان تحت حمایت به همراه 
به  )ع(  زیارت حرم حضرت رضا  به شوق  مادرانشان 
اردوی سیاحتی و زیارتی با کمک خیرین نیک اندیش 

به مدت سه روز به مشهد مقدس اعزام شدند.

تسنیم- نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه خدمت کردن و نوکری برای مردم کاری بسیار ارزشمند است، گفت: حضور گسترده 
مردم در پای صندوق های رأی اعالم موضع در برابر بدخواهان نظام و انقالب بود. حجت االسالم رئیسی ظهر دیروز در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه بیرجند 
ضمن عرض تسلیت ایام شهادت فاطمه زهرا)س( و رحلت آیت ا... واعظ طبسی اظهار کرد: در نظام عالم چند نوع حمد وجود دارد که یک حمد شامل حمد بر 

نعمت های خداوند است و حضور مردم در پای صندق های رأی از دیگر نعمت های الهی بود که باید خدا را به خاطر این نعمت ها شاکر باشیم. 

حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی اعالم موضع در برابر بدخواهان نظام و انقالب بود

فریاد مرگ بر آمریکا نباید در این زمان فروکش کند

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضا)ع( گفت: 
در  هیچ گاه  نباید  و  است  آمریکا  ما  اصلی  دشمن 
کند.  فروکش  آمریکا  بر  مرگ  فریاد  زمان  این 
حجت االسالم شاهی در جمع بسیجیان گردان های 
امام حسین)ع(، اظهار کرد: دشمن بعد از انتخاباتی 
انتخاب  و  مردم  و حداکثری  با حضور گسترده  که 

اصلح انجام شد و تکریم مقام معظم رهبری را در پی داشت می خواهد 
با دو قطبی کردن عده ای در جامعه و برافروخته کردن آتش رقابت ها و 
اظهار کرد:  کند. وی  غافل  اصلی  از دشمن  را  ما  به دشمنی  آن  تبدیل 
برگزاری انتخابات مایه دلگرمی نظام و دمیدن روح تازه در جامعه و جاری 
کردن خون تازه در رگ های نظام است و نباید این صحنه ها به یکه تازی 

دشمنان تبدیل شود و این هوشیاری ما را می طلبد.

برخی احزاب سیاسی به دنبال جدا کردن مردم از والیت هستند

مهر- مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی گفت: برخی احزاب سیاسی 
با ایجاد جنگ روانی در جامعه به دنبال جدا مردم از 
والیت هستند.  حجت االسالم لطفیان در نشست 
کارکنان  و  فرماندهان  سیاسی  سازی  آگاه  توجیهی 
نیروی انتظامی استان با اشاره به برنامه های براندازی 
نظام از سوی آمریکا، گفت: جریان نفاق با رویکرد 

خشونت و تکفیر، نفوذی ها با رویکرد نافرمانی مدنی و برخی احزاب سیاسی 
انقالب  مرجعیت  تا  داده اند  به دست هم  روانی دست  ایجاد جنگ  با  نیز 
از  را  تأثیر قرار داده و مردم  را در مدیریت جبهه مقاومت تحت  اسالمی 
والیت جدا کنند. وی با بیان اینکه انقالب اسالمی معادالت دنیا را تغییر داد 
و کانون ایجاد جامعه موحدان در دنیا شد، افزود: دشمنان بدانند که هوشیاری 

و والیتمداری مردم تمامی نقشه های آمریکا را نقش برآب خواهد کرد.

جمع آوری یک میلیارد و ۸71 میلیون تومان زکات در استان

 مهر- رئیس ستاد زکات خراسان جنوبی اظهار کرد: کشاورزان و دامداران 
خراسان جنوبی علیرغم خشکسالی های چند ساله، بالغ 
بر یک میلیارد و ۸۷1 میلیون و ۷5 هزار تومان زکات 

مالی و مستحبی به این ستاد اهدا کردند. 
حجت االسالم فلسفی تعداد عاملین افتخاری جمع 
افزود:  و  دانست  نفر  را 45۳  استان  در  زکات  آوری 

کشاورزان و دامداران هرسال نسبت به سال قبل در پرداخت فریضه الهی 
پیش قدم بوده و موجب برکات زندگی خود را فراهم می کنند.وی با بیان اینکه 
زکات مستحبی در خراسان جنوبی شامل زعفران، زرشک، عناب، انگور، انار و... 
است، اظهار کرد: زکات جمع آوری شده در راستای احداث و تکمیل پروژه های 
عمرانی و امور محرومان شامل درمان، تحصیل و جهیزیه هزینه می شود. به 
گفته وی در این مدت ۷1 طرح عمرانی از این محل در استان انجام شده است.

نقنج  روستای  رحمتی  شهید  مقاومت  پایگاه  شهریاری- 
همزمان با آیین یادبود این شهید بزرگوار افتتاح شد. 

امور  و  شهید  بنیاد  رئیس  ساالری  حضور  با  مراسم  این 
فرمانده  اسماعیلی  بیرجند، سرهنگ  ایثارگران شهرستان 
صفاری  سروان  )ع(،  انصارالرضا  سپاه  مقاومت  ناحیه 
آباد،  حاجی  پاسگاه  پرسنل  رضا)ع(،  امام  حوزه  فرمانده 
نقنج  روستای  اهالی  و  رحمتی  شهید  بستگان  و  خانواده 
برگزار شد. مراسم با تالوت آیاتی از کالم ا... قرآن شروع 

توسط خواهرزاده شهید رحمتی قرائت شد بخش دیگری قرائت دکلمه ای زیبا در وصف شهید و خانواده اش که و با سخنرانی جناب سرهنگ اسماعیلی ادامه یافت. 
از برنامه های این مراسم بود. 

مدیحه سرایی توسط مداح اهل بیت برادر رستگار و پخش 
کلیپنیز از دیگر برنامه های این مراسم بود.

و  افتتاح  رحمتی  شهید  مقاومت  پایگاه  مراسم  پایان  در 
مدعوین برای ذکر فاتحه بر سر مزار این شهید بزرگوار 
اجرای  جعفری  آقای  که  است  ذکر  قابل  شدند.  حاضر 

مراسم را بر عهده داشت.

باهمکاریقرارگاهخاتماالنبیاصورتمیگیرد

جهش بزرگ در رفع محرومیت خراسان جنوبی
مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه در 
در  محرومیت زدایی  بحث  در  بزرگی  جهش  آینده  سال 
با کمک قرارگاه خاتم االنبیاء وجود خواهد داشت،  استان 
گفت: پیش بینی می شود در سال آینده بالغ بر ۲۷0 پروژه 

فارس،  گزارش  به  شود.  اجرایی  محل  این  از  استان  در 
طرح  جهادی  اردوهای  از  پشتیبانی  ستاد  در  زهرایی 
هجرت ۳ شهرستان بیرجند، با اشاره به حضور حداکثری 
در  کشور  میانگین  از  بیشتر  و  جنوبی  خراسان  مردم 
انتخابات هفتم اسفندماه جاری، اظهار داشت: این حضور 
نشان از دین داری و والیت مداری مردم این خطه است.

وی ادامه داد: امید است در آینده نمایندگان منتخب مردم 
استان در توسعه و رشد این استان تالش و محرومیتی که 

از گذشته در این استان وجود داشته را رفع کنند.

زهرایی با اشاره به اینکه اخیرا توسط نهاد ریاست جمهوری 
در مورد واگذاری پروژه ها به بسیج سازندگی تأکید شده است، 
بسیج  رقیب  را  خود  نباید  اجرایی  دستگاه های  شد:  یادآور 
اجرای  در  می تواند  سازندگی  بسیج  بلکه  بدانند  سازندگی 
محرومیت زدا  و  کوچک  زودبازده،  عام المنفعه،  پروژه های 
کمک یار دستگاه های اجرایی باشد. وی با بیان اینکه در سال 
جاری حدود ۲5 هزار نفر در اردوهای جهادی استان حضور 
داشته و به مناطق محروم برای ارائه خدمات اعزام شده اند، 
میزبان  جنوبی  خراسان  جاری  سال  در  همچنین  افزود: 

هشت گروه جهادی میهمان دانشجویی در قالب 500 نفر 
بوده است. وی از دستگاه های اجرایی شهرستان خواست تا 
پروژه های در دست اجرا و پروژه هایی که به بسیج سازندگی 
برنامه ریزی  برای  تا  کنند  اعالم  را  شود  واگذار  می تواند 
استفاده از ظرفیت گروه های جهادی مورد استفاده قرار گیرد. 
وی افزود: گروه های جهادی عالوه بر فعالیت های عمرانی 
که می توانند به دستگاه های اجرایی کمک کنند می تواند در 
زمینه های آموزشی، مشاوره ای و در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز 

کمک یار دستگاه های اجرایی باشند.

افتتاح پایگاه مقاومت شهید رحمتی روستای نقنج

صبحگاه مشترک اردوی تاکتیکی دفاعی مدافعان والیت برگزار شد
صبحگاه مشترک اردوی تاکتیکی دفاعی مدافعان والیت 
در  جنوبی  خراسان  حسین)ع(  امام  گردان های  حضور  با 
فارس،  گزارش  به  شد.  برگزار  سیوجان  رزمایش  منطقه 
 ، انصارالرضا)ع(  سپاه  پایه  مردم  تیپ  فرمانده  رجب زاده 
فقیه  ولی  نماینده  دفتر  مسئول  شاهی  حجت االسالم 
ناحیه  فرمانده  اسماعیلی  انصارالرضا)ع(،  سپاه  تیپ  در 
و  خوسف  فرماندار  فرجامی فرد  بیرجند،  بسیج  مقاومت 
دیگر مسئوالن استانی در صبحگاه حضور داشتند. گردان 
1۲ امام حسین)ع( خوسف، بسیجیان گروهان یکم شهید 
علی تقی پور گردان 1۲ امام حسین)ع( خوسف، بسیجیان 
امام   1۲ گردان  عبدالهی  محمود  شهید  دوم  گروهان 
حسین)ع( خوسف و بسیجیان گروهان سوم شهید حسن 
موسوی رستگار گردان 1۲ امام حسین)ع( خوسف از جمله 

گردان هایی بودند که در صبحگاه مشترک حضور داشتند.

خراسانجنوبیدارای320هزارنیرویبسیجیاست

فرمانده سپاه انصارالرضا )ع(استان در این رزمایش با اشاره 
به نقش بسیج در تمامی صحنه های حساس نظام جمهوری 
نیروی  هزار   ۳۲0 جنوبی  خراسان  گفت:  ایران،  اسالمی 
امام  گردان   1۲ کرد:  اظهار  غیاثی  سردار  دارد.  بسیجی 
حسین)ع(، ۳۸ گردان بیت المقدس و یک گردان امام علی)ع( 
در این استان فعالیت دارند. وی افزود: بسیج نقش مهمی در 
ایجاد امنیت در داخل کشور دارد و به عنوان محور محور 
استراتژیک نظام جمهوری اسالمی ایران در دفاع همه جانبه 
محسوب می شود. وی افزود: امنیت داخلی امروز کشور ایران 
به دلیل مشارکت داوطلبانه مردم در تشکل های بسیج است.

استاندار گفت: بیمارستان ۲00 تختخوابی 
مکرر  بازدیدهای  رغم  به  بیرجند  رازی 
مسئوالن کشور و قول های مساعد داده 
و  تجهیز  زمینه  در  مشکالتی  هنوز  شده 
تسنیم،  گزارش  به  دارد.  آن وجود  افتتاح 
نوبخت  با  کاری  نشست  در  خدمتگزار 
سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
مباحث  کشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت 

اعتبارات عمرانی  از جمله  استان  مختلف 
و جاری استان را مورد پیگیری جدی قرار 
فصل  و  حل  اینکه  بیان  با  استاندار  داد. 
مشکالتی که خراسان جنوبی با آن مواجه 
است با تخصیص اعتبارات استانی امکان 
مشکالت  این  رفع  گفت:  نیست،  پذیر 
و  کشوری  مسئوالن  ویژه  توجه  نیازمند 
های  بخش  در  ویژه  اعتبارات  تخصیص 

اتمام پروژه  مختلف در استان است. وی 
این  از  یکی  را  عمرانی  تمام  نیمه  های 
افتتاح  کرد:  تصریح  و  دانست  مشکالت 
بیرجند  رازی  تختخوابی   ۲00 بیمارستان 
احداث آن  که در چند سال گذشته روند 
آغاز شده است یکی از مهمترین نیازهای 
استان است که به رغم بازدیدهای مکرر 
مسئوالن کشور و قول های مساعدی که 

در این زمینه داده شده هنوز مشکالتی در 
زمینه تجهیز و افتتاح آن وجود دارد.

اتمام مراحل ساخت و  اینکه  بیان  با  وی 
تخصیص  نیازمند  بیمارستان  این  تجهیز 
اعتباری ویژه از سوی کشور است گفت: 
تواند  می  بیمارستان  این  افتتاح  قطعًا 
بخش  در  استان  مشکالت  از  بسیاری 

بهداشت و درمان را مرتفع کنند.

محقق نشدن اعتبار الزم برای تکمیل بیمارستان 200 تختخوابی رازی بیرجند

اصالحیه خبر شهرداری بیرجند: 
»عیدی  عنوان  با  اسفند   1۳ پنجشنبه  روز  خبر  در 
شهردار مرکز استان به بیرجندی ها« مطلب 50 هزار 
خانه بیرجندی با تعهد ۷00 و 50 میلیارد تومان بیمه 
شد صحیح می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد. 

فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید
با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 

رایگان دریافت کنید
مطهری 21/1

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

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

 به اطالع کلیه شهروندان محترم می رساند:

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

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

شماره تماس: 09151642756 - 05632411801

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

آماده پذیرش مراجعین محترم می باشد

استودیو  تمـاشا
عکاسی ، فیلمبرداری با طرح تسهیل ازدواج

میدان آزادی ، خیابان شهید برگی

بین 8 و 10      09394221099

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

تخفیف ویژه 
نبش پاسداران 17 - جنب مخابرات

09394221099 -09306082008 

ساخـت نسـل جدیـد 
استخرهـای ذخیـره آب 

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

حاشیه میدان آزادی- جنب موسسه مالی و اعتباری 

ثامن الحجج )ع( ساختمان تجاری کارگر-  طبقه سوم

شرکت سبزکوشان مشرق زمین  

09157235800     056-32316358  

فـروش انـواع نهـال پیـونـدی
خیابان جمهوری اسالمی -  مقابل پارک آزادی اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین
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امام سجاد )ع( : همنشینى با صالحان انسان را به سوى صالح و خیر
 مى کشاند و معاشرت و هم صحبت شدن با علماء، سبب افزایش شعور
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 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 ز1 با  نقدی  غیر  پیشنهاد   ، نقدی  پرداخت  با  اولویت 
پرداخت  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 روزهای 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 بانک 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 ملک نام استان ردیف 

نوع مساحت )متر مربع ( 
نوع كاربري نوع ملک مالکیت 

قیمت پایهنوع سند 

نوع بهره متصرف 
برداري فعلي 

توضیحات 

اعیان عرصه 

ملکي ، 
تملیکي ، 
سرقفلي 
، اوقافي 
/ غیر 
اوقافي 

ساختمان  
آپارتمان  

مغازه  
زمین  
سایر 

بانک ، 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 

بانک ( 
بیرجند 

 بیرجند
 خیابان مدرس  
20 متري اول 
غربي - اداره 
مركزي سابق 
بانک 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 - خشک 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 مشک 
سایر 

مزروعي 
تخلیهندارد 477,505,000سند قطعيكشاورزي 

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

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
تخلیه ندارد 100,000,000

كاربري زراعي و آبگیربودن از چاه قصابي 
) به شکل موجود (

طرح گلخانه و زمین خراسان جنوبی 7
بیرجند كشاورزي

بیرجند  
كیلومتر 24 
جاده خوسف

تخلیهندارد 2,587,419,750ششدانگ 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 

چاهک موسویه  
سمت چپ 

كشاورزي سایر تملیکي 89 16532557841 /128

مشاعی
 ) سهم بانک 
66/2 دانگ از 

ششدانگ
 می باشد (

3,020,186,166
دارد

 ) غیربانکي (
فعال

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 تک مسکونی زمین ملکی .167/66سند محلی بیهود 

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

قاین - روستای قاین زمین زهان خراسان جنوبی 10
قدیم زهان 

مسکونی زمین ملکی .65 1سند محلی 
صورتجلسه 
محلی سند 

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

زمین شن شویی خراسان جنوبی 11
قاین - روستای قاینآفریز

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

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

واحدتولیدی خراسان جنوبی 13
طبس - شهرک طبسشیرآالت

ماشین تملیکی 387/15955870صنعتی
) به شکل موجود (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 2,000,000,000سندتک برگیمسکونی وسایر

یک باب ساختمان شامل زیرزمین 
 طبقه همکف وطبقه اول كه طبقه اول 

متعلق به غیر است دارای انشعابات وكف 
سرامیک وقدمت 25سال

بیرجند ساختمان ملکیخراسان جنوبی 15

بیرجند 
 خیابان توحید  
نبوت 7 پالک 

28
زمین تملیکی 315/245360212.3

تخلیه ندارد 4,150,000,000سندتک برگیمسکونی وسایر
یک باب ساختمان شامل نما آجرسفال و 
سیمان، كف موزائیک دارای انشعابات و 

قدمت 25سال

بیرجند ساختمان ملکیخراسان جنوبی 16

بیرجند -  خیابان 
پاسداران

20 متری ابن 
حسام- پالک 45

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

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

 20 سال


