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توزیع کارت آزمون دستگاه های اجرایی 
 

از  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور 
توزیع کارت شرکت در دومین آزمون استخدامی 
متمرکز دستگاه های اجرایی کشور از سه شنبه 18 
اسفندماه خبر داد. توکلی در گفتگو با ایسنا، با بیان 
اینکه 103 هزار و 154 داوطلب ثبت نام نموده اند، 
افزود: کارت ورود به جلسه این آزمون از سه شنبه 
18 اسفند تا ساعت 24 پنجشنبه20 اسفندماه روی 
می گیرد.وی  قرار  کشور  آموزش  سنجش  سایت 
گفت: این آزمون راس ساعت 8:30 دقیقه جمعه 

21 اسفندماه در 53 شهرستان برگزار می شود. 

 جریمه مشترکان پرمصرف منتفی شد

 ۹5 سال  برای  اینکه  اعالم  با  نیرو  وزیر  مشاور 
هیچگونه برنامه ای برای افزایش تعرفه های آب 
وجود ندارد، اعالم کرد: طرح جریمه مشترکان پر 
مصرف هم منتفی شد. به گزارش مهر، حمیدرضا 
تفکیک  درباره  همچنین  نیرو  وزیر  مشاور  جانباز 
گفت:  شهرها  بهداشتی  مصارف  از  شرب  آب 
قم،  ساوه،  مانند  شهرها  و  استان ها  از  برخی  در 
و  سیستان  جنوبی،  خراسان  رضوی،  خراسان 
بلوچستان و سمنان این اتفاق افتاده ولی سرعت 

کار پایین است.

نرخ دیه در سال ۹۵

محسنی اژه ای  المسلمین  و  حجت  االسالم 
گفت:  ایسنا،  با  گفتگو  در  قضا  دستگاه  سخنگوی 
با  است  موظف  قضائیه  قوه  قانون،  اساس   بر 
را  بعد  سال  برای  دیه  قیمت  الزم  های  بررسی 
همچنین  و  ما  های  بررسی  طبق  کند.  اعالم 
هفته  که  قضایی  عالی  مسئولین  جلسه  در 
میدانی،  بررسی های  لحاظ  با  شد،  برگزار  گذشته 
مبلغ  تورم  گرفتن  نظر  در  و همچنین  کارشناسی 
دیه برای سال ۹5، 1۹0 میلیون تومان در ماه های 
غیرحرام مشخص شد و طبیعتا در ماه های حرام 

این مبلغ یک سوم افزایش پیدا خواهد کرد. 

فروش خدمت سربازی در سال ۹۵

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹5 با فروش 
انتظامی  نیروی  قوانین  براساس  سربازی  خدمت 
موافقت شد. به گزارش انتخاب، حسینی گفت: بخش 
های درآمدی دیگری از الیحه بودجه سال ۹5 نیز 
در نشست کمیسیون تلفیق بودجه بررسی شد. وی 
ادامه داد: همچنین با فروش خدمت سربازی براساس 
قوانین نیروی انتظامی موافقت شد. وی افزود: بعد 
مجلس  تلفیق  کمیسیون  نمایندگان  بررسی  از 
درخصوص نحوه فروش پادگان های نظامی داخل 
 شهر و چگونگی توسعه پادگان ها در بیرون شهر 

تصمیم گیری شد.

معاون استاندار : نمایندگان مجلس برای اعتبارات راه های استان در بودجه ۹۵ تالش نمایند

جاده های مرگ ؛چشم انتظار
تالش نمایندگان مجلس

سکونتگاه های
 غیر رسمی حاشیه 

مرکز استان ، جوالنگاه 
آسیب های اجتماعی 

خراسان جنوبی 
دومین دریاچه ارومیه 
که مسئوالن کشوری 
فراموش کرده اند

طرح انتقال آب دریای عمان به استان 
10هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

صفحه 7صفحه 3

صفحه 7

در نشست خبری روحانی با اصحاب رسانه عنوان شد:

نوید رئیس جمهور 
برای بهبود شرایط اقتصادی 

و رفاه عمومی در سال ۹۵
 دولت همدل و همراه مجلس و مجلس همدل و همراه دولت می خواهیم

صفحه 8

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

از دیده اگر رفتید      از یاد نخواهید رفت
دلتنگ تر از هر شب و هر روز شدیم ما    بی مهر شما، شمع پر از سوز شدیم ما
تقدیر چنین بی سر و سامان و سپر کرد     محروم ز دیدار گل روی شما کرد

اسفند ماه یادآور سفر ناباورانه و بی بازگشت پدر و مادر دوست داشتنی

 زنده یاد حاج حسن حبیبی
 و همسر مکرمه شان حاجیه بیگم رضایی

 می باشد. پدر و مادر عزیزمان دل ما به اندازه تمام روزهای تنهایی مان برای شما تنگ شده و هنوز غم 
نبودن تان با بی باوری سنگین، افزون تر از همیشه بر قلب و روح مان سایه افکنده و این روزها سخت نیازمند حضورتان هستیم ای کاش می بودید!!!

فرزندان با ذکر صلوات و فاتحه یادتان را گرامی می داریم 

رحلت عالم مجاهد

حضرت آیت ا... واعظ طبسی )طاب ثراه(
یار امام راحل )ره( و همسنگر و همراه رهبر فرزانه انقالب اسالمی و تولیت آستان قدس رضوی 

را به پیشگاه امام زمان )عج( ، رهبر معظم انقالب اسالمی و ملت بزرگ ایران به ویژه مردم شریف 
استان های خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی و خاندان معزز طبسی تسلیت گفته

از خدای بزرگ علو درجات آن بزرگ مرد عرصه های جهاد و خدمت را خواستاریم. 

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس آرین
ریاست محترم  سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی

نحوه مدیریت جناب عالی و نگاه حمایتی و عملی شما از تولید کنندگان داخلی استان ما را بر آن داشت تا مراتب قدردانی خود را 
از شما اعالم داشته و از خداوند منان توفیق بیش از پیش شما و ارتقای آن سازمان محترم را مسئلت داریم. 

مدیرعامل و هیئت مدیره صنایع تولیدی ُدرنمای شرق

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

روش پرداخت: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک سطح شهر

شهرداری بیرجند

عدم پرداخت به موقع عوارض سالیانه خودرو
=

 2% جریمه دیرکرد ماهیانه 

مهلت پرداخت:
۹4/12/2۹ 

جناب آقای مهندس مهرا... احراری و جناب آقای مهندس نصرا... احراری
اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

با نهایت تاسف و تالم، درگذشت مادر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
 برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

خانواده های محترم اسدپور و محمدی
درگذشت ابوی گرامی تان

 شادروان یوسف اسدپور 
را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم غفران الهی

 و برای بازماندگان صبر جزیل خواستاریم.

خانواده های: خورشید زاده ، قیروانی
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مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تعیین مهلت مجدد ثبت نام در آزمون سراسری سال ۹۵ از امروز دوشنبه ۱۷ اسفندماه خبر داد. توکلی در گفتگو
 با ایسنا، گفت: براساس آمار ۸۲۳ هزار و ۵۴۲ داوطلب در آزمون سراسری سال ۹۵ ثبت نام نموده اند. اطالعات ثبت نامی داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون
 سراسری ۹۵ که در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند از امروز تا ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۰ اسفندماه روی سایت سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.

  مهلت مجدد ثبت نام کنکور از امروز

اژه ای : آخرین خبرها از پرونده پدیده شاندیز
 و موسسه ثامن الحجج 

کرد:  اظهار  الحجج  ثامن  موسسه  پرونده  با  رابطه  در  اژه ای  محسنی 
تاکنون ۱۴۷ هزار نفر پول شان را دریافت کردند و مجموع پولی که افراد 
افرادی  تاکنون به دستشان رسیده ۳۰۸ میلیارد تومان است؛ در واقع 
که در این موسسه دارای سپرده بودند تا ۲۰ میلیون تومان، به آن ها 
رفت.  خواهد  نیز  باالتر  مبلغ  این  ا...  شاء  ان  که  شد  خواهد  پرداخت 
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: امیدواریم با تالشی که بانک مرکزی 
و دادستانی انجام می دهد تمام سپرده گذاران بتوانند پول شان را دریافت 
کنند. محسنی اژه ای در رابطه با پرونده پدیده شاندیز نیز گفت: در رابطه 
با این موضوع ستادی در استان تشکیل شد و با تصمیم ستاد مربوطه 
هیئت مدیره جدید انتخاب شدند. با توجه به تشکیل هیئت مدیره جدید 

امیدواریم این پروژه کار خود را ادامه دهد تا مردم به حق خود برسند.

 دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان ۹۴ بخشیده می شود

فارس: عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ گفت: با مصوبه تلفیق و در صورت 
دیرکرد  از  ناشی  جریمه  مجلس،  صحن  تصویب 
پرداخت جرایم رانندگی تا پایان ۹۴ بخشیده می شود. 
دیروز مصوب شد جریمه  در جلسه  ندیمی گفت: 
دیرکرد ناشی از عدم پرداخت رانندگی تا پایان ۹۴ 
بخشیده می شود. وی با اشاره به اینکه سایر درآمدها در 
بعد واگذاری دارایی های مالی شامل فروش ارز، واردات، جرایم ناشی از قاچاق 
کاال، مواد مخدر و جرایم رانندگی است، تصریح کرد: همچنین درآمدهای 
ناشی از ثبت اسناد، مباحث قضایی، بیمه شخص ثالث، شماره گذاری خودرو 
جزو سایر درآمدها می شود که در مورد آنها تصمیم گیری شده است. به گفته 
وی برای سال آینده ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، ۷ هزار میلیارد 

تومان اسناد خزانه و ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق صکوک پیش بینی شد.

فانی: تکالیف نوروزی دانش آموزان 
توسط معلمان تعیین می شود

 
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تکالیف نوروزی 
دانش آموزان توسط معلمان تعیین می شود، گفت: 
تکلیف نوروزی واحدی نداریم.فانی وزیر در گفتگو 
با فارس، اظهار داشت: از زمانی که به عنوان وزیر 
فعالیت  به  مشغول  پرورش  و  آموزش  وزارت  در 
شدم، اعالم کردیم که تکالیف نوروزی به صورت متمرکز نیست.وی با 
بیان اینکه تکالیف نوروزی بر حسب شناخت معلم از دانش آموز و با توجه 
به تفاوت های فردی که در کالس های مختلف وجود دارد توسط معلم 
تعیین می شود، افزود: در زمانی که ما هم دانش آموز بودیم،  تکلیف نوروزی 
داشتیم منتها کتابچه چاپ نمی شد؛ در آن زمان هم معلم هر درسی تکلیفی 

را مشخص می کرد و بعد از تعطیالت، تکالیفمان را ارائه می کردیم.

سیف گفت: تخلفات مربوط به کاهش نرخ علی الحساب 
با  نمی دهیم  اجازه  و  شد  خواهند  پیگیری  جدیت  با 
بانکی  سیستم  در  اختاللی  غیرهماهنگ  حرکت های 
با  گفتگو  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس  گیرد.  صورت 
برخی  تخلف  درخصوص  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
دلیل  به  گفت:  بانکی  سود  نرخ  کاهش  برای  بانک ها 
روز  چند  طی  در  ها  نظارت  و  کنترل   شدن  تشدید 
امر  این  و  کرده  پیدا  کاهش  تخلفات  گزارش  گذشته 
بیانگر پایبندی بانک ها به تعهداتشان است. وی درباره 
نرخ سود روز شمار نیز گفت: نرخ سود روزشمار یکی از 
انواع سپرده هاست که در آن بحث ۱۰ درصدی مطرح 
شده و بانک ها به تدریج وضعیت موجود را به آن تطبیق 
این  کرد:  عنوان  مرکزی  بانک  کل  رئیس  می دهند. 
مباحث با جدیت پیگیری خواهند شد و اجازه نمی دهیم 

با حرکت های غیرهماهنگ اختاللی صورت گیرد. وی 
در ادامه گفت:گاهی اوقات این سوء تفاهم پیش می آید 
که آیا شورای پول و اعتبار می تواند مانع از پرداخت سود 
بانکی باال به سپرده گذار شود و مبلغ پایین تری را تکلیف 
کند؛ افرادی که چنین نگرشی دارند به عمق مطلب و به 
مفهوم سود علی الحساب توجهی نکرده اند. وی تصریح 
کرد: تنها تأکید ما به بانک ها این است که نرخی را به 
عنوان علی الحساب تعیین کنند که در پایان سال آن را 
حاصل کند زیرا اگر از آن بیشتر باشد دیگر پولی در اختیار 
نخواهد داشت و می بایست آن را از سهامدار بگیرند که 
افزود:  موجب عدم تعادل بین ذی نفعان می شود. وی 
رقم سود سهم سپرده گذار قابل محاسبه در پایان سال 
است و هیچ کس مجاز نیست آن را تغییر دهد زیرا حق 

طبیعی سپرده گذار می باشد.

ایسنا: نوبخت سخنگوی دولت، با بیان این که 
دولت تدبیر و امید در وهله اول بر خود فرض 
را  تحریم ها  افزایش  جلوی  که  می دانست 
اولویت  بعد  مرحله   در  کرد:  اظهار  بگیرد، 
برخورد با مشکالت اقتصادی بود. خوشبختانه 

مثبت  اقتصادی  رشد  شده  انجام  اقدامات  با 
شده و دولت موفق شده روند فزاینده تحریم 
را نیز کاهش دهد. رئیس سازمان مدیریت و 
اخیر  در سال های  این که  بیان  با  برنامه ریزی 
تکان های شدیدی به پیکره اقتصاد کشور وارد 

ناشی  دالری  میلیارد   ۱۱۸ درآمد  گفت:  شد، 
از فروش نفت ابتدا به ۷۰ تا ۷۵ میلیارد دالر 
کاهش یافت که در مرحله بعد به ۲۳ تا ۲۴ 
میلیارد رسید. با تمام این شرایط و با توجه به 
بلندپایه  مقامات  امروز،  مذاکرات  دادن  نتیجه 

اقتصادی  مشکالت  حل  بر  عالوه  کشور 
توجه  ضرورت  بر  معیشت،  به  توجه  و  مردم 
به موضوع آب، محیط زیست و صندوق های 
بازنشستگی تاکید دارند، زیرا با حل نشدن این 

مسائل با بحران مواجه خواهیم شد. 

 نرخ سود سپرده های روزشمار ۱۰ درصد است/ هشدار به بانک های متخلف در زمینه نرخ سود

آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی بحران 5 سال آینده کشور 

وزیر بهداشت خطاب به پلیس: جای 
شما بودم...  

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور خطاب 
به ماموران پلیس راهور گفت که اگر به جای آنها 
بود، از شماره گذاری خودروهایی که بیشترین آسیب 
می کردم.به  جلوگیری  رسانده اند،  شهروندان  به  را 
گزارش عصر ایران، دکتر هاشمی، گفت: همانطور 
که ماموران پلیس عالقه ای به مجازات و جریمه 
به  عالقه ای  اورژانس  در  هم  ما  ندارند،  متخلفان 
پذیرش مصدومان و حادثه دیدگان حوادث رانندگی 
نداریم و دلمان می خواهد که هیچ یک از شهروندان 
به دلیل این حوادث مصدوم نشوند که ما مجبور به 
اینکه  بر  تاکید  با  آنان شویم.وی  به  خدمت رسانی 
درباره تصادفات به تمام دنیا ثابت شده که جریمه 
سنگین بازدارنده است، اظهار کرد: حتی در قرآن نیز 
خداوند خطاب به خطاکاران از مجازات های سنگین 
افزایش  ماجرای  همین  درباره  است.  داده  خبر 
جرایم رانندگی من ۲- ۳ بار در تلویزیون دیدم که 
حرف های عجیبی در این باره زده و تعجب کردم 
در حالی که افزایش نرخ جرایم رانندگی می تواند در 

بازدارندگی از حوادث تاثیر زیادی داشته باشد.

اعزام ۱۰ هزار نیروی کار ایرانی
  به خارج در سال ۹5 

مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار 
با اشاره به چشم انداز جدید کشور در دوران پسابرجام 
پیش بینی کرد که در سال  آینده ۱۰ هزار نیروی کار 
ایرانی به خارج اعزام شوند. اکبرنیا در گفتگو با ایسنا، 
اظهار کرد: اعزام نیروی کار به خارج از کشور بستگی 
به شرایط کشور هدف دارد و معموال بیشتر کشورهایی 
که تقاضای نیروی کار دارند نیروهای دارای مهارت 
بیان  با  نیروهای ساده ترجیح می دهند. وی  را به 
اینکه دیپلماسی فعال ایران می تواند امکان تعامل با 
کشورهای جهان را افزایش دهد، ابراز امیدواری کرد: 
برجام و اجرای آن شرایط برای تعامل با دیگر کشورها 

به منظور اعزام نیروی کار ایرانی را فراهم کند. 

 نهاوندیان: رکود را متوقف کرده ایم

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه در دو سال 
گذشته رکود را متوقف کردیم، گفت: رشد اقتصادی 
در سال آینده حداقل ۶ درصد خواهد بود. به گزارش 
تسنیم، نهاوندیان گفت: تاکید دولت تقویت بخش 
خصوصی است و تالش می کنیم شرکتهای خارجی 
به سمت همکاری با بخش خصوصی هدایت شوند. 
باید تصدیگری از دولت به بخش خصوصی واگذار 

شود و دولت در تقویت این بخش جدی است.

 مردم با کارت وارد پمپ بنزین  شوند 

محدودیت های  به  اشاره  با  فرد  رئیسی  ناصر  مهر: 
استفاده از کارت جایگاه داران برای خرید بنزین توسط 
مردم، گفت: »هر کارت سوخت جایگاه داران در طول 
شبانه روز تنها برای انجام ۲۵۰ عملیات سوخت گیری 
طراحی شده است.«رئیس کانون انجمن های صنفی 
بیان  با  سوخت  جایگاه های  صاحبان  کارفرمایی 
جایگاه  های  در  نازل  هر  ازای  به  هم اکنون  اینکه 
سوخت، یک کارت نصب شده است، تاکید کرد: با 
توجه به محدودیت ۲۵۰ بار سوخت گیری در طول 
کارت  عماًل  عملیات،  این  انجام  از  پس  شبانه روز، 
تاکید  می شود.وی  خارج  مصرف  چرخه  از  سوخت 
کرد: پیش بینی می شود در روزهای پایانی سال و ایام 
نوروز که پیک مصرف بنزین کشور اتفاق می افتد، 
عماًل مدت زمان سوخت گیری خودروها در جایگاه ها 
با افزایش بیشتری همراه شود. خرید بنزین با کارت 
زمان  درحالی  کارت شخصی  به جای  جایگاهداران 
افزایش  را  سال  پایانی  روزهای  در  گیری  سوخت 
می دهد که وزارت نفت پیشنهاد داده مردم برای کوتاه 

شدن صف  بنزین  از کارت شخصی استفاده کنند.

ایران از سال ۹5 در تولید بنزین
 خودکفا می شود

امور پاالیش و پخش  ایرنا: معاون وزیر نفت در 
هشت  روزانه  واردات  به  نفتی  های  فرآورده 
کرد  اشاره  امسال  ابتدای  از  بنزین  لیتر  میلیون 
از  برداری  بهره  با  آینده،  سال  از  ایران  گفت:  و 
طرح های جدید پاالیشی در تولید بنزین خودکفا 
تولید و  می شود. عباس کاظمی درباره وضعیت 
مصرف  میزان  افزود:  کشور  در  بنزین  مصرف 
 ۷۰ به  میانگین  طور  به   ۱۳۹۴ سال  در  بنزین 
میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر در روز رسیده است.وی 
تولید  افزایش  برای  اجرا  به طرح های در دست 
بنزین در کشور اشاره کرد و گفت: در سال آینده 
پاالیشی،  جدید  های  طرح  از  برداری  بهره  با 
حتی  و  یافته  افزایش  کشور  بنزین  تولید  میزان 

به خودکفایی خواهیم رسید.

اعالم تعداد خودروهای فرسوده

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی 
از وجود یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه خودروی 
فرسوده در کشور خبر داد. به گزارش  ایسنا، سردار 
تقی مهری، با بیان اینکه برابر آمار پزشکی قانونی 
در ۱۰ ماهه امسال ۱۴ هزار نفر در حوادث رانندگی 
از  داده اند، گفت: ۷۲ درصد  از دست  را  جان خود 
جانباختگان در جاده جان خود را از دست داده اند. 
همچنین ۲۲ درصد از فوتی ها عابرپیاده بوده و ۲۳ 
شامل  موتورسیکلت سواران  نیز  را  آنها  از  درصد 
می شوند. وی به آمار خودروهای فرسوده نیز اشاره 
خودروی  هزار   ۲۵۰ و  میلیون  یک  افزود:  و  کرد 
فرسوده در کشور داریم که باید از رده خارج شوند.  

اعالشور و لکه برداری فرش های 32۴۱23۰۰- 32۴۱23۱۱ مدیریت چمنی قـالیشویـي گـل ابریشـــم
کرم و تراکم باال تخصص ماست

با تکنولوژی ضد چروک      
۰۹۹۰3۱8۹۱8۱ /  ۱۴ ۰۰ 32۴5ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود
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آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 7 شهرستان بیرجند
پیرو آگهی  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

ششدانگ یک باب خانه بهداشت پالک یک فرعی از 83- اصلی بخش 7 بیرجند واقع در مزرعه اسکیونگ مورد تقاضای دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند  در روز 95/1/15 ساعت 10  صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و 

گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 94/12/17        رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

تاسیس شرکت عمران تاوه طوس شرق »سهامی خاص« در تاریخ 1394/12/10 به شماره ثبت 5295 و شناسه ملی 
14005657012 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 

می گردد. موضوع شرکت: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، بتونی ، فلزی و تاسیسات 
تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال )آب، گاز، نفت( شبکه گاز رسانی، تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی، تاسیسات 
سردکننده، تاسیسات و  تجهیزات ساختمان )آب، گاز، برق و فاضالب( انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ساختمان آب و فاضالب، 
وسایل انتقال )آسانسور و پله برقی( سیستم های خبر و هشدار دهنده ، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشور خانه ، سیستم های 
ارتباطی شبکه های رایانه ای ساختمانی، ماسه پاشی )سند پالست(، حفاظت کاتولی )الینینگ( )پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح 
در صورت ضرورت قانونی( ضمناً ثبت شرکت مزبور با موضوعات فعالیت های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  مرکز اصلی شرکت: خراسان جنوبی، بیرجند، موسی بن جعفر )ع( 16، کوچه شانزده ممیز چهار، 
پالک 18، کدپستی 9715943415 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی با نام می باشد که تماماً 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 31/2455/125 مورخ 1394/11/04 نزد بانک صادرات شعبه معلم بیرجند پرداخت گردیده است. 

اولین مدیران شرکت: خانم زهرا آسیابانی به شماره ملی 0651929563 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا اکبری به شماره ملی 
0640449603 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم مریم آسیابانی به شماره ملی 0653157223 به سمت منشی هیئت 
مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.  دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری 
با امضای آقای علیرضا اکبری )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی 
البدل: خانم مرضیه آسیابانی به شماره ملی 0640292348 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن اکبری به شماره ملی 0652041809 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.  روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

داربست مهـدی  
 نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم  
بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی   

 09151642377-32319263
 وسیله کار

خدمات بیل مکانیکی زنجیـری و پیکـور

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

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 مزرعه و چشمه کربالیی کریم پالک 1370 - اصلی بخش 2 بیرجند به استثنای قطعات مفروزه به انضمام ششدانگ 
یک قطعه باغ پالک یک فرعی از اصلی مذکور مورد تقاضای نبی ا... رحیم آبادی  در روز 95/1/17 ساعت 10  صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی 
روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 

قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 94/12/17            رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

* 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 منزل 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
w.
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حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065 - علی آبادی    ضمنا کارگر تنها نیز داریم



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

وقت  روز  یک  امیدوارم   ، استانداری  بازرسی  آقایان 
بگذارید به شماره های چند اداره در داخل بیرجند تماس 
بگیرید انشاا... که بتوانید در برخی ادارات مثل ... با یک 
نفر تلفنی صحبت کنید  اگر وقت کنند گوشی را بردارند .
915 ... 990

برای معالجه فرزندم شب به بیمارستان مراجعه کردم 
اطفال  متخصص  پزشک  استان  مرکز  در  متاسفانه 
کشیک نداریم. جا دارد مسئوالن در این مورد اقدام کنند.
915...488

گرفتم  تماس  آب  اتفاقات  با  پیش  ماه  یک  حدود 
در  ها  لوله  ترکیدگی  اعالم  و  مشاهدات  شرح  با  و 
کوچه اعالم کردند هر موقع آب بیرون زد می آییم 
درون  ماشین  و  کرد  نشست  زمین  که  زمانی  اما 
آب...  کمبود  این  با  هم  آن  آمدند.  رفت  فرو  زمین 
چیز  همه  فقط  و  دهند  می  شعار  مسئوالن  چرا 
کم باید  ابتدا  که  حالی  در  خواهند  می  مردم  از   را 

کاری های خود را جبران کنند.
915...357

محترم  سردبیر  از  تشکر  و  سرمقاله  تایید  ضمن 
کاش نظارت جدی تر بود که در چند ساعت مانده 
انتخابات، نامه علیه یک نامزد توزیع نمی شد و  به 

ناجوانمردانه تخریب نمی شد.
915...693
با این همه تبلیغ جهت درخت و  آوای عزیز سالم. 
کاشت  اجازه  طبیعی  منابع  مأموران  چرا  درختکاری 
درخت در زمین اجدادمان را نمی هند؟ به مسئوالن 

ذیربط بگویید اینقدر مردم روستا را اذیت نکنند.
915...686

لطفا وضعیت آب مثال تصفیه شده را درست کنید.
915...732 
سال  برای  خواست  می  که  غفاری  بلوار  زیباسازی 
جدید انجام شود به کجا رسید باز هم فراموش شده
915...259
لطفا میدان شهدای عبادی را درست کنید الاقل با 

کاشت نهال از برهوت نجاتش دهید.
915...790
زیباسازی خوب نه از سر بازکردن ورودی ها و سطح 
شهر و میادین را حتی فرماندار هم خواستار شد. ممنونیم
915...304
آوا سالم. عوارض نوسازی آموزش و پرورش و بهای 
خدمات را در قبض عوارض سالیانه شهرداری دیده 
بودیم. امسال چشممان به عوارض آتش نشانی هم 
در قبض روشن شد احتماال سال بعد عوارض تخلیه 

زباله-جارو زدن و ... هم ذکر شود!
915...606
که  مسئوالنی  به  سالم.  عزیز  مردمی  روزنامه  آوا 
ماه  چند  شوید  یادآور  کردند  حل  را  میزان  مشکل 
و  گذرد  می  میزان  موسسه  انحالل  سالگرد  از 
رود.  می  جلو  الکپشتی  حرکت  با  صادرات  بانک 
از  خیلی  کنیم  صبر  باید  کی  تا  بگویید  متولیان  به 

زندگی ها از هم پاشید.
915...864
با سالم از شهرداری محترم  تقاضا داریم توجهی به 
خدمات  سایر  و  سبز  فضای  لحاظ  به  بهمن  خیابان 
ها،  کوچه  داخل  زباله  سطل  نصب  مثل  شهرداری 
تمیز کاری معابر، تکمیل و آسفالت پل ساخته شده 

و... بنمایند. ممنون
936...245

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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سکونتگاههای غیر رسمی حاشیه شهر بیرجند

جوالنگاه آسیب های اجتماعی مرکز استان
رحیم زاده - در سال های اخیر به خصوص پس از استان 
شدن منطقه جمعیت زیادی از مردم روستاها را به مرکز 
استان کشانده است اما به دنبال رکود بازار و وضع نامناسب 
اقتصادی در این سالها تمام امید این افرد برای زندگی بهتر 
به سراب زندگی در حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیر 

رسمی با حداقل امکانات بدل شده است.

حداقل امکانات رفاهی و بهداشتی، معابر خاکی 
 و خانه هایی عاری از اسلوب خانه سازی

 واقعیت سکونتگاه های غیر مجاز 

و  کارگران  جعفر،  بن  موسی  خیابان  انتهای  از  گذر  در 
و  چهکند  و  امیرآباد  و  آباد  حاجی  روستاهای  حاشیه 
چشم به  هایی  خانه  استان  مرکز  اقماری   روستاهای 
می خورند که چندان شباهتی به خانه های شیک شهری 
بهداشتی  و  رفاهی  امکانات  حداقل  از  گاه  و  نداشته 
اسلوب  از  عاری  هایی  خانه  و  خاکی  معابر  و  محرومند 
شهرسازی انسان را به یاد روستاها می اندازد. این خانه ها 
آنچنان که  اهالی می گویند اغلب بصورت شبانه و برای 
فرار از عوارض شهرداری و با مشقت بسیار گاه در زمینی 

پست و گاه بر سر تپه ای  خاکی بنا شده است.

 چند قدم تا شهر و فرسنگ ها
دورتر از امکانات شهری!

است. سرمای  آباد  حاجی  روستای  از  پرت  قسمتی  اینجا 
استخوان سوز زمستان بیداد می کند اما ساکنان این ناکجا 
آباد صبورند. آنها در فاصله چند قدمی از شهر از نعمت گاز 
اندک  که  هایشان  بعضی  و  اند  مانده  نصیب  بی  شهری 
مایه ای دارند با نفت خانه هایشان را گرم نگه داشته اند. 
استضعاف و محرومیت در این منطقه به حدی است که به 
گفته یکی از منابع آگاه بهزیستی استان در این محدوده 
خانوارهایی زندگی می کنند که به اجبار شرایط سخت، به 
گرمای حضور سگ های ولگرد خود را گرم نگه می دارند.

کابل های برق روی زمین

کابل های برق در این منطقه روی زمین رها شده اند، 
پیاده  عابران  آمد  و  رفت  محل  که  مسیری  در  هم  آن 
است و در قسمتی از مسیر  روی کابل های سیاه برق 
را تلی از آجر پوشانده است. اگر کودکی در حین بازی 
شود  گرفتگی  برق  دچار  انگاری  سهل  این  از  عبور  در 
یا شرمساری  تاسف  آیا  بود؟  پاسخگو خواهد  چه کسی 
خانواده درد  حوادثی  چنین  وقوع  صورت  در   مدیران 

ماتم زده را مرهم است؟! 
لباس کمی به تن دارد و صدایش از فرط سرما می لزرد، 
حسین دانش آموز 9 ساله که به همت اراده پوالدینش 
با یک جفت دمپایی پاره و با کیفی که با سلیقه مادر و از 
کیسه های برنج دوخته شده هر روز مسافتی طوالنی را  
پای پیاده به مدرسه می رود. او 5 خواهر و برادر دیگر 
دوباره  ازدواج  لطف  به  که  است  سالی  چند  و  دارد  هم 
کار دیگران  خانه  در  که  مادری  پر  و  بال  زیر   پدرش 
می کند زندگی را به سختی می گذرانند. مادر حسین در 
گفتگو با ما تمام سرمایه زندگی اشان را همین خانه ای 
می داند که شبانه و با برادر و با کار شبانه روزی همه 

فرزندان برپا شده است.

 حتی دانش آموزان کم سن و سال
  از دستبرد این اراذل در مسیر 

رفتن به مدرسه در امان نیستند

زن از امکانات اندک موجود در این محدوده می گوید و 

یادآور می شود: بسیاری از افراد ساکن در محل نیازمند 
هستند. متاسفانه این منطقه به محلی برای جوالن اوباش 
و اراذل تبدیل شده است عالوه بر نبود امنیت در محل، 
با توجه به بعد مسافت خانه تا مدرسه، بسیاری از اوقات 
حتی دانش آموزان کم سن و سال از دستبرد این اراذل در 
مسیر رفتن به مدرسه در امان نیستند حتی خوراکی های 

بچه ها را از آن ها می ربایند.

 رفتارهای ضد اخالقی برا ی فرار از فقر،
ویروسی فراگیر و خطر آفرین  برای سایرین 

وی ادامه می دهد: متاسفانه بعضی از ساکنین برای فرار از فقر 
و کسب درآمد به کارهای ضد اخالقی از قبیل خرید و فروش 
مواد مخدر و الکل، بزهکاری و مسایل زنان خیابانی روی آورده 
و از این رو شیوع این رفتارها به ویروسی فراگیر و خطر آفرین 
 برای دیگر ساکنان تبدیل شده و در طوالنی مدت برای کل

شهر خطر ناک است. 

 در زمستان از هجوم حشرات در امانیم
 اما در تابستان ...

یکی دیگر از اهالی با نارضاینی از وضع خدمات شهری 
ساکنین  مسئوالن  متاسفانه  گوید:  می  مناطق  این  در 
از  را  آنان  و  دانند  نمی  شهروندان  جزو  را  مناطق  این 

برخورداری ازحداقل امکانات شهری حذف نموده اند. 
وی با اشاره به زباله های جمع شده در گوشه و کنار این 
سال  سرد  فصول  در  سرما  شکرانه  به  گوید:  می  محل 
اما  امانیم  در  ها  زباله  از  ناشی  حشرات  انواع  هجوم  از 
قرار  سالک  پشه  گزش  مورد  ساکنان  اغلب  تابستان  در 
 گرفته و به دلیل نبود بهداشت در منطقه دچار امراض و

بیماری های پوستی می شوند.

کاش در همان روستا مانده بودیم

در  است  محل  این  ساکنان  دیگر  از  که  میانسالی  مرد 
که  سال خشکسالی   14 از  پس  گوید:  می  آوا  با  گفتگو 
کشاورزی را زمین گیر کرده است به امید کسب و کار در 
شهر و زندگی بهتر امالک و زمین های روستا را فروخته 
استان  مرکز  به  شهر  حاشیه  در  زمینی  تکه  خرید  با  و 

مهاجرت کردیم اما کاش در همان روستا مانده بودیم...

 برای گذران زندگی هر کاری کرده ام
 از کارگری در سر گذر تا زباله گردی

آه سردی می کشد و ادامه می دهد: در روستا با کم و زیاد 
می شود آبروداری کرد و زندگی نمود. در این مدت برای 
گذران زندگی هر کاری کرده ام از کارگری در سر گذر 
اما مخارج و هزینه ها به قدری باالست  تا زباله گردی 
که 2 تا از فرزندانم هم پا به پای من کار می کنند و از 

تحصیل باز مانده اند.

 برای استفاده از اتوبوس های شهری مجبوریم
 تا محدوده تعریف شده  شهری  پیاده برویم 

و  کرده  اشاره  معابر  و  ها  کوچه  بودن  خاکی  به  اختری 
نقل عمومی  و  ناوگان حمل  از  استفاده  برای  گوید:  می 
مجبوریم مسافت زیادی را پیاده تا محدوده تعریف شده  
شهری برویم. وی با اشاره به وجود سگ های ولگرد در 
اغلب  معابر عمومی می گوید:  در  زباله ها  نتیجه تجمع 
رفت  جرأت  روز  شدن  تاریک  و  غروب  از  بعد  ساکنان 
و آمد نداشته و در هر شرایطی مجبورند در خانه بمانند. 

منطقه هویت مشخصی ندارد!

وی ادامه می دهد: اگر این مناطق جزو شهر نیستند چرا 
و  شود  می  داده  فروش  و  خرید  و  ساز  و  ساخت  مجوز 
محسوب شهروندان  جزو  مناطق  این  ساکنان  هم   اگر 

می شوند چرا از امکانات شهری بی بهره اند؟ مردم این 
محله ها سردرگم مانده اند؟!

سرسره  بازی روی تپه های شن!

بی  که  کند  می  اشاره  کودکانی  انبوه  جمعیت  به  وی 
 توجه به گرد و خاک کودکی می کنند، می گوید: همه

بچه های جامعه اسالمی خواه در شهر و خواه در روستا 
حق استفاده از نعمت ها و امکانات را دارند ولی بچه های 
ما به دلیل فقر مالی والدین خود حتی از داشتن یک پارک 
را  بازی خود  اند و سرسره های  بهره  و فضای سبز بی 
بر روی تپه های شن و یا نخاله های ساختمانی که در 

منطقه رها می شوند می سازند.

 ساکنان  مجبورند برای خرید ضروریات زندگی
و مواد خوراکی مسافت زیادی را طی کنند 

روزافزون   سازهای  و  ساخت  و  بسیار  منازل  وجود  با   
و  زندگی  ضروریات  خرید  برای  ساکنان  محل،  این  در 
این  را طی کنند.  زیادی  مواد خوراکی مجبورند مسافت 

نبود و  معابر  بودن  خاکی  دلیل  به  که  است  حالی   در 
اتوبوس های شهرداری در مسیرها باالجبار با پای پیاده 

رفت و آمد می کنند.

 کمبود امکانات  زندگی اجتماعی
عاملی برای بروز آسیب های اجتماعی 

نبود  به  اشاره  با  و  گفته  محل  ساکن  خاتمی  را  این 
فقر  کند:  می  نشان  خاطر  محل  در  امکانات  از  بسیاری 
مناطق  این  در  اجتماعی  زندگی  امکانات  کمبودهای  و 
به  اجتماعی است  بروز آسیب های  برای  پلی  به عنوان 
گونه ای که در حال حاضر بسیاری از نوجوانان برای پر 
کردن اوقات فراغت به دلیل دوری از امکانات به استعمال 
دخانیات و سیگار روی آورده و با تجمع خود در معابر به 

وجود بعضی رفتارهای نادرست دامن می زنند. 
سکونتگاه های  کارگروه  در  سال  ابتدای  در  هرچند 
برخی  که  شده  پیشنهاد  جنوبی  خراسان  غیررسمی 

به عنوان سکونتگاه های  بیرجند  اطراف شهر  روستا های 
غیر رسمی معرفی شود اما تاکنون اقدامی در این راستا 

صورت نگرفته است.

سکونتگاه های غیر رسمی در حاشیه شهر 
خاستگاه بیشترین آسیبهای اجتماعی است 

اجتماعی،  ویژه  مناطق  به  اشاره  با  بهزیستی  کارشناس 
و  رسمی  غیر  های  سکونتگاه  قالب  در  را  نواحی  این 
مناطق  و  فرسوده  بافت  شهر،  به  افزوده  روستاهای 
شتابزده اجتماعی از قبیل مسکن های مهر می داند. به 
اجتماعی گزارش  آسیب های  بیشترین  پور  گفته حسن 
در  مناطق  این  از  اجتماعی  اورژانس   123 به خط  شده 
مخدر،  مواد  فروشی  خرده  مردان،  و  زنان  اعتیاد  زمینه 
 کودک آزاری، کودکان کار و کودکان خیابانی و افزایش

این  اکثریت ساکنان  شغل های کاذب است. وی شغل 
پادویی  و  ساختمان  کارگری  دستفروشی،  را  ها  محله 
رشد  گوید:  می  و  داند  می  گردی  زباله  و  بازار  کسبه 
مشکالت  مهمترین  از  ذاتا  رسمی  غیر  های  سکونتگاه 
افزایش  از  جلوگیری  برای  که  است  استان  در  موجود 
انتظامی و  اجتماعی  برخوردهای  لزوم  مناطق   این 

ضروری  گیری  شکل  ابتدای  در  ذیربط  های  دستگاه 
صورت  در  شود:  می  یادآور  توضیح  این  با  وی  است. 
فرهنگی  های  فعالیت  تجمیع  و  ریزی  برنامه  عدم 
خیابان  و  آباد  حاجی  مثل  مناطقی  برای  اجتماعی 

های  آسیب  روند  افزایش  شاهد  جعفر)ع(  بن  موسی 
و متعدد  اجتماعی  پیامدهای  که  بود  خواهیم   اجتماعی 
و  جرائم  انواع  ازقبیل  شهروندان  برای  را  ناپذیر  جبران 
بزهکاری کودکان و زنان، سرقت و خرید و فروش مواد 

مخدر و ... به دنبال خواهد داشت.

اجرای طرح توانمندسازی سکونتگاه های 
 غیررسمی بیرجند در سه محله 

کارگران، جوادیه و موسی بن جعفر)ع( 

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی نیز از اجرای طرح 
توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی بیرجند در سه محله 
کارگران، جوادیه و موسی بن جعفر)ع( با جمعیت 31 هزار 
توانمندسازی  از  و می گوید:  هدف  داده  نفر خبر   و 216 
سکونتگاه های غیررسمی، تالش مردم و دستگاه های اجرایی 
 برای کاهش احساس متفاوت ساکنان محله های هدف با دیگر
محله های عمومی  شهری و فراهم کردن کمبود فضاها 
و کاربری با استفاده از مشارکت و کمک نهادهای مردمی 
و  بهداشتی  محالت است. مهندس جعفری ساخت مرکز 
درمانی محله کارگران، دبستان 10 کالسه حضرت موسی 
بن جعفر )ع(، تکمیل سوله ورزشی حضرت موسی بن جعفر 

)ع( و... را از مهم ترین پروژه هایاین محله ها بر شمرد.  

در موضوع توانمندسازی سکونتگاه های 
 غیررسمی فقط محدوده شهری

 تعریف شده است

از  طیفی  را  غیررسمی  های  سکونتگاه  وی 
تا شهر  مرکز  در  منظره  بد  و  تراکم  پر   آپارتمانهای 
در  قانون  بدون  و  غیررسمی  پراکنده  های  سکونتگاه 
 حاشیه شهرها دانسته و می گوید: در موضوع توانمندسازی
سکونتگاه های غیررسمی فقط محدوده شهری تعریف شده 
 و در واقع روستاهایی که اطراف شهر حاشیه نشینی را پدید
به  وی  نیست.  اداره  این  وظایف  محدوده  در  اند  آورده 
و کمبود  امیرآباد  و  آباد  در حاجی  نشینی  معضل حاشیه 
خاطرنشان و  اشاره  جمعیتی  مراکز  این  در   خدمات 
می کند: این موضوع نیاز به ریشه یابی و آسیب شناسی 
مانند  مشکالتی  به  و  است  مختلف  آن  دالیل  که  دارد 

زمین خواری، مشکالت اقتصادی و... مربوط می شود. 

 اسکان بیش از  26 هزار نفر 
در حاشیه شهر بیرجند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی 
نیز چندی پیش با اشاره به اسکان بیش از  26 هزار نفر در 
حاشیه شهر بیرجند خاطر نشان کرد: این افراد درحالی از 
خدمات شهر بهره مند می شوند که  هیچ هزینه ای بابت 
نشینی  پدیده حاشیه  نژاد  نخعی  کنند.  نمی  پرداخت  آن 
کمتر  ها  استان  سایر  با  مقایسه  در  را  استان  مرکز  در 
بیرجند  ایجاد شهر جدید در حریم شهر  دانسته و گفت: 
به لحاظ تقسیمات کشوری به مشکالت متعددی از قبیل 
به  این مناطق و روند مهاجرت  افزایش قیمت زمین در 
منفصل  ایجاد شهرهای  امکان  و  زده  دامن  این شهرها 
نیز  مدت  کوتاه  در  استان  مرکز  بیرجند،  شهر  حریم  در 
در  را  جمعیت  این  از  بخشی  توانیم  می  لذا  ندارد  وجود 
بافت فرسوده و در 450 هکتار از اراضی پادگان بیرجند 
که توسط راه و شهرسازی تهیه طرح شده است اسکان 
 دهیم. نخعی نژاد با تاکید بر اعمال برخوردهای قانونی با
دستگاه هایی که به ساخت و سازهای غیرمجاز خدمات 
قاطع  برخورد  به  موظف  شهرداری  افزود:  دهند  ارائه 
باساخت و ساز غیرمجاز بوده و دستگاه های متولی هم 

وظیفه دارند در حفظ اراضی خود دقت کنند.

جوابیه سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احترما 
کاله  ارگ  »مرمت  درباره   94/12/15 مورخ  شما 
فرنگی« به استحضار می رساند: ارگ کاله فرنگی 
در نیمه دوم مهرماه سال جاری به اداره کل میراث 
بازسازی  و  مرمت  جهت  و  شده  واگذار  فرهنگی 
اصولی  و  فنی  برنامه  به  نیاز  ارزش  با  بنای  این 
مرمت  روند  است.  شده  انجام  البته  که  است  بوده 
بسیار  معماری  تزئینات  داشتن  با  ارگ  بازسازی  و 
یک  حداقل  یافته  تغییر  فضاهای  بازسازی  و  زیبا 
سال زمان نیاز دارد؛ در عین حال ارگ برای بازدید 

نوروزی مسافران آماده خواهد شد.

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

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

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

   کاظمی - خرم نژاد

فروش آب شیرین کن خانگی
نقد و اقساط  )بدون افزایش قیمت(

خیابان فردوسی - نبش حافظ
32421633 -09155438760

خرید با کارت اعتباری فروشگاه خواجوی
ویژه فرهنگیان دولت

جناب آقای عباس مباشری
رئیس محترم اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

از حسن اخالق، سعه صدر و تالش بی نظیر جناب عالی و همکاران 
محترم تان به ویژه نمایندگان و نقشه برداران آقایان میری و 
شاملو در راه اندازی به موقع کار ارباب رجوع سپاسگزارم، برای 
همه خادمان به اسالم و مردم آرزوی سالمتی و موفقیت می نمایم. 

مهدی پردلی

رگبار و رعد و برق شدید از دوشنبه تا اواخر هفته در خراسان جنوبی
کارشناس سازمان هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به فعالیت سامانه بارشی در روز  دوشنبه و از اواخر وقت چهارشنبه تا پایان هفته 
شرایط الزم جهت رگبار و رعد و برق شدید و جاری شدن روان آب و سیالبی شدن مسیل ها وجود دارد. فاطمه زارعی  با بیان اینکه وزش 
تند باد را از امروز تا فردا در استان خواهیم داشت، گفت: همچنین تشکیل مه و وقوع بارش تگرگ در نواحی مرتفع استان پیش بینی می شود.
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هواپیمای بدون سرنشین ویژه نگهبانی از خانه

به گزارش مهر، شرکت آمریکایی »Eighty Nine Robots« قصد دارد هواپیمای جدید بدون سرنشینی را تولید کند که 
فقط در فضای خانه قابلیت متصل شدن به کاربر خود از هر نقطه جهان را داشته باشد. زمانیکه این هواپیمای بدون سرنشین به 
Wi-Fi خانه متصل می شود می تواند با گوشی های هوشمند دارای سیستم عامل iOS و گجت های آندروید ارتباط برقرار کند.

بازی های رایانه ای باعث کوچک شدن قسمتی از مغز 
دارد  عهده  بر  را  اجتماعی  رفتارهای  کنترل  وظیفه  که 
ایجاد می  نیز ناهجاری  می شود و در قسمت سفید آن 
کنند که این عوارض از طریق ام. ار.آی و اسکن مغزی 
خشونت  با  ای  رایانه  های  بازی  است.  رسیده  اثبات  به 
باال سبب روحیه پرخاشگری و عصبانیت، کوچک شدن 
فعالیت لب جلویی مغز، تغییرات خلقی ناگهانی، افزایش 

رفتارها و احساسات و تفکرات تهاجمی نیز می شود.

 بازی های آموزشی مفید تأثیر به سزایی
در رشد و پیشرفت کودکان دارند

ها  بیشتر خانه  در  تقریبا  امروز  ای که  رایانه  بازی های 
مغز کودکان  روی  منفی  و  مثبت  تأثیراتی  اند،  یافته  راه 
تأثیر  توانند  می  مفید  آموزشی  های  بازی  مثال  دارند، 
به  باشند.  داشته  کودکان  پیشرفت  و  رشد  در  سزایی  به 
کودکان  برای  ای  رایانه  های  بازی  کارشناسان،  گفته 
محیط، دید  در  تواند  می  پایین  سنین  در  خصوص   به 

مهارت های یافتن راه، چرخش ذهنی و هماهنگی دست 
تأثیر  اما  باشد.  مفید  بسیار  گیری  تصمیم  نیز  و  و چشم 
اجتماعی  رفتارهای  و  ذهن  مغز،  روی  ها  بازی  همین 
دلیل  به  ای  رایانه  های  بازی  بود؟  خواهد  چه  کودکان 
زیاد  سرعت  و  رنگ  تنوع  گرافیکی،  صفحات  داشتن 
اعصاب  و  مغز  روی  منفی  تأثیرات  صفحات،  تعویض 

برخی  باعث  این  و  گذارد  بزرگترها می  و حتی  کودکان 
اختالالت روانی و رفتارهای خشونت آمیز می شود.

بازی هایی که دارای اکشن های خشن هستند 
برای کودکان اثرات منفی و خطرناکی دارند

همچنین بازی هایی که دارای اکشن های خشن هستند 

برای کودکان اثرات منفی و خطرناکی را به همراه دارد، زیرا 
مغز آنها قابلیت تجزیه و تحلیل این تصاویر را ندارد، پس 
اثرات مخربی بر ذهن آنان می گذارد چرا که کودک تصاویر 

را واقعی فکر می کند و این بازی ها در ذهنیت او شکل 
می گیرد. همچنین تحقیقات نشان می دهد که فعالیت آن 
و عواطف  احساسات  با  مرتبط  مغز کودکان که  از  بخش 
آنهاست، افزایش پیدا کرده و فعالیت آن بخش که کنترل 

مغز کودکان را در اختیار دارد کاهش پیدا می کند.
مغزی  سلول  یک  درجه  دشمن  ها  بازی  این  بنابراین   
کودکان هستند که به مرور زمان می توانند به کوچک تر 

شدن و از بین رفتن این سلول منجر شوند. از اثرات منفی 
بازی های رایانه ای می تواند به موارد زیر اشاره کرد: *این 
بازی ها واکنش های عاطفی کودک را سرکوب می کنند. 

*محتویات خشن بازی ها، رفتارهای  تهاجمی را افزایش 
می دهد. *خطر حمالت ناگهانی بیماری صرع و اختالالت 
ناشی از حساسیت به نور را افزایش می دهد. *بازی کردن 
طوالنی مدت، ممکن است منجر به چاقی، حواس پرتی، 

ضعف عملکرد کودکان و نوجوانان در مدرسه شود.

 چطور فرزندانتان را در انتخاب 
بازی های رایانه ای کمک کنید

ما می توانیم به عنوان پدر و مادر آگاه و مسئول به فرزندمان 
در تشخیص مناسب یا نامناسب بازی ها کمک کنیم، البته 
تا آنجا که ممکن است با روش دوستانه ای او را همراهی 
کنیم. ما می توانیم با بازی های رایانه ای و گذراندن دوره 
های آموزشی در این زمینه آشنا شویم و در صورت لزوم 
برخی نکات را از کودک یاد بگیریم.می توانیم مثل یک 
دوست به طور فعال در خرید بازی ها نقش مهمی داشته 
باشیم و سعی کنیم بازی هایی را انتخاب کنیم که مناسب 
سن او باشد. تمام رسانه هایی را که فرزندمان از آن استفاده 
می کند را کنترل نماییم، زمانی را در نظر گرفته و با او 
درباره بازی صحبت نموده و احساسش را درباره بازی جویا 
شویم و در صورت خشونت شدید بازی و عوامل منفی بطور 
دوستانه به او متذکر شویم. بنابراین والدین باید نظارت خود 

را بر بازی ها و فرزندان بیشتر کنند.
فرماندهی انتظامی شهرستان خوسف- دایره اجتماعی 

مؤسسه ی رنگ پانتون هر سال قبل از شروع سال میالدی 
رنگ سال را انتخاب کرده و اعالم می کند. روند همیشه به 
صورت انتخاب یک رنگ بوده اما امسال پانتون دو رنگ 
برای سال ۲۰۱۶ انتخاب کرده است. ترکیب سایه ی مالیمی 
از آبی مایل به ارغوانی )رنگ پسرانه( و صورتی مایل به 
گوش به  مالیم  صورتی  نام  وقتی  دخترانه(.  )رنگ   سرخ 

می رسد، نا خودآگاه همگی ما یاد اتاق کودک و یا اتاق خواب 
دخترخانم های نوجوان می افتیم. این رنگ به دلیل آرامش 
محصورکننده ای که دارد برای این منظور بسیار مناسب است 
 اما باید توجه داشته باشید که این رنگ در ترکیب با کدام 

رنگ ها جذابیت دو چندان خواهد داشت. رنگ هایی مانند 
سفید، سرخابی، آبی و ... در ترکیب با این رنگ فضای جذابی 
را ایجاد می کنند. ترکیب صورتی مالیم با قهوه ای یک 
نشیمن  فضای  برای  شیک  و  مالیم  بسیار  رنگ  ترکیب 
خصوصی شما محسوب می شود اگر از رنگ های همیشگی 
سفید استخوانی خسته شده اید حتما این رنگ را برای دیوارها 
در نظر بگیرید. ترکیب رنگ مبلمان صورتی مالیم در کنار 
تابلوهایی به رنگ سبز، فرش و قالیچه ای طوسی رنگ و 
به خوبی فضایی  کوسن قهوه ای و شمع های زرد رنگ 
وجود به  را  ترکیب  خوش  اما  متعدد  رنگی  های  پالت   با 

می آورد. رنگ بنفش از آن دسته رنگ های خوش ترکیب با 
رنگ صورتی است که به خوبی می تواند حالت فضایی شما 
را متعادل کند، صورتی مالیم تم و خاصیتی نسبتا سرد با 
خود به همراه دارد که در کنار رنگ بنفش به خوبی به تعادل 
می رسد این ترکیب رنگی برای فضایی مثل اتاق کار بسیار 
مناسب است. ترکیب رنگ صورتی و طالیی از آن دسته 
 ترکیبات منحصر به فرد برای لوکس پسندان است، به خوبی

می توانید با استفاده از از این دو رنگ جذاب به عنوان عناصر 
بیش از  بیش  را  خود  داخلی  دکوراسیون  فضای   دکوری 

منحصر به فرد کنید.

ضرب المثل بیرجندی

 سرعت وب سایت خود را بررسی
 و سریعتر کنید

طراحی  زمینه  در  می توانند  که  وب سایت هایی 
اینچنینی  موارد  و  وب سایت  مدیریت  وب، 
مدیران  از  بسیاری  برای  باشند،  کننده  کمک 
از  یکی  هستند.  مفید  بسیار  ابزاری  وب سایت ها 
و  سرعت  زمنیه  در  می تواند  که  ابزار هایی  بهترین 
کند،  کمک  شما  به  وب سایت  مختلف  امتیاز های 
در  می تواند  که  است   Gtmetrix وب سایت 
دارد،  نیاز  شما  وب سایت  که  بخش هایی  اصالح 
از  استفاده  چرایی  و  شیوه  باشد.  کننده  کمک 
وب سایت ها  مدیران   Gtmetrix:Gtmetrix

خود  سایت  مختلف  بخش های  بارگذاری  چگونگی 
مطلع شده و از نقاط ضعف و اشکاالتی که ممکن 
مختلف  لود قسمت های  و  بارگذاری  روند  در  است 
فشرده سازی  میزان  اسکریپت ها،  تصاویر،  جمله  از 
فایل ها و موارد دیگر وجود دارند، آگاهی یابند. اگر 

مدیر  وبسایت، طراح وب یا حتی یک کاربر عادی 
را  خود  نظر  مورد  وب سایت   UrL حتما  هستید 
از  و  نموده  وارد  سایت  این  در  مربوطه،  بخش  در 

امکانات مفید آن استفاده کنید.
این سایت با بهره گیری و استفاده از قوانین گوگل 
و سایر جستجوگرهای دیگر وب سایت شما را آنالیز 
کرده و به شما اطالعاتی در مورد انواع پارامترهای 
توان  می  پارامترها  این  میان  در  داد.  خواهد  مهم 
اصلی  میزان حجم صفحه  و  سایت  لود  به سرعت 
وارد وب سایت  باید  همه  از  اول  کرد.  اشاره  سایت 
اصلی جی تی متریکس شوید و در تب جستجوی 
لینک باالی صفحه لینک سایت خود را وارد کنید. 
را   AnALyze آنالیز سایت کلید  و  ادامه کار  برای 
کند.  شروع  را  خود  کار  متریکس  تی  جی  تا  بزنید 
نتایج  که  صفحه ای  با  کوتاه  زمانی  مدت  از  پس 

آنالیز را نشان می دهد رو به رو خواهید شد.
مطمئنا در رنکینگ موارد وب سایت، مواردی مهمی 
در  بهینه سازی سایت، سرعت سایت  و  مانند سئو 
اولویت های اول قرار دارند. به صورتی که به هیچ 
عنوان نمی توانید از کنار آن راحت بگذرید. استفاده 
رایگان  کامال   Gtmetrix وب سایت  امکانات  از 
استفاده  برای  مبلغی  هیچ  پرداخت  به  نیاز  و  بوده 
مشاهده  برای  داشت.  نخواهید  سایت  وی  این  از 
اطالعات مرتبط با یک وب سایت حتی نیاز به ثبت 

نام نیز وجود ندارد.

 هشدار پلیس به فروشندگان مواد محترقهتأثیر بازی های رایانه ای بر مغز کودکان
در فضای سایبر

و  محترقه  مواد  ساخت  آموزش  قانون  براساس 
منفجره  و  محترقه  مواد  فروش  و  خرید  و  منفجره 
این گردانندگان  با  و  بوده  ممنوع  سایبر  فضای   در 
سایت ها برخوردهای قانونی صورت می گیرد. با توجه 
به اینکه پیشگیری از وقوع حوادث چهارشنبه سوری 
اقدامات  است  گرفته  قرار  پلیس  کار  دستور  در 
انتظامی پلیس فتا نیز در فضای سایبر آغاز شده است 
آموزش  زمینه  در  فعال  های  سایت  شناسایی  با  و 
ساخت مواد محترقه و منجره و فروش این مواد در 

 فضای سایبر، با تشکیل پرونده برای گردانندان این
گردند. می  معرفی  قضایی  مراجع  به  ها  سایت 
متاسفانه برخی سایت ها در این فضا اقدام به آموزش 
باید در  ساخت مواد محترقه می کنند و خانواده ها 
که  چرا  باشند  خود  فرزندان  مراقب  خصوص  این 
ناقص  آموزش  و  مواد  این  با  کودکان  آشنایی  عدم 
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. لذا همشهریان عزیز
می توانند با مشاهده سایت های فعال در زمینه آموزش، 
به  با مراجعه  یا خرید و فروش مواد محترقه  ساخت 
 CyberpoLiCe.ir آدرس  به  فتا  پلیس  سایت 
قانونی  برخورد  تا  نمایند  گزارش  ما  با  تماس  بخش 

با گردانندگان این سایت ها صورت گیرد.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی 

توصیه های پلیسی

فناوری

اََدم که خوِی نََدره، بوِی نََدره.
آدمی که خویی ندارد، بویی ندارد.

انسانیت بوی  نباشد،  خلق  خوش  که  انسانی   از 
کس  هر  است  الزم  پس  کرد.  استشمام  توان  نمی 

مدعی انسانیت است، خوش خلق باشد.

دکوراسیون خانه به رنگ صورتی رنگ سال

بـرنـج ام-كــي 

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

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بيرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

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

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ان
یر

ه ا
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ت 
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10
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ون
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قی

قــاليشويی خــاوران   09151647069-32253199نوگیدری

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 ُاميـال

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و كارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

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

رایگان دریافت کنید
مطهری 21/1

 حمل بار و اثاثيه منزل داخل و خارج از شهر با كارگر ماهر 
و كاميون جک ٦ متری پتودار * تمامی اثاثيه منزل شما را با يک 

سرويس حمل می كنيم.   09155618308 - جالل نيا  

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

09151632890 - سبزه بین

طعم واقعی پيتزا با خمير تازه
ابتدای بلوار معلم ، نرسيده به معلم 2

تلفن سفارشات: ٣22٣٦٠٠٨

تنها پيتزا تنوری در بيرجند

فست فودارسال رايگان
گيپـا 

داد
بام

 ١ 
لی

١ ا
٨ 

ار:
ت ك

اع
س

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

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال  
اشخاص ، مسئوليت  و... 

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

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

نمايندگی نوكی

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسی، آلمانی،  ايتاليايی،  اسپانيايی

www.lanschool.ir
خيابان مدرس ١٦- پالک ٨٥

تلفن: ٣22٣٧٥٤٩
مشاوره و ثبت نام عصرها

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

09156648854
32229950
 32229960
اتوبار فرهمند

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

با پیشرفته ترین
دستگاه های روز
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پرفسور حسابی تعریف می کند: در دوره تحصيالتم در 
آمریكا، در یك كار گروهی با یك دختر آمریكایی به نام 
كاترینا و همينطور فيليپ، كه نمی شناختمش همگروه 

شدم. از كاترینا پرسيدم: فيليپ رو  می شناسی؟ 
بلوند  موهاي  كه  پسري  همون  آره،  گفت:  كاترینا 
نميدونم  داره و ردیف جلو می شينه؛ گفتم:  قشنگی 
كيو ميگی.  گفت: همون پسر خوش تيپ كه معموال 

پيراهن و شلوار روشن شيكی تنش ميكنه. 
گفتم: بازم نفهميدم منظورت كيه؟ گفت: همون پسري 

كه كيف و كفشش رو هميشه با هم ست ميكنه.
بازم نفهميدم منظورش كی بود ! كاترینا تون صداشو 
پسر  همون  دیگه،  فيليپ  گفت:  و  آورد  پایين  یكم 

مهربونی كه روي ویلچير می شينه ... 
این بار دقيقا فهميدم كيو ميگه ولی به طرز غير قابل 

باوري رفتم تو فكر ...
 آدم چقدر باید نگاهش به اطراف مثبت باشه كه بتونه 

از ویژگی هاي منفی و نقص ها چشم پوشی كنه...  
چقدر خوبه مثبت دیدن. با خودم گفتم، اگر كاترین از 
من درمورد فيليپ می پرسيد چی می گفتم؟؟؟ حتما 
سریع ميگفتم: همون معلوله دیگه. وقتی نگاه كاترینا 
رو با دیدگاه خودم مقایسه كردم، خيلی خجالت كشيدم. 

حاال ما چه دیدگاهی نسبت به اطرافيانمون داریم؟ 
مثبت یا منفی

آنکه می خواهد روزی پریدن آموزد، نخست 
می باید ایستادن، راه رفتن، دویدن

 و باال رفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند.

مردم اشتباهات زندگی خود را روی 
هم می ریزند و از آنها غولی بوجود 

می آورند که نامش تقدیر است.

نور فلکست این تن خاکی ما
رشک ملک آمدست چاالکی ما
که رشک برد فرشته از پاکی ما
که بگریزد دیو ز بی باکی ما

من در رقابت با هيچکس جز خودم نمی باشم. 
هدف من مغلوب نمودن آخرین کاري

 است که انجام داده ام.

التماس به خدا جرئت است. اگر برآورده شود،
 رحمت است، اگر برآورده نشود، حکمت است. 
التماس به انسان خفت است. اگر برآورده شود، 

منت است، اگر برآورده نشود، ذلت است

ما در جامعه  شتاب زده اي زندگی می کنيم که در آن 
نتایج و پاداش هاي آنی هستند.  افراد به دنبال  اغلب 
یک  باز شدن  که  مواقعی  در  را  خود  بی صبري  مثًال 
صفحه ي اینترنتی بيش از حد معمول طول می کشد 
اتومبيل  وقتی  بياورید  یاد  به  مثًال  یا  بگيرید.  نظر  در 
نمی  حرکت  بالفاصله  چراغ  سبز شدن  با  تان  جلویی 
هميشه  چرا  راستی  به  شوید.  می  عصبانی  چقدر  کند 

اینقدر عجله داریم؟
گرفته  یاد  مدرن،  فناوري  سریع  پيشرفت  لطف  به  ما 
ایم بالفاصله انتظار نتيجه داشته باشيم، و توانایی مان 
روز  به  روز  نيست  مطلوبمان  ک  شرایطی  تحمل  در 
به  بالفاصله  خواهيم  می  هميشه  ما  شود.  می   کمتر 

خواسته هایمان برسيم.
این  است؛  خود  دنياي  روي  کنترل  نوعی  بردباري 
صبر  گرفتن  یاد  داد.  پرورش  خود  در  باید  را  مهارت 
به شما کمک می کند در  آزردگی  یا  بدون عصبانيت 
تمام حوزه هاي زندگی خود به موفقيت بيشتري برسيد.

استرس کمتر

بردباري می تواند تجربه ي استرس را در زندگی شما 

تا حد قابل توجهی پایين بياورد. وقتی احساس کردید 
در حال عصبی شدن هستيد، لحظه اي درنگ کنيد و 

ببينيد اطرافتان چه اتفاقی در حال رخ دادن است. 
نفس عميق بکشيد و آرامش خود را حفظ کنيد.

 آرام با خودتان بگویيد »وقت آن است که از سر شروع 
منفی  تفکرات  داشت  خواهد  احتياج  شما  مغز   کنم«. 
واقعًا  که  شود  متمرکز  چيزهایی  روي  و  کند  رها  را 

اهميت دارند. 
باشيد،  تر  صبور  هرچه  که  کرد  خواهيد  حس  را  این 
تجربه  را  کمتري  ناتوانی  و  عصبانيت   استرس، 

خواهيد کرد.

تصمیم گیری آسان تر

تصميم  خاطر  به  که  است  آمده  پيش  ما  همه  براي 
عجوالنه اي که در گذشته گرفته ایم احساس پشيمانی 
می  اجازه  شما  به  دادن  خرج  به  بردباري  کمی  کنيم. 
دهد به جاي تصميم هاي آنی، اطالعات بيشتري جمع 

کنيد و تصميم هاي منطقی تري بگيرید.
براي ارزیابی کامل هر موقعيتی به خودتان زمان بدهيد 
و پيش از آنکه خود را نسبت به اجراي طرحی عملی 

متعهد بدانيد نکات مثبت و منفی آن را خوب بسنجيد. 
اجازه ندهيد کسی شما را مجبور کند بدون فکر و در 

نظر گرفتن همه ي جوانب، تصميمی آنی بگيرید.

تحقق اهداف

اگر شما هم خيلی زود از انجام کاري خسته می شوید 
و حوصله تان سر می رود، بدانيد تنها نيستيد. اغلب ما 
دوست داریم چند کار را با هم انجام دهيم و از کاري به 

سراغ کار دیگر برویم.
 اما به یاد داشته باشيد برنده ي مسابقه ي الک پشت و 
خرگوش چه کسی بود. صبر با خود ثبات قدم به همراه 
می آورد. ترکيب این دو به شما اجازه می دهد عميقًا به 
انجام کاري بپردازید و مهارت هاي الزم براي به پایان 

رساندن آن را فرا بگيرید.
اي  سابقه  آوردن  پدید  براي  را  شما  دیگر  طرف  از   
استوار در حوزه ي خاصی توانمند می کند، مثًال گرفتن 
اقتصادي  ي  مجموعه  یک  اندازي  راه  دکترا،  مدرک 
خرج  به  پشتکار  با  شما  کتاب.  کردن  چاپ  یا  بزرگ، 
و  براي خود  که  رفيعی  اهداف  بود  قادر خواهيد  دادن 

کسب و کارتان در نظر می گيرید را تحقق ببخشيد.

روابط بهتر

در  که  افرادي  درک  براي  کند  می  ما کمک  به  صبر 
زندگی مان حضور دارند بردباري بيشتري از خود نشان 
دهيم. به این ترتيب قادر خواهيم بود از نقایص یکدیگر 
چشم بپوشيم و تفاوت هایمان را بپذیریم، حتی در مورد 
ویژگی هایی که در خودمان قادر به تحملشان نيستيم.

به جاي آنکه دیگران را قضاوت کنيد، یا تحمل خود را 
از دست بدهيد، کامًال در تعامل مشارکت داشته باشيد. 

این کار را امتحان کنيد: 
دفعه ي بعدي که به سوپرمارکت رفتيد، لبخند بزنيد، 
مؤدب باشيد، و سر صحبت را با صندوقدار باز کنيد. به 
این ترتيب هم خودتان احساس بهتري خواهيد داشت، 
احساس  او  به  که  باشيد  کسی  تنها  است  ممکن  هم 

ارزشمند بودن می دهد.
و  »صبر  است:  گفته  جایی  آدامز  کوئينسی  جان 
در  موانع  و  مشکالت  و  دارند  جادویی  اثري  استقامت 
برابرشان ناپدید می شوند«. تغيير نگرش، پایين آوردن 
انتظارات، و در لحظه زندگی کردن می تواند در تمام 
 حوزه هاي زندگی، پاداش هاي دور از انتظاري برایتان 

به ارمغان بياورد. 
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز

بگو در زمين بگردید آنگاه بنگرید كه فرجام تكذیب كنندگان چگونه بوده است.
سوره األنعام، آیه 11

حدیث روز

عادالنه ترین روش این است كه با مردم آن گونه رفتار كنى كه دوست دارى با تو 
چنان باشند. امام علی )ع(

سبک زندگی

صبر؛ کلید دستیابی به موفقیت های بیشتر

 - ميانه  هاي  سده   -1 افقي: 
خارجی  باشگاه  عضو  بازیکن 
قول  به   - آسمان  هاي  کرانه   -2
فروشنده نقل بيابان است - بزرگ 
بن  امریکایی-  مرغ  شتر   -  3 ده 
آشپزي  در  اي  ادویه   - درخت 
زیر   - و هنگام  زمان   -  4 هندي 
پا مانده - خواستار - درون چيزي 
غذاي   - نواز  گوش  الفباي   -5
قاره   -6 شکوه  و  فر   - لبنانی 
الفباي  پيچی-  شيرینی   - سبز 
لذیذ  آبادانی 7 - طينت - غذایی 
- مخفف تباه 8 - دکترین - پرنده 
آش سردکن - مقابل تمام رخ 9- 
ضيافت - برقرار و پایدار - سرود و 
نغمه 10- خار سردیوار - روزگار-

نان  پختن  جاي   -11 هفتم  هنر 
جنس  کابين-  نانوایی-  دکان  در 
مخفف   - ها  جماعت   -12 مذکر 
ناگاه- نت یکی مانده به آخر- جام 
ورزشی 13- شانه به سر - کشور 
ماد  حاکم  نخستين  آسيایی- 
جا سرزمين-  آتش-  شعله   -14 

صورت  و  بيالن  چرخ-   -15
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اگر مي خواهید نیرو استخدام کنید، بخوانید

اگر استخدام در افق آینده شرکت شما قرار دارد، چند 
باید  که  دارد  وجود  انداز  این چشم  در  کوچک  تغيير 

مراقب آنها باشيد. 
رابينسون می گوید از حاال تا سال 2022، جمعيت تازه 
بازار کار )بين 16 تا 24 سال( رو به افول  وارد هاي 
خواهد بود. در حقيقت ظرف هفت سال، این تعداد ده 

درصد کمتر از جمعيت فعلی خود خواهد بود.
این به آن معناست که هر اتفاقی هم که براي اقتصاد 
بيافتد، تعداد کمتري نيروي قابل جذب، قابل آموزش و 
قابل ترفيع در دسترس کارفرمایان قرار خواهد داشت. او 
اضافه می کند: »صنایع مختلف و بخش هاي خدماتی 
در  تا  دهند  انجام  مناسبی  گذاري  سرمایه  امروز  باید 
آینده آمادگی مواجه شدن با کاهش قابل توجه تعداد 

متقاضيان کار را داشته باشند«.
به طور اخص، اثربخش ترین شرکت ها آنهایی هستند 
که براي محصول، خدمات و یا جذب نيروهاي خود 
از بازاریابی رسانه اي فاصله می گيرند و بيشتر درگير 
بازاریابی مستقيم یا رو در رو می شوند. به بيان دیگر، 
سازمان ها براي به استخدام در آوردن استعداد ها نياز 
خواهند داشت براي کاندیداهاي احتمالی خود پایگاه 
داده اي درست کنند و به صورت مداوم براي ارتباط 

گرفتن با این افراد وقت و هزینه صرف کنند.
رابينسون در این باره می گوید: »اتفاقی که می افتد این 
است که این متقاضيان هستند که به وبسایت کارفرما 
مراجعه می کنند تا ویژگی هاي آن را بررسی کنند و 

ببينند آیا به دردشان می خورد یا نه. 
کارفرمایانی که روي تبيين برند و یا بيانيه ي ارزش خود 
سرمایه گذاري نکرده اند براي تبدیل بازدیدکنندگان 
وبسایت خود به متقاضيان کار در شرکتشان با دشواري 

مواجه خواهند بود«.
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تمامی لوازم دست دوم منزل را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.    09158668002

به یک صندوقدار خانم مسلط
به کامپیوتر و روابط عمومی باال 

برای کار در غذای آماده نیازمندیم. 
32442981 -09155624508

برای جابجایی خاک کشاورزی به 
کمپرسی نیازمندیم. مسیر حمل خاک 

کمتر از 1000 متر عالقه مندان می توانند 
قیمت پیشنهادی خود را به شماره 

09035615774 اعالم و یا پیامک نمایند. 

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

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

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

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    

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

داربست ایستا
اجرای نصب داربست و پیچ 

رولپالک نما     09151609715  
09151613901 - فرج زاده

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

09151602018- 32233142 خسروی

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

رفوگری فرش طاهری
09154414474

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی

به چند نفر ویزیتور تلفنی و حضوری خانم و 
آقا برای کار تبلیغات با پورسانت عالی نیازمندیم 

32433548      09152651699

یک قطعه زمین مسکونی واقع در میرعلی 
با مجوز سه طبقه ساخت و امکان دریافت 
تسهیالت به مبلغ 45/000/000 تومان 

به قیمت 30/000/000 تومان
 به فروش می رسد.   09035615774

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

09155619620 - 09159416784 حسینی

فروش آپارتمان 75 متر مفید 
واقع در شهرک چهکند

 با امکانات کامل فی: 38 میلیون تومان
 یا معاوضه با خودرو   

09151600665 -09151650665  

 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

فروش  فوری  17عد د آال چیق 
6 متری )ز یر فی(   09151615023

سمساری خزاعی
خرید و فروش کلیه لوازم منزل 

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

09156633937

دو  واحد آپارتمان نوساز در طبقه اول با متراژهای )110 - 
90 متر( واقع در مهرشهر - نبش خیابان ولی عصر)عج( 19 

اجاره داده می شود.   09151614391 - دستگردی

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
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سالمت نیوز: پس از صرف هر وعده غذایی از مسواک و نخ دندان استفاده شود. هر 6 ماه به دندان پزشک مراجعه کنید. 
از دهان شویه و خمیر دندان حاوی فلوراید استفاده کنید. مصرف آب را باال ببرید تا دهان مرطوب بماند و از استفاده کردن آدامس های
 غیر رژیمی یا قرص نعناع بپرهیزید. آدامس های رژیمی نیز به مرطوب نگه داشتن دهان کمک می کند.

راه های محافظت از دندان اخبار ورزشی

برترین های مسابقات شنای پسران 
خراسان جنوبی معرفی شدند

 
فارس : رئیس هیئت شنا و واترپلوی خراسان جنوبی 
انتخابی  قهرمانی  دوره مسابقات  در هفتمین  گفت: 
شنای پسران استان 150 نفر در چهار گروه سنی با 
یکدیگر به رقابت پرداختند و برترین ها معرفی شدند.
موسوی اظهار داشت: در این مسابقات بیش از 150 
شناگر از شهرستان های استان در چهار گروه سنی در 
استخر شهید رضوی نژاد بیرجند با یکدیگر به رقابت 
پرداختند.وی تصریح کرد: در رده سنی 10 سال این 
دوره از مسابقات الیاس خسروی 50 متر کرال سینه، 
معراج هداوند میرزایی 50 متر کرال پشت، احسان 
 100 رحیمی  امین  محمد  قورباغه،  متر   50 مرادی 
متر کرال سینه و محمد یوسفی 100 متر قورباغه 
بر سکوی نخست هر رشته ایستادند.موسوی یادآور 
شد: در رده سنی 11 تا 12 سال حسام خزاعی در 
50 متر کرال سینه، محمد عابد محمودی 50 متر 
کرال پشت، امیر محمد گندمی 50 متر قورباغه، سید 
محمد رضا حسن زاده 100 متر کرال پشت و سجاد 
را  رشته  هر  قهرمانی  قورباغه  متر   100 حسن زاده 
از آن خود کردند.وی خاطرنشان کرد: در رده سنی 
13 تا 14 سال مسابقات شنای پسران استان عرفان 
 50 بهدانی  صدرا  سینه،  کرال  متر   50 در  عباسی 
متر کرال پشت، محمدامین تقوی 50 متر قورباغه، 
محمد امین زمانی پور 50 متر پروانه، هدایت چاجی 
100 متر کرال سینه، سپهر صادق احمدی 100 متر 
کرال پشت و محمد جواد عربی در 100 متر قورباغه 
حائز رتبه های برتر هر رشته شدند.رئیس هیئت شنا 
و واترپلوی استان گفت: در رده سنی 15 تا 17 سال 
این دوره از مسابقات کورش طرمی در رشته 50 متر 
کرال سینه، مبین ایزدی 50 متر کرال پشت، یاسر 
جاوید  و  خسروانی  پویا  قورباغه،  متر   50 قندریزان 
چاجی 50 متر پروانه، حامد خزاعی 100 متر کرال 
پشت و محمد علی مهران پور در 100 متر قورباغه 

مقام نخست هر رشته را به دست آوردند.

عباسپور فرد قهرمان مسابقات آزاد
 پینگ پنگ خراسان جنوبی شد

جنوبی  خراسان  استان  آزاد  پنگ  پینگ  مسابقات 
بیرجند،  های  شهرستان  از  بازیکن   25 حضور  با 
بیرجند  سرحدی  شهید  سالن  در  خوسف  و  قاین 
و  زیست  محیط   ، طبیعی  منابع  هفته  مناسبت  به 
روز درختکاری برگزار شد و در پایان این مسابقات  
به  را  اول  عنوان  فرد  عباسپور  امیرحسین  آقایان 
کرد  کسب  را  دوم  مقام  عباسپور  امید  آورد،  دست 
علیرضا چمنی مشترکًا  و  آبادی  ابراهیم  ، مصطفی 
برگزاری  مسئولیت  عشقی  علیرضا  شدند.  سوم 

مسابقات را بر عهده داشت.

فواید عجیب نوشیدن آب که نمی دانید
 

سالمت نیوز: کندتر از سایر افراد پیر خواهید 
شد:نوشیدن آب می تواند فرآیند پیری شما را 
اندازه  به  شما  پوست  که  زمانی  کند.  کندتر 

پیر خواهید شد.  دیرتر  کافی آب رسانی شود 
آب پوست شما را مرطوب نگه می دارد و آن 
درخشان تر  و  شاداب تر  جوان تر،  سالم تر،  را 
می تواند  آب  مصرف  همچنین  می سازد. 
عضله های صورت را محکم نگه دارد. سیستم 

ایمنی بدن شما تقویت خواهد شد: نوشیدن آب 
کافی در روز عملکرد کبد و کلیه ها را تقویت 
و  ضایعات  سمی،  مواد  اندام ها  این  می کند. 
نمک را از خون شما حذف می کنند. مطالعات 
تواند  می  کافی  آب  مقدار  که  می دهد  نشان 

سنگ های  مقابل  در  را  بدن  ایمنی  سیستم 
قلب  نماید.  مراقبت  بیماری ها  و سایر  کلیوی 
شما  بدن  به  آب  داشت:  خواهید  قوی تری 
باشید.  داشته  سالم تری  قلب  می کند  کمک 
این ماده خطر حمالت قلبی را با پیشگیری از 

ضخیم شدن خون و کاهش فشار خون کمتر 
ساعت  یک  آب  لیوان  یک  مصرف  می کند. 
قبل از خواب می تواند حمالت قلبی و سکته را 
کاهش دهد. این ماده به قلب کمک می کند 
بدن  اندام های  سایر  به  آسانی  به  را  اکسیژن 
خواهید  تری  قوی  استخوان های  کند.  منتقل 
داشت:آب به شما کمک می کند غضروف های 
جذب کننده ضربه را دوباره تولید کند بنابراین 
استخوان  و  می کند  حرکت  نرمی  به  مفاصل 
نیز تقویت می شود. انعطاف پذیری مفاصل با 
افزایش مقدار دریافتی آب بیشتر خواهد شد. 

بهترین راه افزایش اشتها
 

صبحانه  بخورید:  صبحانه  همیشه  شهرخبر: 
یک وعده غذایی بسیار مهم است. مصرف یک 
صبحانه سالم و متعادل می تواند بعد از یک شب 
طوالنی متابولیسم بدن را تحریک کند و بدن 
خوردن صبحانه  سازد.  آماده  روز  کل  برای  را 
به شما کمک می کند انرژی مورد نیاز خود را 
تامین کنید و در طول روز فعال باشید. بنابراین 
اشتهای شما نیز افزایش پیدا خواهد کرد.برخی 
از گزینه های عالی برای یک صبحانه سالم و 
متعادل شامل نان سبوس دار، ماست، میوه های 
تازه و مصرف اسموتی های سالم و طبیعی میوه 

است. وعده های غذایی کم و مکرر داشته باشید: 
مصرف وعده های غذایی با حجم و تعداد زیاد 
کند.مصرف  تحریک  را  شما  اشتهای  می تواند 
افرادی  به  نمی تواند  بزرگ  غذایی  وعده های 
از  کند.  اشتهای کم هستند کمکی  دارای  که 

سوی دیگر مصرف وعده های غذایی کوچک تر 
می تواند مفید باشد. سعی کنید وعده های غذایی 
خود را به چند وعده کوچک تر تقسیم کنید و 
آن را به صورت مکرر مصرف نمایید. زمانی که 
وعده غذایی شما زیاد و بزرگ باشد، معده بیشتر 

اذیت  احساس سنگینی می تواند  و  پر می شود 
افرادی که دارای  به همین دلیل  باشد.  کننده 
از مصرف وعده غذایی  اندک هستند  اشتهای 
بزرگ هیچ لذتی نمی برند. سعی کنید روزانه 4 
الی 6 وعده غذایی داشته باشید. میان وعده  و 

تنقالت سالم بخورید: زمانی که با خوردن غذا 
در وعده های غذایی مشکل دارید، مصرف میان 
وعده و تنقالت سالم می تواند بسیار مفید باشد.

به یاد داشته باشید که تنقالت و میان وعده ها 
شود.  مصرف  اصلی  وعده های  جای  به  نباید 

نزدیکی  در  وعده  میان  مصرف  از  است  بهتر 
غیر  در  کنید  اصلی خودداری  زمان وعده های 
اینصورت اشتهای شما کور خواهد شد. اما اگر 
شما به دنبال افزایش اشتهای خود هستید، بهتر 
را کاهش  فیبر  از  است مصرف غذاهای غنی 

دهید. 

آجیل بخورید،الغر شوید!

جام جم سرا: دانه های مغذی و پر ویتامین آجیل 
عید می تواند عالوه بر رشد و نمو در کودکان از 
چاقی آنها جلوگیری کند. پژوهشگران به افراد 
برای الغر  می کنند  توصیه  وزن  اضافه   دارای 
شدن هر روز در وعده غذایی خود بادام را قرار 
دهند. بر اساس جدیدترین تحقیقات خوردن بادام 
می تواند سبب ایجاد حس سیری و جلوگیری از 
در  پژوهشگران  شود.  کاذب  اشتهای  بروز 
آجیل  اثربخشی  کردن  بیشتر  برای  حال  عین 
توصیه می کنند انواع دانه های آجیل به صورت 
خام و بدون نمک مصرف شود. از جمله دیگر 
دانه های آجیل که حاوی انواع ویتامین ها برای 
گردو،  به  می توان  است  بدن  سالمت  حفظ 
مغز  جمله  از  تخمه ها  مغز  انواع  پسته،  فندق، 
تخمه کدو، بادام هندی، نخودچی و همین طور 

کشمش اشاره کرد.

آجیل بخورید،الغر شوید!

ثبت بیش از 4 هزار تخلف رانندگی در معابر درون شهری استان

ایسنا : رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از ثبت چهار هزار و 306 فقره انواع 
تخلف رانندگی طی هفته گذشته خبر داد. سرهنگ رضایی، با اشاره به وقوع 37 فقره تصادف 
در معابر درون شهری استان طی هفته گذشته اظهار کرد: در هفته گذشته در این تصادفات یک 
نفر کشته و 3۹ نفر نیز مجروح شدند.وی به فوت یک نفر در حوادث درون شهری استان در این 
مدت اشاره کرد و افزود: در این حادثه که به دلیل عدم توجه کافی سواری پژو 206 رخ داد یک 
عابر پیاده 60 ساله جان خود را از دست داد.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی، 
علت 32 درصد از مجموع تصادفات را عدم رعایت حق تقدم عنوان کرد و گفت: 2۸ درصد نیز به 
دلیل عدم توجه به جلو، 40 درصد نیز به دلیل سایر علل به وقوع پیوسته است.رضایی همچنین 
از ثبت چهار هزار و 306 فقره انواع تخلف رانندگی توسط ماموران راهنمایی و رانندگی استان 
طی هفته گذشته خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد 460 مورد تخلفات حادثه ساز بوده است.
وی یادآور شد: همچنین در این مدت تعداد 137 دستگاه موتور سیکلت و 13 دستگاه خودرو که 

دارای تخلفات رانندگی بوده اند توقیف شده است.

  ۲۸ فقره تصادف در جاده های استان رخ داد

مهر: فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع 2۸ فقره تصادف طی هفته گذشته در 
محورهای مواصالتی استان خبر داد. سرهنگ رضایی اظهار کرد: از این تعداد سه فقره 
این  در  اینکه  بیان  با  است.وی  بوده  جرحی  تصادفات  نیز  فقره  و 21  فوتی  تصادفات 
تصادفات پنج نفر جان خود را از دست داده اند، بیان کرد: همچنین این تصادفات منجر 
از مجموع تصادفات هفته گذشته  ادامه داد: همچنین  به زخمی شدن 46 نفر شد.وی 
استان چهار فقره تصادفات خسارتی بود که خوشبختانه این تصادفات کشته یا زخمی 
 در پی نداشت.رضایی با اشاره به وقوع 50 درصد تصادفات هفته گذشته در جاده های 
اصلی استان، عنوان داشت: حدود 46 درصد در جاده های روستایی و 14 درصد نیز در 
محورهای فرعی استان به وقوع پیوسته است.وی، عدم توجه به جلو، انحراف به چپ و 
تخطی از سرعت مطمئنه را بیشترین دلیل تصادفات جاده ای استان طی هفته گذشته عنوان 
کرد.وی همچنین از ثبت هفت هزار و 1۹۹ فقره تخلف رانندگی در جاده های استان طی 

این مدت خبر داد و افزود: از این تعداد دو هزار و 76۸ مورد تخلفات حادثه ساز بوده است.

بي احتیاطي باز هم قرباني گرفت

رئیس پلیس راه استان از واژگوني یک دستگاه موتورسیکلت 
در محور »میریک-فورجان« خبر داد. سرهنگ رضایي گفت: 
با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 110 مبني بر واژگوني یک 
دستگاه موتورسیکلت در محور میریک-فورجان شهرستان 
بیرجند کارشناسان پلیس راه و گروه امداد به محل سانحه 
اعزام شدند. وي افزود:کارشناسان پلیس راه با بررسي صحنه 
دریافتند یک دستگاه موتورسیکلت واژگون شده است که 
حال راکب موتور سیکت به شدت وخیم و وي را جهت 
مداوا به بیمارستان منتقل کردند. راکب موتورسیکلت به علت 
شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد که کارشناس 
مقررات  و  قوانین  رعایت  عدم  را  حادثه  علت  راه  پلیس 
راهنمایي و رانندگي از سوي راکب موتورسیکلت اعالم کرد.

سوداگران مرگ با 17کیلو حشیش 
دستگیر شدند

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف 
سرهنگ  داد.  خبر  حشیش  700گرم  و  17کیلو 
کاهني گفت: مأموران پاسگاه »علي آباد«هنگام 
کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه اتوبوس 
مشکوک شدند و خودرو را به الین بازرسي هدایت 
از خودرو  بازرسي  در  مأموران  افزود:  کردند. وي 
 17کیلو و 700گرم تریاک که به طرز ماهرانه اي 
کردند.  کشف  بود  شده  جاساز  خودرو  داخل 
سرهنگ کاهني تصریح کرد: در این رابطه یک 
با  مرگ  سوداگر  پنج  و  توقیف  خودرو  دستگاه 

تشکیل پرونده به مراجع قضایي معرفي شدند. 

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

آدرس : نبش غفاری 4    
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3۲۲1۲519  
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تنو

همراه: 11۲0 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

32437388-32437399
09155616256 قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(

حراج نهال عناب پاجوش 
فقط 15000 تومان

همراه: 09153621585 
سعیدی

طبقه دوم موبایل مهران واقع در میدان شهدا روبروی
 محبان الزهرا )س( به متراژ 60 متر به رهن و اجاره

 واگذار می گردد.   09155610854
رهن و اجاره

نصــب و تعمیــر لباسشویی در منزل        
09151643778 - 32315776   شهر یاری



دوشنبه * 17 اسفند 1394 * شماره  3461 
7

برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز زیرکوه 

ساز  مدرسه  خیرین  جشنواره  هشتمین  خبر-  گروه 
سالن  در  دوشنبه  امروز  صبح  زیرکوه  شهرستان 
و  استان  مسئوالن  حضور  با  زیرکوه  اجتماعات 
اقدامات  از  مراسم  این  در  شد.  برگزار  شهرستان 
نیک اندیش مدرسه ساز قدردانی گردید. ضمنًا نیک 
آموزان  دانش  به  در جهت کمک  تعهداتی  اندیشان 

محروم این شهرستان مرزی تقبل نمودند. 

ساماندهی متکدیان از مهمترین اقداماتی 
باشد که در دستور کار مدیران قرار می گیرد

گروه خبر- معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری 
بیرجند در ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان بیرجند که 
باحضور دستگاه های مرتبط در فرمانداری بیرجند برگزار 
شد، گفت: حضور متکدیان در سطح شهر عالوه بر برهم 
زدن چهره شهر، آسیب هاي اجتماعي را نیز به دنبال 
خواهد داشت که بایستی ساماندهی متکدیان از مهمترین 
مسئوالن  و  مدیران  کار  دستور  در  که  باشد  اقداماتی 
های دستگاه  همه  افزود:  زاده  زمان  گیرد.  می   قرار 
باید با تعامل سازنده و همکاری و بر اساس اراده جمعی 
این معضل را به شکل مطلوب ساماندهی کنند.به گفته 
وی بحث ساماندهی متکدیان از موضوعاتی است که 
سال ها مطرح است و این مهم بر اساس دستورالعمل 
و آیین نامه بر عهده شهرداری گذاشته شده است و لذا 
تمامي ادارات و نهادهاي ذیربط باید در این راستای به 
طور جدی همکاری الزم را داشته باشند تا قدمی موثر 
برای رفع این معضل در جامعه برداشته شود. امیرآبادی 
مسئول مرکز جمع آوری متکدیان بیرجند نیز گفت: در 
شش ماهه دوم سال 94 در مجموع تعداد 110 نفر در 
رابطه با تگدی گری در شهرستان بیرجند جمع آوری 

شدند که از این تعداد 68 نفر مرد و 42 نفر زن بودند.

انتخابات هشتمین دوره مجلس 
دانش آموزی خراسان جنوبی برگزار شد

جنوبی  خراسان  دانش آموزی  سازمان  رئیس  فارس- 
دانش آموزی  مجلس  دوره  هشتمین  انتخابات  گفت: 
خراسان جنوبی در سطح مدارس دوره دوم متوسطه 
حضور  با  کرد:  اظهار  اطمینان  با  شد.  برگزار  استان 
منتخبان شوراهای دانش آموز مدارس یک دانش آموز 
به مجمع  منطقه  هر  از  پسر  دانش آموز  و یک  دختر 
از  مجموع  در  که  می کنند  پیدا  راه  استان  عمومی 
به  پسر  دانش آموز   20 و  دختر  دانش آموز  استان20 
در  داد:  ادامه  وی  می کنند.  پیدا  راه  استانی  مجمع 
مرحله بعد تشکیل مجمع عمومی منتخبان شوراهای 
استان  رئیسه  هیئت  انتخابات  و  استان  دانش آموزی 
انجام می پذیرد و در مرحله بعد نیز با توجه به سهمیه 
استان نمایندگان مجلس دانش آموزی انتخاب می شوند. 
وی با بیان اینکه سهمیه استان در مجلس دانش آموزی 
کشور دو نفر است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
سال  دو  دانش آموزی  مجلس  فعالیت  دوره  هر  مدت 
دوره  پایان  تا  نماینده  دانش آموزان  بنابراین  است 

نمایندگی مجلس دانش آموزی باید دانش آموز باشند. 

توزیع بیش از ۱۰۰ میلیون ریال تجهیزات 
بین کانون های مساجد طبس

های  کانون   دبیرخانه  ویژه  منطقه  مسئول  شبستان- 
مناسبت  به  گفت:  طبس  در  مساجد  هنری  فرهنگی 
سالروز تأسیس ستاد عالی مساجد، تجهیزات اداری به 
مبلغ 108 میلیون ریال به کانون  های مساجد طبس 
اهدا می شود. حجت  االسالم آئین پرست همچنین از 
برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس ستادعالی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد در 18 اسفند، با حضور 
 مدیران کانون های فرهنگی و هنری شهرستان های

بشرویه و طبس در این شهرستان خبر داد.

کاشت نهال به یاد ۱7۰ شهید شهرستان سربیشه

و  مسئوالن  از  تعدادی  درختکاری  روز  در  فارس- 
دانش آموزان شهرستان سربیشه، تعدادی نهال را به یاد 
170 شهید این شهرستان در بلوار آزادی شهر سربیشه 
امام  سنجری  حجت االسالم  مراسم  این  در  کاشتند. 
جمعه، عدل معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار 
و عاصفی نماینده استان در شورای عالی استان ها و 

جمعی از دانش آموزان حضور داشتند.

افزایش ۱5 درصدی کمک های 
مردم خراسان جنوبی در جشن نیکوکاری

کمیته  مردمی  های  مشارکت  توسعه  معاون   - ایرنا 
میلیارد  مردم خراسان جنوبی 14  استان گفت:  امداد 
و 340 میلیون ریال در جشن نیکوکاری کمک کردند 
که این مبلغ نسبت به سال 93، 15 درصد رشد دارد. 
این مبلغ 9 میلیارد و 690 میلیون  از  افزود:  حسینی 
ریال غیرنقدی، چهار میلیارد و 170 میلیون ریال نقدی 

و 480 میلیون ریال تعهد خیران و مردم است.

افتتاح دومین نمایشگاه مد و لباس در بیرجند

و  استانی  نمایشگاه  و  کاظمی فرد- دومین جشنواره 
بیست و یکمین جشنواره کشوری مد و لباس اسالمی 
ایرانی با حضور مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری، 
معاونان مدیرکل فرهنگ و ارشاد  اسالمی و جمعی از 
عالقه مندان و فعاالن حوزه مد و لباس در نگار خانه 
شهر بیرجند افتتاح شد. معاون هنری اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان گفت: این جشنواره از 15 اسفند 
آغاز و تا فردا سه شنبه 18 اسفندماه ادامه دارد که در 
آن 55 اثر به نمایش درآمده است. به گفته زمزم این 
آثار برای بهره مندی شهروندان از ساعت 16 تا 20 در 

نگار خانه شهر بیرجند دایر خواهد بود. 

سد حاجی آباد و رزه خراسان جنوبی
 9۰۰ هزار مترمکعب آبگیری شد

خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  ایرنا- 
گذشته  هفته  های  بارندگی  اثر  در  گفت:  جنوبی 
سدهای مخزنی حاجی آباد شهرستان زیرکوه و رزه 
آبگیری شد.  درمیان به میزان 900 هزار مترمکعب 
امامی  افزود: از این مقدار 500 هزار مترمکعب در سد 
رزه و بقیه در سد حاجی آباد جمع آوری شد. وی با 
بیان اینکه در استان هفت سد مخزنی با ظرفیت بیش 
از 80 میلیون متر مکعب وجود دارد، گفت: هم اکنون 
متر مکعب آب پشت سد های میلیون  از 10   بیش 

استان جمع آوری شد که این میزان حدود 11 درصد 
ظرفیت سد های مخزنی را شامل می شود.

امروز، جوانان و ورزشکاران استان
دانش قرآنی خود را محک می زنند

جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  ایکنا- 
استان  ورزشکار  و  جوان   111 دوشنبه،  امروز  گفت: 
امتحان  و  آزمایش  معرض  در  را  خود  قرآنی  دانش 
رقابت  بزرگترین  افزود:  عزیزاده مقدم  می دهند.  قرار 
مسابقات  دوره  دومین  کتبی  بخش  برترین های 
سراسری حفظ و قرائت قرآن کریم وزارت ورزش و 
جوانان در مرحله ملی در خراسان جنوبی به صورت 
روز  صبح   10 ساعت  کشور  سراسر  در  همزمان 

دوشنبه 17 اسفند برگزار می شود.

اعالم فراخوان پنجمین سوگواره شعر عاشورایی

و  آموزش  فرهنگی  و  پرورشی  معاون  خبر-  گروه 
سوگواره  پنجمین  گفت:  جنوبی  خراسان  پرورش 
شعر عاشورایی خراسان جنوبی ویژه دانش آموزان و 
فرهنگیان شاغل و بازنشسته برگزار می شود. موسوی 
شعر  سوگواره  پنجمین  فراخوان  کرد:  اظهار  نژاد 
فاطمه  حضرت  شهادت  ایام  با  همزمان  عاشورایی، 
مدارس  همه  و  استان  های  شهرستان  زهرا)س(به 
فرهنگ  شیفتگان  آشنایی  افزود:  وی  شد.  ارسال 
متعالی عاشورا با صفات و فضایل امام حسین)ع( و 
یاران وفادارش، ترویج فرهنگ و ارزش های اصیل 
آثار  پدیدآورندگان  از  تجلیل  و  شناسایی  و  اسالمی 
از مهمترین  با عاشورا  ادبی مرتبط  فاخر فرهنگی و 
وی  است.  عاشورایی  شعر  سوگواره  برگزار  اهداف 
می  شاعر  فرهنگیان  و  آموزان  دانش  کرد:  اظهار 
توانند آثار خود را حداکثر تا 16 خرداد 1395به  اداره 
ارسال  استان  پرورش  و  آموزش  هنری  و  فرهنگی 
نمایند. وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام 
شده زمان برگزاری سوگواره در نیمه اول مهر 1395 

همزمان با ایام محرم برگزار خواهد شد.

عامالن توزیع میوه شب عید
 در سربیشه مشخص شد

تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس  ابراهیمی- 
توزیع  اینکه عامالن  به  اشاره  با  شهرستان سربیشه 
میوه شب عید با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی 
شدند،  مشخص  شهرستان  روستایی  تعاون  اداره  و 
گفت: 11 عامل توزیع میوه شب عید عهده دار توزیع 
مناسب میوه در شهرستان هستند. براتی با بیان اینکه 
مشکلی  هیچ  شهرستان  عید  شب  میوه  تأمین  در 
وجود ندارد، اظهار کرد: جهت رفاه حال شهروندان و 
دسترسی بهتر به میوه شب عید، 5 عامل در سربیشه، 
شد  مشخص  درح  در  عامل   2 و  مود  در  عامل   4
تا توزیع میوه به طور یکنواخت در شهرستان صورت 
گیرد. وی افزود: میوه شب عید به اندازه کافی و با 
کیفیت مطلوب مهیا شده که عرضه آن طی برنامه  ای 
زمان بندی شده و باهدف کنترل و تنظیم بازار، به 

قیمت مناسب صورت خواهد گرفت.

تسنیم- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه اهمیت بخشیدن به صنابع بومی از مهمترین اهداف برگزاری المپیاد فرش 
دستباف است، گفت: در دهمین المپیاد فرش دستبافت کشور هنرجوی بیرجندی توانست مقام دوم را از آن خود کند. المعی در مراسم تجلیل 
از این هنرجوی بیرجندی اظهار کرد: در مرحله کشوری تعداد 5 نفر از هنرجویان خراسان جنوبی به مرحله کشوری المپیاد فرش دستباف راه 

یافتند که سارا چهاردهی هنرجوی هنرستان کوثر بیرجند موفق به کسب رتبه دوم کشوری در زمینه رنگریزی الیاف فرش شد.

خراسان جنوبی رتبه دوم دهمین المپیاد فرش دستباف کشور را کسب کرد

توجه و احیای لباس های ایرانی اسالمی 
مؤثر در گسترش صنعت توریسم

خانواده  و  اموربانوان  دفتر  مدیرکل  فرد-  کاظمی 
استانداری خراسان جنوبی در اختتامیه دومین جشنواره 
استانی و بیست و یکمین جشنواره کشوری مد و لباس 
های  لباس  احیای  و  توجه  گفت:  ایرانی  و  اسالمی 
ایرانی اسالمی می تواند در گسترش صنعت توریسم 

و توسعه بخش اقتصادی کشور مؤثر باشد. شریفی اظهار کرد: حضور زنان در 
عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، با حفظ موازین اسالمی 
باعث شده که زن مسلمان ایرانی، الگویی برتر برای بانوان جهان اسالم در 
عرصه های مختلف و افتخاری برای جامعه ایران مطرح شود. به گفته وی از 
افرادی که بتوانند لباس های سنتی استان را که به فراموشی سپرده شده اند،  

احیاء کنند حمایت می کند که سهمیه هر شهرستان 10 لباس است.

7کیلومتر از جاده بیرجند قاین تا عید دوبانده می شود

کاظمی فرد- مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از دو باند شدن قطعه ای 
به طول 7 کیلومتر در جاده بیرجند قاین تا شب عید 
خبر داد و گفت: این محور موقتی است و نواقصی در 
عالئم راهنمایی و رانندگی دارد. جعفری با بیان اینکه 
محور بیرجند- زاهدان از جاده نوفرست تا پمپ بنزین 
مود به طول 3 کیلومتر آسفالت شده و 9 کیلومتر نیز 

آماده آسفالت است، افزود: محور بجستان به فردوس به طول 15 کیلومتر 
آسفالت شده و در اسرع وقت نصب عالئم انجام خواهد شد. به گفته وی محور 
دیهوک راور به طول30 کیلومتر و محور طبس اصفهان به طول 20 کیلومتر 
از اوایل سال آینده آسفالت انجام خواهد شد. وی ادامه داد: از خضری تا انتهای 
حوزه استحفاظی استان، پیگیر انجام کار هستیم. همچنین با بهره برداری از 7 

کیلومتر دوبانده شدن جاده بیرجند قاین، 80 کیلومتر دیگر می ماند. 

23 جایگاه سوخت گاز CNG در استان فعال است

 CNG کاظمی فرد- مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه مصرف گاز
به  رو  خودروها  پاک  سوخت  عنوان  به  استان  در 
افزایش است گفت: در حال حاضر تعداد 23 جایگاه 
CNG در سطح  استان فعال است. دشتی، با اشاره 
به افزایش 12 درصدي مصرف گاز CNG در استان 
طي سال جاري به نسبت مشابه سال قبل، اظهار کرد: 

 از ابتداي امسال تاکنون بیش از 35 میلیون مترمکعب گاز به جایگاه های
 CNG استان تحویل شده است. وی افزود: باتوجه به استقبال مردم از این 
سوخت پاک به جای بنزین، روند مصرف گاز طبیعی فشرده در استان رو 
به افزایش است. وی ابراز امیدواری کرد: در سال های آتی با افزایش تعداد 
جایگاه های دو منظوره در مسیر جاده های استان، زمینه استفاده بهینه و 

ارتقاي آسایش هم استاني هاي محترم  فراهم شود. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خبر داد:

خراسان جنوبی، دومین دریاچه ارومیه که مسئوالن کشوری فراموش کرده اند
طرح انتقال آب دریای عمان به استان 10هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

ایمنی راه های  کاظمی فرد- هشتمین کمیسیون اجرایی 
عمرانی  هماهنگی  امور  معاون  حضور  با  خراسان جنوبی 
رفع  بر  و  برگزار  کمیسیون  این  اعضای  و  استانداری 
ثبت  های  دوربین  اندازی  راه  و  استان  خیز  حادثه  نقاط 
عمرانی  امور  معاون  شد.  تأکید  استان  های  جاده  تخلف 
دستگاه های  اینکه  بیان  با  کمیسیون  این  در  استاندار 
کنند،  آماده  نوروز  ایام  برای  را  خود  باید  رسان  خدمت 
اظهار کرد: آشکارسازی نقاط حادثه خیز باید رصد شده و 
نواقص برطرف شود و این کار با دقت بیشتری انجام گیرد 
زیرا بیشتر جاده های استان کویری است و اقدامات برای 
افزود:  نژاد  نخعی  شود.  انجام  رانندگان  نگهداشتن  بیدار 
باید به 83 نقطه حادثه خیز در استان توجه ویژه شده و 
گشت های نامحسوس افزایش یابد زیرا امسال باید نسبت 
به سال گذشته درصد تصادفات در ایام نوروز کاهش یابد. 
و  جدیت  با  پلیس  است  این  ما  انتظار  کرد:  عنوان  وی 
در جاده های  را  قانون و گشت های خود  اعمال  قاطعیت 
و طبق  کند  نیرو  تقویت  و  داده  افزایش  خراسان جنوبی 
روال همه ساله در ایام نوروز امکانات امداد و نجات، هالل 
پایگاه های  باشد  نیاز  اگر  اورژانس بسیج شوند و  احمر و 

موقت پلیس در نقاط حادثه خیز نیز احداث شود.

 ثبت تخلف رانندگان برون شهری از طریق دوربین

نخعی نژاد در ادامه خواستار راه اندازی دوربین های ثبت 
تخلف در جاده های استان شد و گفت: در حال حاضر 6 
دوربین از نهبندان تا قاین نصب شده که از شنبه آینده کار 
ثبت تخلف و ارسال جریمه از این دوربین ها انجام خواهد 
شد. وی اظهار کرد: همه دستگاه ها هر چه امکانات دارند، 
کمتری  تصادف  شاهد  نوروز  ایام  امسال  تا  کنند  بسیج 
روستاهایی  ویژه  به  دهیاری ها  و  شهرداری ها  و  باشیم 

صورت  به  را  خود  امکانات  هستند  جاده ها  مسیر  در  که 
از  یکی  جاده  اینکه  بیان  با  وی  کنند.  بسیج  درصد  صد 
دغدغه های بزرگ استان است، افزود: در بحث راه آهن 
با کمک مسئوالن و نمایندگان تاکنون تالش های زیادی 
صورت گرفته اما به دلیل مشکالت مالی دولت، در بحث 
بودجه مشکالتی است که از طریق سازمان برنامه ریزی 
و مدیریت دنبال می شود. وی با بیان اینکه همه مسئوالن 
جاده های  شدن  بانده  دو  امنیتی  بحث  تا  کنند  تالش 
خراسان جنوبی اجرایی شود، گفت: مهم ترین مشکل در 
این راستا کمبود اعتبار است که تاکنون تالش های زیادی 
از سوی نمایندگان استان انجام شده اما از این پس هم 
نمایندگان توجه کنند تا در بخش بودجه سال 95 اعتبارات 

راه های خراسان جنوبی افزایش یابد. 

افزایش 35 درصدی تردد کامیون در جاده های استان

مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز با بیان اینکه در محور 
اعتبار  گفت:  داریم،  تلفات  نفر   30 سالیانه  قاین  بیرجند 
محور بیرجند قاین در سال 1394 نسبت به سال 1393، 
پیدا  تخصیص  اعتبار   94 سال  در  اما  است  شده  دوبرابر 
نکرده و نقدینگی صورت نگرفته است و در سال 1395 
نیز اعتبار آن ثابت و تغییری نکرده است. جعفری با بیان 
اتفاق  دوطرفه  جاده های  در  تصادفات  بیشترین  اینکه 
سرعت  از  تخطی  استان،  در  تخلف  بیشترین  و  می افتد 
مجاز است، اظهار کرد: تردد کامیون ها در جاده های استان 
نسبت به سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است و راه 
و شهرسازی تالش می کند بزرگراه ها و جاده های یکطرفه 
استان را افزایش دهد تا میزان تصادفات کاهش پیدا کند. 

۸3 نقطه حادثه خیز در استان وجود دارد

استان  پلیس راه  رئیس  جانشین  کمیسیون  این  ادامه  در 
از وجود 83 نقطه حادثه خیز در استان خبر داد و گفت: 
تصادفات زنجیره ای بیشتر در محور بیرجند- قائن رخ می 

دهد و دلیل آن کم عرض بودن جاده هاست. 
سرهنگ نیکمرد با بیان اینکه در عید نوروز سال گذشته 
خراسان جنوبی حدود 5.6 درصد کاهش تصادفات داشته، 
اظهار کرد: طی 5 سال گذشته 71 فقره تصادف فوتی در 
به  محور طبس  مدت  این  در  و  پیوست  وقوع  به  استان 
بشرویه یکی از پر حادثه خیزترین نقاط استان بوده است.

نیکمرد با بیان اینکه شهرستان نهبندان رتبه دوم حادثه 
داده  اختصاص  خود  به  گذشته  سال   5 در  را  بودن  خیز 
نهبندان  به  مربوط  تصادفات  از  : 21 درصد  افزود  است، 
بوده است و 32 درصد از تصادفات طی 5 سال گذشته در 

راه های روستایی اتفاق افتاده است.
از  یکی  اینکه  بیان  با  استان  پلیس راه  رئیس  جانشین 
واژگونی  گذشته  سال   5 در  تصادفات  عوامل  مهمترین 
علل  از  درصد   41 کرد:  تصریح  است،  بوده  خودروها 
تصادفات مربوط به عدم توجه به جلو و 11 درصد عدم 
نقلیه  وسایل  افزود:  وی  است.  بوده  تقدم  حق  رعایت 
سواری بیشترین تصادفات را در جاده ها داشته اند و 13 
درصد از تصادفات مربوط به کامیون ها و 11 درصد مربوط 

به موتورسیکلت ها است. 
به گفته وی در طی سال گذشته در محور بیرجند به سمت 
گناباد 72 فقره تصادف فوتی رخ داده است و تصادفات 
زنجیره ای یکی از موضوعات مهمی است که زنگ خطر 

آن در استان به صدا در آمده است. 
خراسان  اینکه  بیان  با  استان  پلیس راه  رئیس  جانشین 
جنوبی در سال گذشته رتبه نخست را در کشور به دلیل 
کرد:  تصریح  است،  کرده  کسب  فوتی  تصادفات  کاهش 

کارایی  تخلفات  کاهش  در  نامحسوس  کنترل  تیم های 
تقویت خواهند شد. وی خاطرنشان کرد:  و  دارند  باالیی 
طرح نوروزی از 25 اسفند آغاز خواهد شد و در این طرح 

8 پلیس راه در استان فعال خواهند بود.

در مدت  معاینه فنی خودرو عمومی نو تجدید نظر شود

نیز  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  راهداری  مدیر 
گفت:  است،  باال  استان  در  تصادف  شاخص  بابیان اینکه 
دوم  یا  اول  رتبه  باال،  سرعت  تخلف  در  خراسان جنوبی 
کشوری را دارد و 53 درصد تصادفات در استان مربوط به 

واژگونی است که 90 نفر کشته داشته است. 
 30 کشوری  تصادفات  متوسط  اینکه  بیان  با  کریم پور 
درصد است که در خراسان جنوبی از 199 کشته، 59 نفر 
در  تلفات  کشوری  متوسط  افزود:  بوده،  واژگونی  اثر  در 
تصادفات موتورسیکلت و دوچرخه 18.5 درصد است که 
این میزان در خراسان جنوبی 25 درصد است. وی متوسط 
کشوری تصادفات کامیون را 17 درصد و متوسط استان 
را 25 درصد عنوان و تصریح کرد: خراسان جنوبی رتبه 5 

کشوری تصادفات کامیون و اتوبوس را دارد.
کریم پور به نحوه معاینه فنی و مبلغ آن انتقاد کرد و افزود: 
معافیت 5 ساله برای کامیون و اتوبوس نو درست نیست و 

بهتر است این زمان کاهش یابد. 
به گفته مدیر راهداری راه و شهرسازی استان: احداث 5 
است  شده  تصویب  بیرجند  شهر  در  غیرهمسطح  تقاطع 
که مورد درخواست پلیس راهور بوده است که از طریق 

شهرداری بیرجند پیگیری انجام می شود.

مالیی- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در 
مراسم افتتاحیه طرح ملی دانش آموزی نجات آب )داناب( 
در استان گفت: 11 پروژه در بخش تعادل بخشی در سطح 
استان شروع به کار کرده اند و هدف اصلی ما آگاهی بخشی 
به عموم مردم است که در این راستا دانش آموزان می توانند 
در  کشاورزی  بخش  داد:  ادامه  امامی  باشند.  مؤثر  بسیار 
دارد  را  آب  بیشترین مصرف  عنوان بخشی که  به  استان 
و با وجود این مصرف باال، دارای راندمان پایین است، در 
حال حاضر معیشت 35 درصد از جمعیت استان از طریق 
بخش کشاورزی تأمین می شود.وی با بیان اینکه در پنج 
سال گذشته کسری مخازن آب در سطح استان چشمگیر 
بوده است، افزود: تعداد 450 روستا در استان از طریق تانکر 
آبرسانی می شوند، همچنین آب در شهرهای استان نیز از 

نظر کمی و کیفی با تنش مواجه است.

50 درصد آب مورد نیاز استان 
باید به اجبار تصفیه شیمیایی شود

امامی با اشاره به کاهش آب سفره های زیرزمینی در استان 
خاطرنشان کرد: این امر در افق های آینده سبب می شود تا 
50 درصد آب مورد نیاز به اجبار تصفیه شیمیایی شود. وی با 

بیان اینکه طرح های انتقال آب به استان بسیار پرهزینه است 
و این امر سبب باالرفتن قیمت تمام شده آب می شود، تصریح 
کرد: محدودیت جدی در آب های کیفی در استان داریم و باید 

تالش کنیم تا صرفه جویی مناسبی داشته باشیم. 

پروژه خط دو یزد بیش از یک هزار میلیارد تومان
 اعتبار نیاز دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، به طرح 

این طرح  افزود:  از دریای عمان اشاره کرد و  انتقال آب 
هزار   10 به  نیاز  آن  اجرای  برای  حداقل  و  شده  قطعی 
برای  کرد:  تأکید  امامی  است.  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد 
طرح انتقال آب از سد دوستی مبلغ 5 هزار میلیارد تومان 

یک هزار  بیش از  حداقل  نیز  یزد  دو  خط  پروژه  برای  و 
میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. وی ادامه داد: یکی 
از چالش های جدی که با کمبود آب در بخش کشاورزی 
و  بوده  حاصلخیز  اراضی  دادن  دست  از  می آید  وجود  به 

شوری آب سبب کاهش راندمان در این بخش می شود. 
راستای  در  که  مثبتی  گام های  از  یکی  کرد:  عنوان  وی 
مدیریت صحیح مصرف آب در استان صورت گرفته بحث 
کنتورگذاری چاه های کشاورزی بوده و با اجرای این طرح 
همین  به  و  کشاورزی  برق  مصرف  در  درصد   10 حدود 

نسبت در مصرف آب صرف جویی شده است.

خراسان جنوبی موفق ترین استان در سطح کشور
در بحث اجرای طرح کنتورگذاری چاه ها

امامی با بیان اینکه خراسان جنوبی از موفق ترین استان های 
کشور در بحث اجرای طرح کنتورگذاری چاه ها بوده است، 
اظهار کرد: تاکنون 80 درصد کنتورگذاری ها در استان انجام 
شده است. وی با بیان اینکه در تأمین آب مورد نیاز استان 
در بخش شرب و صنعت مشکلی نداریم و تنها باید مدیریت 
مصرف صورت گیرد، گفت: باید برنامه ریزی و فرهنگ سازی 
شود تا سرمایه گذاری از سمت بخش کشاورزی در استان 
به سمت صنعت، گردشگری و سایر بخش هایی که نیاز به 
آب کمتری دارند متمایل شود تا به اشتغال لطمه وارد نشود. 
وی تأکید کرد: خراسان جنوبی دریاچه ارومیه دیگری است 

که مسئوالن کشوری آن را فراموش کرده اند.

معاون استاندار: نمایندگان مجلس برای اعتبارات راه های استان در بودجه 95 تالش نمایند

جاده های مرگ ؛چشم انتظار تالش نمایندگان مجلس
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تولیت رئیسی در آستان قدس جدی است

با رسانه ها در  اژه ای در نشست خبری خود  محسنی 
ارشد  آیا مسئوالن  رابطه که  این  به سوالی در  پاسخ 
قوه قضائیه به جای مرحوم آیت ا... واعظ طبسی به 
تولیت آستان قدس رضوی منسوب می شوند؟ آقای 
متنظری، دادستان کل می شوند؟ گفت: بله، صحبت 
تولیت آقای رئیسی است و این صحبت جدی است. 
در جایگاه  تغییر  درباره  و  اند  نرفته  ایشان  البته هنوز 

آقای منتظری هم موضوعی طرح نیست.

آیت ا... یزدی : راضی نیستم کسی برای 
استعفای اعضای خبرگان رایزنی کند

آیت ا... یزدی در خصوص احتمال استعفای برخی از 
به مجلس  راهیابی وی  منظور  به  منتخبان خبرگان 
خبرگان پنجم موکدا تصریح کرد: من به هیچ وجه 
راضی نبوده و نیستم و هیچ فردی از طرف اینجانب 
نتیجه  من  و  کند  رایزنی  نباید  خصوص  این  در 

انتخابات خبرگان را که اعالم شده است قبول دارم.

دو دلیل تضعیف اصولگرایان از زبان باهنر؛ 
تندروِی دوستان و انگلیسی خواندن رقبا 

باهنر ، نایب رئیس مجلس نهم با بیان اینکه »مردم 
یک  و  ندارند  را  دعوا  و  تنش  حوصله  دادند  نشان 
مجموعه معتدل را می پسندند«، می گوید : چند مورد 
باعث تضعیف جایگاه اصولگرایان شد که یکی از آنها 
تند کردن فضای تبلیغات انتخاباتی و دیگری ماجرای 

لیست انگلیسی و برجسته کردن آن بود.

مصباح :  برخی متدینین ما گمان می کنند 
همه چیز با رفع تحریم ها حل می شود

گمان  هم  ما  متدینین  برخی  گفت:  مصباح  ا...  آیت 
می کنند که همه چیز با رفع تحریم ها حل می شود و 
با رونق اقتصادی همه چیز تمام می شود؛ اگر چه که 
نباید از مادیات غفلت کرد ولی نباید تمام امید ما به 
مادیات باشد. وی با بیان این که ما باید از بودجه های 
آبرومند برای پیشرفت خود استفاده کنیم، خاطرنشان 
کرد: نباید آبرو و عزت اسالم را به خاطر رسیدن به 

مادیات هزینه کرد.

وزیر سابق ارشاد : ترکیب مجلس دهم 
بهانه ها را از دولت می گیرد

وزیر سابق ارشاد گفت: اصالح طلبانی که وارد مجلس 
دهم شدند، بعید است بتوانند مانند مجلس ششم در 
با  کنند. حسینی  و موضع گیری  بایستند  نظام  مقابل 
اصولگرایان  با  دهم  مجلس  اکثریت  اگر  اینکه  بیان 
باشد، قطعًا مجلسی نخواهد بود که ضد دولت عمل 
کند زیرا این روحیه در اصولگرایان نیست تا بخواهند 
مانع دولت شوند، خاطرنشان کرد: امروز وظیفه دولت 
شد  خواهد  سنگین تر  دهم،  مجلس  تشکیل  از  پس 
زیرا تا امروز می گفتند مجلس نهم مانع دولت است 
از  بهانه ای  ترکیب مجلس دهم، دیگر  با وجود  ولی 

سوی دولت پذیرفته نیست.

بابک زنجانی به اعدام محکوم شد

بابک  پرونده  حکم  از صدور  قضا  دستگاه  سخنگوی 
زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه 
 بدوی خبر داد و گفت: دادگاه این سه متهم را مفسد 
کرده  محکوم  اعدام  به  و  داده  تشخیص  االرض  فی 
به  اعدام  بر  متهمان عالوه  این  داد:  ادامه  است. وی 
رد مال به شاکی ) شرکت نفت ( و همچنین به جزای 

نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شده است.

دفاع محمدجواد ظریف از حزب ا... لبنان

با  کشورمان  خارجه  وزیر  ظریف  جواد   محمد 
بی اعتبار خواندن اقدام شورای همکاری خلیج فارس 
ا...  حزب  گفت:   ، ا...  حزب  خواندن  تروریست   در 
ارضی  تمامیت  از  توانسته  که  است  سازمانی  تنها 

لبنان مقابل صهیونیست ها دفاع کند.

فیروزآبادی :جایگاه حزب ا... در موازنه 
قدرت درمنطقه متزلزل نخواهد شد

علیرغم  گفت:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
در  آن،  ای  منطقه  شرکای  و  سعود  آل  خواست 
موازنه  در  لبنان  ا...  حزب  شده  تثبیت  جایگاه 
نخواهد  ایجاد  تزلزلی  هیچگونه  منطقه  در  قدرت 
جنوب  از  ها  صهیونیست  اخراج  افزود:  وی  شد. 
نحس  وجود  لوث  از  منطقه  این  پاکسازی  و  لبنان 
صهیونیست ها و ایجاد سپر دفاعی نفوذ ناپذیر برابر 
رژیم صهیونیستی از جمله هدایایی است که با اراده 

حزب ا... به مردم لبنان داده شده است.

انتقاد از عملکرد وزارت کشور در انتخابات

انتقاد  با  مجلس،  والیت  رهروان  فراکسیون  عضو 
و سالمت  امنیت  تامین  در  کشور  وزارت  عملکرد  از 
و  اراذل  انتخابات، ماجرای ضرب و شتم خود توسط 
اوباش در شب قبل از انتخابات را تشریح کرد. کائیدی 
گفت: متأسفانه شب قبل از انتخابات، خودم مورد هجوم 
اراذل و اوباش شناخته شده شهر قرار گرفتم و آن ها 
به من حمله ور شده و سوئیچ خودروی من را بردند، 
استان  دادگستری  رئیس  و  انتظامی  نیروی  رئیس  با 
تماس گرفتم، اما پاسخ ندادند، در نهایت رئیس اداره 
اطالعات استان پیگیر مسئله من شد و وسایل من را 
باز پس گرفت.این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه 
اتفاقات این سوال پیش می آید  با توجه به این   داد: 
امنیت  آیا  انتخابات  برگزاری  برای  کشور  وزارت  که 
خرید  تخلف  درباره  دیگر  طرف  از  بود؟!  کرده  ایجاد 
مدارک  و  اسناد  تمام  کاندیداها،  برخی  از سوی  رأی 
آن موجود است، همچنین مهندسی انتخابات و آرایش 
یکی  فرماندار  نمایندگان  و  بازرسی  و  اجرایی  عوامل 
دیگر از مسائل بود. وی ادامه داد: بدعت های انحرافی 
در عرصه انتخابات برای آینده موجب تغییر مالک ها 
و معیارهای ارزشی در انتخابات های آتی خواهد شد، 
در  ها  آن  نفوذ  و  طلبان  قدرت  و  ائتالف سودجویان 
این  از  دارد،  دنبال  به  را  آسیب های جدی  انتخابات 
رو از شورای نگهبان و وزیر کشور خواستارم نسبت به 
بررسی کامل و احیای حق مردم و ایجاد فضای سالم و 

برخورد قانونی با متخلفان اقدام کند.

خود  خبری  نشست  در  جمهور  رئیس 
شورای  مجلس  ما  کرد:  نشان  خاطر 
و  خواهیم  نمی  را  دولت  تابع  اسالمی 
و  مجلس  نداریم،  دولت  تابع  مجلس 
دولت در کنار هم، البته تابع اصول مشابه 
و واحد هستند، البته اهداف ملی واحد را 

دنبال می کنند.
روحانی با تاکید بر این که ما دولت همدل 
و همراه مجلس و مجلس همدل و همراه 
داشت:  اظهار  خواهیم،  می  دولت  با 
مجلس جایگاه ویژه خود را دارد، در قانون 

اساسی این جایگاه تبیین شده است .
وی خاطر نشان کرد: من بسیار امیدوارم 
از  بیش  دهم  با مجلس  ما  که همکاری 
مجلس نهم باشد، گرچه در مجلس نهم 
هم ما همواره تالش کردیم روابط بسیار 
داشته  اسالمی  شورای  مجلس  با  خوبی 
ما  نمایندگان  فراوان  سواالت  نه  باشیم، 
را  ما  ها  استیضاح  نه  کرد،  عصبانی  را 
عصبانی کرد، نه رد بعضی از لوایح ما را 

عصبانی کرد، نه تاخیر آن ها.
وی تاکید کرد: حتی اگر بودجه و برنامه ما 
امسال تصویب نشود باز هم روابط خوب 

ما با مجلس نهم تا روز آخر به یاری خدا 
در  امیدوارم  بسیار  من  و  شود  می  حفظ 
برای  را  بهتری  شرایط  ما  دهم،  مجلس 
همکاری داشته باشیم. روحانی یادآور شد: 
است  این  خواهند  می  ما  از  مردم  آنچه 

برای حل مشکالت  کنار هم  در  قوا  که 
مردم باشند؛ مردم دعوا را دوست ندارند، 
بداخالقی که جای خود را دارد، هیچ کس 

بد اخالقی را نمی خواهد.
اسفند  هفتم  در  مردم  کرد:  تاکید  وی 

هفتم  در  دادند؛  را  ها  بداخالقی  پاسخ 
اسفند گفتند که تهمت، افترا و شعارهای 
غلط نتیجه معکوس می دهد. همه ما باید 
حقوق  مسیر  در  باشیم،  اخالق  مسیر  در 
باشیم،  رفاه مردم  باشیم، در مسیر  مردم 

در مسیر قدرت ملی و آینده درخشان این 
کشور باشیم.

رئیس جمهوری اظهار داشت: من به ملت 
نوید می دهم که سال 95  ایران  بزرگ 
انشاء ا... و به حول و قوه الهی سالی به 

و  اقتصادی  لحاظ شرایط  از  بهتر  مراتب 
خواهد   94 سال  به  نسبت  عمومی  رفاه 
بود. روحانی با بیان این که ما سال سختی 
نقاط  من  افزود:  گذراندیم،  سر  پشت   را 
فوق العاده مثبت 94 را گفتم، اما مشکالتی 
دانید  می  شما  داشتیم.   94 در   هم 
قیمت درآمد نفتی ما در سال 90 ، 120 
کمی   94 سال  در  و  بوده  دالر  میلیارد 
یک  به  یعنی  دالر؛  میلیارد   20 از  بیش 
ششم درآمد ما تقلیل پیدا کرده است اما با 
همین درآمد کم کشور را با کمک مردم، 
با همدلی و همزبانی که واقعا سال همدلی 
و همزبانی بود، به خوبی اداره کردیم. وی 
ادامه داد: شما می بینید کشورهای اطراف 
ما که تولید کننده نفت بودند چه وضعی 
این  از  بسیاری  ملی  پول  ارزش  دارند؛ 
کشورها به نصف تقلیل پیدا کرده، بعضی 
به 40 درصد، برخی به 60 درصد، تورم در 
تمام این کشورها افزایش پیدا کرده است، 
از کشورهای تولید کننده نفت  در برخی 
تورم به 150 درصد رسیده و تورم ما به 
حمداهلل روز به روز کاهنده بوده و کاهش 

پیدا کرده است.

عکس روز 

رئیس جمهور : ما دولت همدل و همراه مجلس و مجلس همدل و همراه دولت می خواهیم

اصولگرایان شایسته در حاشیه ماندند ؛ نماد اصولگرایی »مهدوی کنی« بود نه »علیرضا زاکانی« 

منصور حقیقت پور نماینده اصولگرای مجلس گفت : بلندگوی اصولگرایی در چند سال اخیر در اختیار عده ای خاص قرار گرفت و الزم است از این به بعد این 
بلندگو در اختیار افراد شایسته باشد. عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت مجلس در ادامه این مطلب افزود: افراد شایسته اصولگرا در 
حاشیه ماندند و افرادی ماجراجو و تندرو به صحنه آمدند و نباید از یاد برد که ذائقه مردم به طور کلی تندروی را نمی پسندند. حقیقت پور تصریح کرد: ارزیابی 
مردم این بود که اصولگرایان مخالف برجام هستند و به خاطر اقلیتی، چوب را همه خوردند در حالی که باید عقالنیت و اعتدال را در گفتمان اصولگرایی محور 

قرار می دادیم. وی می گوید: نماد اصولگرایی زاکانی نیست، نماد اصولگرایی مرحوم مهدوی کنی بود و فرق بین این دو گفتمان بسیار زیاد است.

آیت ا... خاتمی : مجلس خبرگان در چارچوب اصالح طلبی و اصولگرایی نمی گنجد

امام جمعه موقت تهران درباره شرایط حاکم بر انتخابات خبرگان در این دوره بیان کرد: واقعیت وضعیت موجود این است که از 83 کاندیدای جامعه 
مدرسین، که من عضوی از آن هستم، 64 کاندیدا یعنی80 درصد کاندیداهای جامعه مدرسین که جریان آنها جریان والیی و ارزشی است، رای آورده اند 
 که این به معنی تشکیل مجلس والیی است. آیت ا... خاتمی ضمن تاکید بر این که این مجلس مشمول تقسیم بندی های رایج اصالح طلبی و اصولگرایی 
 نمی شود، گفت: حتی 24 نفری که جزو کاندیداهای جامعه مدرسین نبوده اند، با مطرح شدن مسئله والیت، جملگی ید واحده می شوند، و اینگونه جناح بندی 

در خبرگان وجود ندارد. وی افزود : مجلس خبرگان پنجم اگر والیی تر از چهار مجلس خبرگان قبلی نباشد، قطعا از آن کمتر نیست.

نوید برای بهبود شرایط اقتصادی و رفاه عمومی در سال 95

برگزاری مراسم بزرگداشت مرحوم آیت ا... واعظ طبسی در شهر طبس عکس: ایرنا

فروش فوق العاده عینک آفتابی
 به مدت یک ماه با مجوز اتحادیه 

عینـک  فـرادید 
میدان ابوذر - ضلع شمال غربی 
09156678001- بذرافشان

 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

شیشه اتومبیل 
خراشادی

 به قیمت درب کارخانه در خدمت شماست.

09035611012 -32236595
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برای رفاه حال همشهریان عزیزم

مقام معظم رهبري )حفظه ا...(: ايشان برادري همدل براي اينجانب 
و مريدي صّديق براي امام و خدمتگزاري پايدار براي انقالب بود.

درگذشت عالم رباني، روحاني مجاهد، فقيه فرزانه و بابصيرت، بزرگ خدمتگزار 
آستان مقدس امام ثامن الحجج علي بن موسي الرضا )ع( و نماينده معزز ولي فقيه 

و مديريت عالي حوزه علميه در استان هاي خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي

حضرت آیت ا...
حاج شیخ عباس واعظ طبسي

که همواره ياور صديق حضرت امام خميني»ره« و مقام معظم رهبري »مد ظله العالي« 
بوده اند، ثلمه اي بس بزرگ براي ايران اسالمي و ارادتمندان خاندان اهل بيت 

عصمت و طهارت )ع( بود.
به پاس سال ها خدمات ماندگار و تجليل از مقام عالي آن عالم مجاهد 
و مبارز انقالبي مراسم بزرگداشتي امروز دوشنبه 17 اسفند ماه 9۴

 بعد از نماز مغرب و عشا در محل مسجد امام حسین)علیه السالم( بیرجند
 برگزار مي گردد؛ لذا ضمن تسليت مجدد از عموم مردم واليتمدار و هميشه
 در صحنه استان دعوت به عمل مي آيد در اين مراسم حضور به هم رسانند.

سید محمد ابراهیم رئیسي 
نماینده مردم شریف استان در مجلس خبرگان رهبري

علي رضایي
قائم مقام نماینده ولي فقیه در استان و امام جمعه بیرجند

وجه اله خدمتگزار   استاندار خراسان جنوبي


