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رئیس مجلس خبرگان رهبری : 
به دولت آقای روحانی توصیه می کنم

از لبخند دشمن خوشحال نشود

امام جمعه بیرجند  :
شهدا پیرو می خواهند 

و به گریه ما نیازی ندارند 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان خبر داد :  
افزایش ۲۷.۵ درصد سرانه کانون های 

مساجد در استان نسبت به سال گذشته

ترقی : دولت و کارگزاران، الریجانی را به عارف ترجیح می دهند / آیت ا... جنتی: عده ای می خواستند شورای نگهبان را به چالش بکشند / روحانی  فقط و فقط مجری دستورات  عده ای خاص  است / داعش، پوتین را به مرگ تهدید کرد / صفحه 2

 صفحه 7 صفحه 7 صفحه 2

 صفحه 4

قوانین ساختمان را 
مهندسان نمی نویسند !

ارمغان ویژه اقتصادی
دستاورد های منطقه 

ویژه اقتصادی استان در 
نمایشگاه کابل و رایزنی

با تجار افغانستان
صفحه 8

انتقاد رئیس نظام مهندسی ساختمان به مهندسی قوانین ساخت و ساز در استان

 پرداخت فوق العاده شغل معلمان

وزارت  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون  ایرنا: 
نیروهای  و  معلمان  گفت:  پرورش  و  آموزش 
دریافت  مشمول   95 فروردین  اول  از  تخصصی 
بطحایی  محمد  سید  شوند.  می  العاده شغل  فوق 
افزود: از اول فروردین 95 کارکنان اداری آموزش 
هستند  کار  به  مشغول  مدارس  در  که  پرورش  و 

شامل افزایش حقوق خواهند بود.

 برنامه جدید دولت برای سهام عدالت

سخنگوی دولت با بیان اینکه اهداف سهام عدالت 
در عمل و اجرا محقق نشد، گفت: الزم است که 
ساز و کار سهام عدالت تغییر کند که این موضوع در 
دستور کار دولت قرار گرفته است. به گزارش مهر، 
نوبخت، گفت: واگذاری سهام عدالت کار خوبی بود 
ولی در عمل و اجرا اهداف آن محقق نشد، لذا الزم 

بود تغییراتی در ساز و کار آن فراهم شود. 

 توقف واردات بنزین از مهر ۹۵ 

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ایران از به مدار بهره برداری آمدن پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس در مهرماه 95 خبر داد و گفت: با به مدار 
آمدن این پاالیشگاه واردات بنزین متوقف خواهد 
شد. سجادی گفت: اکنون تمام مخازن پمپ های 
بنزین در مسیرهای پرتردد پر است و نفت کش های 

اضافه در محورهای پرتردد مستقر خواهند شد.

رتبه بندی فرهنگیان در سال آینده
 

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد: طرح رتبه بندی 
بسیاری از فرهنگیان دارای سابقه زیر ۶ سال که 
مشمول رتبه بندی نشدند، سال آینده اجرا می شود.

به گزارش فارس، فانی خاطرنشان کرد: سال آینده 
برای عده کثیری از همکاران که سابقه خدمت آنها 
زیر ۶ سال بوده حکم آنها را به تدریج پس از ارزیابی 

که صورت خواهد گرفت اجرا می کنیم.

قطع رسمی یارانه افراد خاص  
دریافت یارانه در حکم تصرف

 اموال عمومی خواهد بود
صفحه 2

ورود پیکر مطهر پنج الله عاشق دفاع مقدس به بیرجند / صفحه ۷

مبلمان چوب رنگ برای تکمیل کادر 
پرسنلی فروش) شعبه بیرجند( به یک 
فروشنده خانم با حداقل 3 سال سابقه 
 کار مرتبط و مفید نیازمند می باشد.

به  نسبت  شرایط  واجد  متقاضیان 
تکمیل فرم استخدامی در

 سایت www.choobrang.com اقدام و به 
 stonewood-p@yahoo.com آدرس ایمیل

ارسال نمایند.

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

ثبت نام کربال - زمینی
اعزام 11 فروردین 95  تعداد محدود 

دفتر زیارتی عماد بیرجند

میدان شهدا- ساختمان آوا
32224113

تدریس خصوصی )کنکور- تقویتی( ریاضی، 
فیزیک و زبان دبیرستان )همه رشته ها( عربی 
)رشته های ریاضی و تجربی( )ویژه برادران( 

0۹3۹363۵130 - خراشادی زاده

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

تولیت محترم آستان قدس رضوی
انتصاب جناب عالی را به تولیت آستان نورانی و مقدس رضوی تبریک عرض می نماییم

امید است تحقق عینی رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری در اجرای مدیریت مجرب شما در آستان قدس 
رضوی و تامین رفاه زائرین و اعانت اقشار مستضعف و آسیب پذیر موجب خشنودی خاطر نازنین حضرت علی بن موسی الرضا )ع( 

و روشنایی چشم مردم شهید پرور و نخبه آفرین خراسان گردد.
از درگاه پروردگار قادر و متعال توفیق روزافزون شما را در انجام این مسئولیت سترگ و خطیر خواهانیم.

شهرداری بیرجند

حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای رئیسی )دامت توفیقاته(
نماینده معزز استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری

با سالم و تحیات؛ ضمن گرامیداشت مقام واالی یار صدیق امام )ره( و رهبری مرحوم حضرت آیت ا... واعظ طبسی 
و آرزوی رحمت و رضوان الهی برای آن فقید سعید، انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 تولیت آستان مالئک پاسبان و مقدس رضوی
 که سعادتی بزرگ و توفیقی عظیم است، تبریک عرض می نمایم. سالمتی و توفیق روزافزون شما را در ظل توجهات خورشید خراسان 

حضرت علی بن موسی الرضا )علیه آالف التحیه و الثناء( از درگاه پروردگار متعال مسئلت دارم.

خلیل خلیلی- رئیس دانشگاه بیرجند و دبیر هیئت امنای دانشگاه های خراسان جنوبی

درگذشت ناگهانی دایی عزیزمان شادروان

 محمد حسن هنرمند 
دبیر بازنشسته در تبریز

 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: به همین مناسبت جلسه 
ترحیمی جمعه ۹4/1۲/۲1 از ساعت ۹/30 الی 10/30 صبح در 

محل حسینیه مرحوم آیت ا... آیتی منعقد می گردد.

خانواده های: هنرمند ، سیار، پایانی ، مصباح زاده ، دلیری نیا  غالصی نژاد و سایر بستگان

با نهایت تالم درگذشت

 مرحومه معصومه بهشتی 
)همسر شادروان حسین صغیری( 

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن روانشاد امروز چهارشنبه ۹4/1۲/1۹ 
ساعت 14 از محل غسالخانه انجام می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند 

مزید امتنان است. 

خانواده های: صغیری ، بهشتی ، کامکار و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر عزیزمان  بزرگ خاندان

 شادروان حسین قانع
 )حسین مشتی رضا(

 را به اطالع دوستان، آشنایان و عموم همشهریان عزیز می رساند: مراسم 
تشییع و تدفین آن مرحوم امروز چهارشنبه ۹4/1۲/1۹ ساعت 3 از  محل 

غسالخانه برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان می باشد.

خانواده های: قانع ، راعی فرد ، ریاسی ، بهزادی فرد و سایر بستگان

والباقی
ه

آکادمی زبان نوین افتتاح شد

 MSRT اولین آکادمی تخصصی تافل، آیلتس و
در بیرجند / دوره های ترمیک نوجوانان و بزرگساالن با متدی جدید را 
با ما تجربه کنید. تخفیف 15% نوروزی ویژه افتتاحیه تا 15 فروردین ماه

آدرس: معلم 18 - پالک 11     تلفن: 10۹   31

شعبه فالفل آبادان 
در بیرجند واگذار می گردد.
همراه: 0۹36۵3010۵۹
پاسخگویی فقط تلفنی

توجه                                         توجه

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
=

 ۲% جریمه دیرکرد ماهیانه 
مهلت پرداخت: ۹4/1۲/۲۹
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عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده تولید طالی سرخ ایران حداقل دو برابر می شود، گفت: از همین االن باید برای این 
موضوع تدبیری اندیشیده شود تا دچار مشکل نشویم. حسینی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه در حال حاضر سطح زیرکشت زعفران در دو استان

 خراسان جنوبی و خراسان رضوی بالغ بر ۸۰ هزار هکتار استان است، اظهار داشت: این میزان در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده دو برابر می شود. 

تولیدزعفرانایراندر۱۰سالآینده۲برابرمیشود

 کمک دولت به کسانی که توان بازپرداخت 
تسهیالت بانکی را ندارند 

سخنگوی دولت گفت: قصد دولت کمک به کسانی 
بازپرداخت  توان  کشور  مالی  شرایط  با  که  است 
بولتن  گزارش  ندارند.به  را  بانکی  تسهیالت 
نیوز،نوبخت ادامه داد: باید به این افراد کمک کرد. از 
استانداری ها خواسته ایم که کمکشان کنند؛ چرا که 
صنعت ما با همین افراد سرپا خواهد بود. بخش دیگری هم به کسانی باز 
می گردد که قصد سوء استفاده داشتند که باید با آنها به شدت برخورد کنیم. 
وی یادآور شد: خوشبختانه سقف مطالبات معوق تقلیل پیدا کرده است. 
دولت به جهت تعهداتی که دارد از جمله حوادث غیرمترقبه ای که پیش 
می آید از نظام بانکی دریافتی هایی دارد و این نظام بانکی مجبور می شود 

که با سود کم به دولت پرداختی هایی داشته باشد. 

تصمیم گیری درباره نرخ اضطراری بنزین 
به سال آینده موکول شد

نفتی  فرآورده های  قاچاق  با  مبارزه  مدیرکل 
سامانه  حفظ  طرح های  درباره  نظرات  گفت: 
هوشمند سوخت از جمله نرخ اضطراری بنزین به 
باره  این  در  دولت  منتظریم  و  شده  اعالم  دولت 
تصمیم گیری کند چون این طرح در دولت موافقان 
اکثر  داشت:  اظهار  فارس،  با  گفتگو  در  دارد.خورشیدی  مخالفانی  و 
کارشناسان از منظر کارشناسی قائل به این هستند که سامانه هوشمند 
سوخت کارآمد است.وی در ادامه گفت: ما طرح نرخ اضطراری بنزین را 
برای حفظ سامانه سوخت به دولت پیشنهاد دادیم، دولت هم این طرح 
را به وزارت نفت فرستاده و وزارت نفت هم مطابق با آنچه آقای زنگنه 

گفته اند نظر خود را اعالم کرده است.

جزئیات نرخ جدید جریمه های رانندگی
 

هیئت  وزیران در پی ابطال مصوبه افزایش نرخ جرایم رانندگی از سوی 
دیوان عدالت اداری، با تعدیل این نرخ ها جدول جدید جرایم رانندگی را 
تصویب کرد. به گزارش ایسنا، بر این اساس نرخ جرایمی همچون عبور 
از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز 
و  استان ها  مراکز  و  کالن شهر ها  در  ساعت(  بر  کیلومتر   ۳۰ از  )بیش 
جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی به ۲۰۰ هزار تومان 
حرکات   انجام  همچون  جرایمی  ارتکاب   نرخ  همچنین  یافت.  افزایش 
نمایشی مانند دور زدن در جا یا حرکت موتورسیکلت روی یک  چرخ، 
حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها به ۱۵۰ هزار 
تومان، استفاده از تلفن  همراه در حین رانندگی و عدم رعایت مقررات حمل  
بار به ۱۰۰ هزار تومان، عبور از محل  ممنوع به 9۰ هزار تومان و عبور 
وسایل  نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به ۸۰ هزار تومان افزایش یافته است. 

به فاصله نزدیک به یکسال از شروع حذف یارانه افراد 
پردرآمد و در بازه زمانی که اخبار ضد و نقیضی از قطع 
یارانه پنج گروه خاص منتشر شد و در سویی دیگر دولت 
به وعده خود برای اعالم مالک های حذف یارانه بگیران 
عمل نکرد، بازهم ماده قانونی در بودجه حکمی دیگر 
را  و چند گروه خاص  افراد صادر  این  برای غربالگری 

برای حذف الزامی اعالم کرد. 
به گزارش ایسنا، در جریان بررسی کلیات بودجه سال 
با  رابطه  در  اخیرا  مجلس،  تلفیق  کمیسیون  در   ۱۳9۵
تصمیم گیری  یارانه ها  تبصره هدفمندی  از  بخش هایی 
شد، حذف یارانه بگیران اهم این مصوبات بود. کمیسیون 
تلفیق تصویب کرد که باید دولت تا تیرماه یارانه چند 
نقدی  یارانه  اساس  این  بر  کند.  قطع  را  خاص  گروه 

تجار، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مراکز آموزشی، 
پژوهشی و علمی دولتی و غیردولتی، پزشکان، قضات 
دادگستری و افرادی که درآمد ساالنه آنان باال باشد در 

سال آینده قطع خواهد شد. 
ماه  در  آنها  دریافتی  کارکنان دولت که  کلیه  همچنین 
بیش از سه میلیون تومان باشد، پزشکان و کسانی که 
پرداخت مالیات آنها در سال جاری بیش از ۱۵ میلیون 
تومان بوده از دریافت مالیات کنار گذاشته خواهند شد. 
البته با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق باید کلیه مدیران 
و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و غیردولتی 

و نهادهای وابسته عمومی غیردولتی را نیز اضافه کرد. 
از سویی دیگر کلیه کارکنان نیروهای مسلح کشور که 
دریافت ساالنه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان و همچنین 

مستمری  ساالنه  دریافتی  که  بازنشستگانی  کلیه 
و  است  تومان  میلیون   ۳۵ از  بیش  آنها  بازنشستگی 
کارکنان قوه قضائیه که همین میزان دریافتی را دارند 

اسامی آنها از لیست یارانه بگیران حذف خواهند شد. 
در جریان مصوبات اخیر برای غربالگری یارانه بگیران 
دو مورد قابل توجه است؛ اول اینکه ۵۰ درصد از درآمد 
حاصل از قطع یارانه نقدی این افراد صرف اشتغال زایی 
عمرانی  پروژه های  و  طرح ها  صرف  نیز  درصد   ۵۰ و 
می شود. مورد دیگر اینکه در مصوبه آمده که از ابتدای 
تیرماه، پرداخت یارانه به گروه های تعیین شده، در حکم 

تصرف در اموال عمومی خواهد بود. 
یارانه  دیگر  ماه  سه  تا  است  موظف  دولت  حالی  در 
گروههای هدف که تعداد قابل مالحظه ای هستند را 
قطع کند و در غیر این صورت دخل و تصرف در اموال 
عمومی محسوب خواهد شد که گرچه به نظر می رسد با 
تعیین سقف دریافتی و همچنین گروههای هدف، حذف 
برای دولت از سهولت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار 
باشد که به هر حال وجود بانکهای اطالعاتی کافی از 
چالش های فعلی به شمار می رود . این در حالی است 
که تجربه اخیر دولت در حذف پردرآمدها چندان موفق 
بین سه میلیون  از  بود که  به حدی  نبود و خطای آن 
حذف شده حدود 9۰۰ هزار نفر معترض شده و بار دیگر 
از  برگشتند.  لیست  به  آنها مجدد  نفر  حدود ۵6۰ هزار 
سویی دیگر پرداخت مالیات نیز به عنوان مالکی دیگر 
تا  مالیاتی  فرارهای  که  شرایطی  در  آنهم  شده  تعیین 

حدود 4۰ درصد برآورد می شود، به طور حتم در این بین 
افرادی که کارنامه مالیاتی مشخصی نداشته و جزئی از 
این فرارهای مالیاتی هستند در صدر برای حذف یارانه 

قرار نخواهند گرفت. 
افراد  اعالم  و  بگیران  یارانه  حذف  برای  اخیر  مصوبه 
خاص در حالی است که از ابتدای سال جاری با شروع 
حذف یارانه افراد پردرآمد حواشی در این رابطه کم نبود. 
به طوری که ابتدای امسال، قطع یارانه نقدی پنج گروه  
درآمدی شامل پزشکان، مالکان خودروهای گران قیمت 
لوکس، صاحبان صرافی ها، اعضای هیئت مدیره بانک ها 
و هیئت مدیره شرکت های خصوصی و افراد مقیم خارج 
از کشور رسانه ای شد. دولت هیچ گاه این موضوع را 
تایید نکرد و حتی وعده داد که مالک های غربالگری 
را اعالم کند ولی هیچ گاه در این مورد اطالع رسانی 
نیز می تواند  به هر حال شروع سال جدید  انجام نشد. 
یارانه  غربالگری  برای  حواشی  از  ای  تازه  دور  آغازگر 
بگیران، انتظار برای قطع و یا عدم قطع یارانه از سوی 
یارانه بگیران و از صدر همه اقدام دولت برای حذف افراد 
تعیین شده و عمل به این حکم قانونی که البته باید در 
نهایت در قالب قانون بودجه به تایید شورای نگهبان هم 
برسد باشد. این در حالی است که پیشینه اجرای تبصره 
کمتر  و  نیست  درخشان  چندان  بودجه  در  هدفمندی 
غربالگری،  از  اعم  آن  بندهای  تمامی  که  بوده  موقعی 
از  نام  یا ثبت  تعیین شده و  پرداخت سهم بخش هایی 

جاماندگان از یارانه اجرایی شده باشد. 

قطع یارانه افراد خاص رسمی شد ؛ دریافت در حکم تصرف اموال عمومی 

ترقی : دولت و کارگزاران، الریجانی 
را به عارف ترجیح می دهند

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در مورد 
رئیس آینده مجلس گفت : رقابت بین الریجانی و 
عارف جدی است و فکر نمی کنم یکی از این دو به 
نفع دیگری کنار بروند. وی ادامه داد: گرایش دولت 
و کارگزاران در ریاست مجلس به سمت الریجانی 

است و آنها او را به عارف ترجیح می دهند.

آیت ا... جنتی: عده ای می خواستند 
شورای نگهبان را به چالش بکشند

 آیت ا... جنتی گفت : عده ای در تالش بودند که 
شورای  که  بکشند  چالش  به  را  نگهبان  شورای 
نگهبان با تکیه بر مبانی اصیل انقالب و آرمان های 
حضرت امام و رهنمودهای مقام معظم رهبری، این 
افزود:  وی  آمد.  بیرون  سربلند  آزمایش  از  نیز  بار 
شورای نگهبان از سازوکارهای خود که حتی گاهی 
از قبل از ثبت نام ها صورت گرفته استفاده کرده و 
هجمه های بیرونی و طرح شبهات علیه شورا، خللی 
در کار اعضای شورای نگهبان که خدا ترسی را سر 

لوحه کار خود قرار داده اند وارد نمی کند.

سید حسن خمینی: نتیجه انتخابات هفتم 
اسفند برای برخی غیر مترقبه بود

سید حسن خمینی در دیدار اعضای انجمن اسالمی 
روز  در  اینکه  بیان  با  تهران  دانشگاه  دانشجویان 
هفتم اسفند اتفاق مبارکی در کشور افتاد که نتایج 
خوبی را در پی داشت و ان شاء ا... نتایج بهتری نیز 
در پیش داشته باشد، گفت: هفتم اسفند برای کسانی 
که در زیر پوست شهر بودند اتفاق غیر منتظره ای 

نبود، اما برای برخی غیر مترقبه بود.

رقابت محمد رضا عارف و  علی الریجانی 
برای جلسه با نمایندگان جدید

در حالیکه حدود ۱۲ روز از برگزاری انتخابات دهمین 
دوره  پنجمین  و  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
 مجلس خبرگان رهبری می گذرد، بازار رایزنی های 
شده  داغ  دهم  مجلس  منتخبان  بین  در  سیاسی 
این میان، علی الریجانی رئیس مجالس  است.در 
هشتم و نهم که در انتخابات مجلس دهم در حوزه 
انتخابیه قم در جایگاه دوم قرار گرفته است، مدتی 
راه  جدید  نمایندگان  با  خود  رایزنی  جلسات  است 
جلسات  این  است؛  کرده  آغاز  را  مجلس  به  یافته 
معمواًل هر روز در فاصله صبح تا ظهر و در دفتر کار 
الریجانی برگزار می شود. در همین رابطه رئیس 
یافته  راه  جدید  نمایندگان  میزبان  امروز  مجلس 
است. بوده  کشور  شمالی  استانهای  از  مجلس  به 
همزمان، محمدرضا عارف منتخب مردم تهران و 
سرلیست ائتالف اصالح طلبان نیز جلسات مشابهی 
به  یافته  راه  جدید  نمایندگان  با  رایزنی  برای  را 

بهارستان آغاز کرده است.

داعش، پوتین را به مرگ تهدید کرد

گروه تروریستی داعش در تازه ترین فیلم تبلیغاتی 
خود رئیس جمهور روسیه را تهدید به مرگ کرد. 
هوایی  حمالت  به  واکنش  در  نیوزویک،   روزنامه 
گروه  این   : نوشت  سوریه  در  داعش  علیه  روسیه 
تروریستی در یک فیلم تبلیغاتی با »خائن« نامیدن 

والدیمیر پوتین این کشور را تهدید به حمله کرد.

آیت ا... یزدی : به دولت توصیه می کنم از 
لبخند دشمن خوشحال نشود

که  آنچه  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
برای  من  اقدام  خصوص  در  سایت ها  در  امروز 
آینده گفته شده است  حضور در مجلس خبرگان 
ابراز  با  یزدی  محمد  آیت ا...  است.  محض  کذب 
نیاوردن خود برای دوره بعدی  از رأی  خوشحالی 
این دولت،  اظهار کرد: درست است که  خبرگان، 
توصیه  اما  است،  ارتباط  دولت  و  اعتدال  دولت 
ارتباط  نشوید.  لبخند دشمن خوشحال  با  می کنم 
باید با همه باشد، ولی ارتباط با دشمن به خصوص 
دشمن شناخته شده در ظاهر مفهوم درستی ندارد.  
اشاره  با  ادامه  در  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
کرد:  تأکید  اسالمی،  انتخابات مجلس شورای  به 
آرام  و  آبرومندانه  کاماًل  انتخابات  یک  بحمداهلل 
برگزار شد و یک  به خوبی  پهناور  در یک کشور 
کسانی  همه  به  نیامد.  دماغ کسی  از  خون  قطره 
که انتخاب شدند تبریک می گویم. البته در گوشه 
در  که  بوده  اجرا  نحوه  از  شکایت هایی  کناری  و 
شورای نگهبان در دست بررسی است و اگر قابل 
نگهبان  شورای  طرف  از  نمایندگانی  باشد  توجه 
کنند.  بررسی  را  مسئله  این  تا  می شوند  فرستاده 
خرید  درباره  شکایاتی  مثاًل  کرد:  خاطرنشان  وی 
و فروش آرای صورت گرفته یا در جاهایی برای 
اینکه آرای کمتری به دست بیاید ساعت ۸ درها 
کشور  وزیر  صراحِت  به  که  حالی  در  بسته اند  را 
انتخابات تا ساعت ۱۰ و در بعضی جاها تا ساعت 
فصل  االن  حال  هر  به  است.  داشته  ادامه   ۱۲

رسیدگی این شکایات در شورای نگهبان است.

رادیو زمانه : روحانی  فقط و فقط مجری 
دستورات  عده ای خاص  است

 رادیو زمانه در تحلیلی آورده است:»رفته رفته روشن 
و  بزرگ دولت »تدبیر  برجام دستاورد  می شود که 
امید« نیست بلکه زاده تصمیمی است که پیش از 
صرفًا  دولت  و  شد  اتخاذ  روحانی  آمدن  کار  روی 

مجری خوب انجام آن دستور بود.«

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

۰9۱59639۰65-علیآبادی
ضمنا کارگر تنها نیز داریم

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139460308001003806 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمدرضا ایمانی نسب فرزند بهرام به شناسنامه161صادره از درمیان کد ملی 
5239482128 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 87/70 متر مربع قسمتی از پالک 1248 فرعی از 1402 اصلی بخش 2 حوزه ثبتی بیرجند 
از محل مالکیت غالمرضا کیوان کار محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:94/۱۲/4تاریخانتشارنوبتدوم:94/۱۲/۱9رئیسثبتاسنادوامالکبیرجند

مناقصه یک مرحله ای تکمیل بخشداری دیهوک

 )نوبت اول(

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی 
نسبت به تکمیل ساختمان بخشداری دیهوک از طریق مناقصه یک مرحله ای با برآورد  
2/653/732/743 ریال بر اساس فهرست بهای پایه ابنیه سال 1394 به پیمانکاران دارای 

حداقل پایه 5 سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته ساختمان اقدام نماید .
مهلتدریافتاسنادمناقصه:از روز چهارشنبه مورخ 94/12/19 لغایت پایان وقت اداری 

روزپنجشنبه مورخ 94/12/27
مهلتتسلیمپیشنهادهاواسنادتکمیلشده:تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 

95/01/19
زمانبازگشاییپاکتها:راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 95/01/21

و شهرسازی خراسان جنوبی  راه  اداره کل  دبیرخانه  : اسنادمناقصه محلدریافت
می باشد.

همچنین اسناد در پایگاه ملی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir  قابل دسترسی است .
محلتسلیمپیشنهادها: بیرجند - انتهای بلوار شهید آوینی - میدان راه و شهرسازی  

دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی   خراسان جنوبی 
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ادارهروابطعمومی
ادارهکلراهوشهرسازیاستانخراسانجنوبی

شهروندان  محترم 
سایت ثبت نام کارت ملی هوشمند باز شده و نوبت دهی خیلی سریع صورت می گیرد.

صبح و عصر به میدان امام  و عصرها به نبش پاسداران 7 مراجعه فرمایید.
رسا گستر- چمنی      32445563

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

09151632890 - سبزه بین

مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت اول

تاریخ: 94/12/18
شماره: 55/20/94/3402

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد امور حفاظتی و نگهبانی خود را به صورت 
دستورالعمل حجمی از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 94/12/19 لغایت روز 
پنجشنبه مورخ 94/12/27 )7 روز کاری( با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 
500/000 ریال در وجه شرکت خدمات حمایتی به شماره حساب 4001039704005791 خزانه نزد بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی، به آدرس شرکت واقع در بیرجند - خیابان غفاری- انتهای غفاری 6 دفتر کمیسیون 
معامالت مراجعه نمایند. ضمنا آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/1/17 
به دبیرخانه شرکت واقع در آدرس فوق االشاره می باشد. بازگشایی پاکات پیشنهادی نیز روز چهارشنبه مورخ 

95/1/18 راس ساعت 10 در آدرس فوق الذکر خواهد بود.
یادآوری می گردد مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 140/000/000 )یکصد و چهل میلیون( ریال است که 

به دو صورت پرداخت نقدی و ضمانت نامه بانکی قابل ارائه می باشد.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره 2-05632220091 ، به آدرس اینترنتی 

شرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمایید.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزیوزارت جهاد کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت اول

تاریخ: 94/12/18
شماره: 55/20/94/3403

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 
7700 تن انواع نهاده های زراعی از مبدا انبارهای شرکت در بیرجند به کلیه نقاط داخل و خارج استان را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت 
می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 94/12/19 لغایت روز پنجشنبه مورخ 94/12/27 
)7 روز کاری( با در دست داشتن معرفی نامه و ارائه فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال در وجه شرکت 
خدمات حمایتی به شماره حساب 4001039704005791 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی، به 
آدرس شرکت واقع در بیرجند - خیابان غفاری- انتهای غفاری 6 دفتر کمیسیون معامالت مراجعه نمایند. ضمنا 
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/1/17 به دبیرخانه شرکت واقع در 
آدرس فوق االشاره می باشد. بازگشایی پاکات پیشنهادی نیز روز چهارشنبه مورخ 95/1/18 راس ساعت 11 در 
آدرس فوق الذکر خواهد بود. یادآوری می گردد مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 210/000/000 )دویست 

و ده میلیون( ریال است که به دو صورت پرداخت نقدی و ضمانت نامه بانکی قابل ارائه می باشد.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره 2-05632220091 به آدرس اینترنتی 
 شرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمایید.
تاریخانتشارنوبتاول:94/۱۲/۱9تاریخانتشارنوبتدوم:94/۱۲/۲۰

شرکت خدمات حمایتی کشاورزیوزارت جهاد کشاورزی

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

مسیر مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پارک آزادی بیرجند دقیقا زمانی که باید پذیرای 
مسافران نوروزی باشد هنوز در دست تعمیر است. 
آیا این کار به سیمای شهر درعید آسیب نمی زند؟
937...897
سالم و خداقوت. در نهایت احترام به فعالیتهای 
در  »پفک«  تبلیغ  نصب  شهرداری،  فرهنگی 
بیرجند، درحالی که کمی  تردد  پر  چهارراههای 
است کمی  نمک گفته شده  از مضرات  آنطرفتر 

عجیب به نظر می رسد...!
915...514
جای  به  خواهشمندیم  مسئوالن  از  آوا.  سالم 
مي  مثال  بردارند.  دیگری  فکر  سگهای  کشتن 
برد  اطراف شهر  به  را  آنها  زنده گیري  با  شود 
راهي  و  برداشته  سگها  کشتن  از  دست  لطفا 

بیندیشید. بهتر 
915...591
خواهشمند  محترم!  مسئوالن  خدمت  سالم  با 
است هر چه سریعتر طرح انتقال صنوف پرسر 
خصوص  به  شهر  سطح  از  را  مزاحم  و  صدا  و 
خرداد   15 و  عدل  خیابان  در  واقع  صنوف 
از  سال  چندین  گذشت  با  کنید.  اجرایي  را 
پیشنهاد این طرح و اعتراض مردم و درخواست 
صنوف از مسئوالن لطفا هر چه سریعتر جهت 
رفاه حال شهروندان این طرح را اجرا و به پایان 

رسانید. با تشکر
915...287
فکري  لطفا  محترم.  مسئوالن  خدمت  باسالم 
راهنماهاي  چراغ  پشت  اندازهاي  دست  براي 
شهر بیرجند بکنید. زیرا باعث اتالف وقت و ایجاد 

خسارت به مردم است.
939...594
طبیعی  منابع  هفته  در  خواستم  مي  سالم. 
کنار  درختان  به خاطر کندن  را  اعتراض خود 
آبشار روستاي مرک به گوش مسئوالن برسانم.
933...534
آوری  جمع  از  مانع  مردم  احساسی  برخورد 
مأموران  وقتی  شود.  می  متکدیان  از  بعضی 
درحال انتقال آنها به مرکز مورد نظر هستند فرد 
برانگیختن  که  خودش  شیوه  همان  از  متکدی 
احساسات مردم است استفاده می کند و بعضی 
مواقع  بعضی  در  و  شده  احساسی  هم  مردم  از 
این  اما  شوند  می  ها  آن  آوری  جمع  از  مانع 
حرکت مردم هم به ضرر جامعه و هم به ضرر 
خود شخص متکدی است زیرا اکثر متکدیان هر 
چه وجه نقد از مردم می گیرند برای خرید مواد 
صرف می کنند که دودش به چشم خودشان، 

وسودش به چشم سوداگران مرگ می رود.
915...693
نظافت،  فکر  به  مربوطه  مسئوالن  چرا  باسالم. 
نانوایی و فضای  ایجاد  روشنایی اطراف مسجد، 
سبز در سایت اداری نیستند؟ آوایی که صدای 

ملتید، لطفاً پیگیری نمایید.
915...614
رزگ و گلگان آسفالت و زیرسازی نشده و زمان 

بارندگی عبور مشکل است.  لطفا پیگیری نمائید.
915...743
شما رو بخداجلوی این دستفروش ها را بگیرید بازار 
 ما مغازه دارها که هزار جور حق و حقوق داریم

می دهیم را کساد کرده اند
990...321
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هشدار به خانواده های ایرانی

از خانه تکانی تا خانه ترکانی
خانه  با  ایرانی  های  خانواده  در  سال  پایانی  روزهای 
تکانی و نو کردن همراه است. این گزارش مروری است 
بر همه اتفاق هایی که دست به دست هم می دهند تا 
خانه تکانی روزهای آخر سال رنگ و بوی خطر بگیرند.

به گزارش مهر، اینجا زمستان است. روزهای آخر سال. 
روزهایی که ترافیک خیابان ها، ساعت کاری اداره ها 
و کارهای آدم ها به نقطه جوش می رسد. این روزها 
فکر و خیال تمیزکاری و خانه تکانی حتی در خواب 
هم آدم را رها نمی کند. اما با همه اینها تا چند روز 
ماند  فقط روسیاهی می  و  دیگر هیاهوها می خوابد 
روزهای  این همه جنب و جوش در  اما  به زمستان. 
پایانی سال یک دنیا حادثه  را هم با خودش به همراه 
دارد. حادثه هایی که هنگام خانه تکانی اتفاق می افتند و 
ممکن است عید و تعطیالت سال نو را به کام خیلی ها 

تلخ کنند. 

خفگی با گاز کلر

با  را  جوان  زن  جان  بی  جسد  اورژانس  آمبوالنس 
بود که  برد. داستان وحشتناکی رقم خورده  خودش 
دو مقصر داشت مقصر اول شرکت تولیدکننده مواد 
شوینده بود که برای صرفه جویی در مصرف کاغذ و 
کننده  و حقوق مصرف  نکردن حق  رعایت  و  جوهر 
درباره تاثیر ماده شوینده و اثر آن بر روی بدن انسان 
هیچ هشداری به مصرف کننده نداده بود مقصر بعدی 
هم خود مصرف کننده از همه جا بی خبر بود که برای 
تمیز شدن هرچه بیشتر سرامیک های جرم گرفته، هر 
چه ماده شوینده و براق کننده در بازار وجود داشت 
را خریده بود و با ترکیب آنها یک ماده مهلک ساخته 
بود ماده ای که محصول تازه ای نیست اما باال رفتن 
بار  تولید گازهای مرگ  و  ترکیبات شیمیایی آن  دز 
باعث مرگ و خفگی می شود. همین که خیال همه 
از گاز کربن راحت می شود و بخاری ها برای 6 ماه 
به مرخصی می روند، گاز کلر جای آن را می گیرد. 
روزهای اسفند، آمار مسمومیت و مرگ ناشی از گاز کلر 
و یک ترکیب شیمیایی خطرناک و کشنده، مامورهای 

اورژانس و آتش نشانی را آماده باش نگاه می دارد.

زنان خانه دار و کارگران مراکز خدماتی، 
مصدومان اصلی شوینده های شیمیایی

سامانه کمک رسانی و فوریت های پزشکی اورژانس 
و امداد و نجات آتش نشانی از آن مراکزی هستند که 
های طوالنی  تعطیلی  در  ویژه  به  و  تعطیل  روزهای 
مدت در آماده باش کامل قرار دارند. به غیر از تماس 
این  با  بیماران قلبی و عروقی و سالمندان  هایی که 
سال،  پایانی  روزهای  گیرند،  می  امداددرمانی  مرکز 

های  حمله  دچار  که  آنهایی  برای  نجات  و  امداد 
آسمی و تنگی نفس های یکباره شده اند هم بیشتر 
می شود. سید جالل ملکی سخنگوی آتش نشانی  به 
خبرنگار مهر می گوید: حمالت بیماری آسم از جمله 
مواردی است که در شب عید در لیست مراجعین به 
اورژانس ها زیاد دیده می شود.  اغلب برای شستشوی 
سرویس های بهداشتی از مایع های شیمیایی  مانند انواع 

سفیدکننده ها   و جوهرنمک استفاده می کنند و از آنجا 
که سرویس های   بهداشتی در فضای بسته و کوچک 
فضاهای   بسته  این  در  زیاد  گرفتن  قرار  دارند  قرار 
می تواند آسیب زیادی را به ریه افراد وارد کند .  همچنین 
استفاده از این شوینده ها باعث تشدید بیماری در افراد 
مبتال به بیماری آسم می شود. زنان خانه دار و کارگران 
هیچ  اصوال  که  خدماتی  کاریابی  مراکز  شهرستانی 
دقتی برای انجام کار ندارند، مصدومان اصلی هنگام 
استفاده   از شوینده های شیمیایی هستند. به گفته این 
کارشناس رعایت چند نکته کلیدی و ساده عالوه بر 
حفظ جان و سالمتی افراد به آنها کمک می کند که 
روزهای پایانی سال را با آرامش بیشتری سپری کنند. 
استفاده از ماسک، وجود هواکش و بازکردن   پنجره ها 
می تواند تا حد زیادی از بروز آلرژی ها جلوگیری   کند . 
عالوه بر تنگی نفس و تاثیر مستقیم گازهای شیمیایی 
روی دستگاه تنفس تماس مستقیم دست  ها با انواع 
مواد شوینده و پاک کننده باعث ایجاد سوختگی های 
درجه دو و از بین رفتن بافت دست ها و آسیب جدی 
اکثر  گوید:  ملکی می  ها می شود.  پوست دست  به 
و  نیستند  برخوردار  استاندارد    PH از مواد شوینده 

به همین دلیل می توانند سبب تحریک پوست دست 
شوند. مسمومیت با شوینده ها از نوع استنشاقی است، 
استفاده از مواد سفیدکننده در فضای بسته حمام و 
دستشویی به علت ایجاد گاز کلر، موجب تحریک راه 
بروز افراد  در  مسمومیت  عالئم  و  شده  هوایی   های 

می کند و سرفه، خس خس سینه و تنگی نفس به ویژه 
در افراد دارای زمینه بیماری های ریوی از جمله عالئم 

مسمومیت با این مواد است.

خطر در کمین بچه ها

همه افراد در این ایام کار دارند اما باز هم این دلیل 
نمی شود که از بچه ها غافل بود. ماموران اورژانس و 
آتش نشانی این روزها همیشه گوش به زنگ هستند 
تا به ماموریت هایی بروند که بچه ها قربانی های اصلی 
و  آب  جای  به  وایتکس  و  نفت  خوردن  هستند.  آن 
با پوست دست و صورت  برخورد مواد شوینده قوی 
بچه  برای  را  خطرناکی  های  ثانیه  و  روزها  و چشم، 
ها رقم می زنند. سخنگوی سازمان آتش نشانی می 
گوید: بعضی ها به علت بی دقتی و سهل انگاری، مواد 
 پاک کننده و سفیدکننده را در دسترس کودکان قرار

می دهند و احتمال دارد آنها هم  به علت کنجکاوی 
با این مواد در تماس قرار گیرند. خوردن مواد شوینده 
باعث سوختگی دستگاه گوارش می شود و عمل بلع را 
با مشکل مواجه می کند. والدین در صورت مسمومیت 
خوراکی فرزندان، نبایستی آنها را وادار به استفراغ کنند، 
زیرا این کار موجب آسیب دیدگی و سوختگی بیشتر 

دستگاه گوارش می شود.

سقوط مرد خانواده همراه با فرش از پشت بام! 

آن  است  از خبرهای سقوط  پر  پایانی سال  روزهای 
افراد خانواده.  از باالی نردبان و جلوی دید همه  هم 
شکستگی دست و پا و مهره های گردن هم عاقبت 

کنند.  نمی  رعایت  را  ایمنی  نکات  که  است  کسانی 
سید جالل ملکی می گوید: میزان سقوط از ارتفاع و 
شکستگی دست و پا در ایام قبل از نوروز زیاد می شود. 
علتش هم اغلب رفتن روی لبه پشت بام ها، باال رفتن از 
چهارپایه و نردبان نامطمئن و رفتن روی لبه پنجره ها 
پای  و  شکسته  است.  دست  شیشه  پاک کردن  برای 
تکانی  روزهای خانه  تکراری  از صحنه  های  شکسته 
است. البته تنها پشت بام خطر ندارد، نردبان نامطمئن 
هم به همان اندازه می  تواند خطرناک باشد. به همه 
این خطرات، خطر لغزنده بودن کاشی ها و سرامیک 
ها را هم که اضافه کنید آن وقت معلوم می شود که 
روزهای آخر سال خیلی بیشتر از اینهایی که می بینیم 
و می شنویم خطرناک و خطرساز هستند. اگر دوست 
ندارید با دست و پای گچ گرفته و چوب زیر بغل و 
خدای نکرده از روی تخت بیمارستان به خاطره های 
عید سال گذشته فکر کنید، کمی حواستان را جمع 
کنید و درصورت استفاده از نردبان یا چهار   پایه، اول 
از سطح اتکای آن با زمین کامال مطمئن شوید و از نوع 
استاندارد و نردبان دو   طرفه استفاده کنید. کارشناسان 
ایمنی توصیه می  کنند که در زمان پاک   کردن شیشه 

و پنجره  های منزل احتیاط الزم، ضروری است و از 
رفتن روی نرده  ها یا   قرنیزها باید جداً خودداری کرد .

روبوسی با اختراع ادیسون

به غیر از همه حوادثی که در کمین است و کوچک و 
بزرگ هم نمی شناسد، برق گرفتگی هم جزو آن دسته 
 حوادثی است که این روزها خیلی ها را خانه نشین
می کند. حسین گودرزی کارشناس طب کار درباره 
برق گرفتگی های آخر سال به مهر می گوید: وسواس 
بیش از اندازه برای برق انداختن کلید و پریز و ریختن 
به مرور زمان روکش های  آب روی سیم هایی که 
عایقی شان را از دست داده اند خیلی ها را خشک 
عید  کارهای  شروع  از  قبل  است  بهتر  است.  کرده 
با و  بخوانید  را  دبستان  سوم  کالس  علوم  دور   یک 
 رسانه ها یعنی آن اجسامی که برق را از خودشان عبور
لوازم  آشنا شوید. شستشوی  نارساناها،  و  دهند  می 
با  پریز(  کلید  و  روشنایی  چراغ  )مخصوصا  برقی 
خطر برق گرفتگی همراه است. اگر می خواهید برق 
نگیردتان، ابتدا برق وسیله برقی را قطع کنید و بعدش 
داشته  توجه  این هم  به  آن.  نظافت  به  شروع کنید 
کند.  پیدا  تماس  آب  با  نباید  برقی  لوازم  که  باشید 
از ریختن آب بر روی کلید، پریز و سیم برق پرهیز 
کنید. دستمال های خیس را هیچ وقت به کلید و پریز 
برق نزدیک نکنید. برق بعد از عبور از بدن، سوختگی 
شدیدی را ایجاد می کند که عالوه بر درد و خونریزی 
و لمس شدن و از کار افتادن عصب، جای سوختگی 

حاصل از برق گرفتگی هیچ وقت از بین نمی رود.

قالی بر باد

به ساکنانش  را  اجازه  این  دیگر  های کوچک  خانه 
و  بزند  باال  آستین  نمی دهند که هرکسی خودش 
بشوید.  را  است  خورده  پا  یکسال  که  هایی  فرش 
به  رنگ  های  شویی  قالی  زمانه  دوره  دیگر  حاال 
رنگ است اما این بار هم تبهکارها زودتر دست به 
قالی شویی های صوری و  قالب  اند و در  کار شده 
به سرقت را  ها  اساس، فرش های خانه  و  پایه   بی 
هر  برای  که  هایی  حادثه  این  از  جدا  برند.  می 
با  سوزی  آتش  آوردیم  هم  مثال  شاهد  کدامشان 
رنگ و تینر و مواد قابل اشتعال هم این روزها کمی 
شایع تر می شود. درست است که باید بر طبق یک 
رسم دیرینه تمیز و پاکیزه به استقبال عروس بهار 
برویم اما اگر کمی بیشتر حواس مان را جمع کنیم 
می  خطر  بی  را  عید  نکنیم  فراموش  را  احتیاط  و 
گذرانیم و برای صفحه حوادث روزنامه ها نان و آب 

درست نمی کنیم.

احتمال جاری شدن روان آب و سیالبی شدن مسیل ها در خراسان جنوبی
فارس- کارشناس سازمان هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از امروز بعد از ظهر با شدت گرفتن رگبار و رعد و برق در استان 
احتمال جاری شدن روان آب و سیالبی شدن مسیل ها وجود دارد. سمیه لطفی اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های 

هواشناسی آسمان استان در 24 ساعت آینده کمی ابری گاهی با افزایش ابر و وزش تند باد همراه خواهد بود.

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

خیابان فردوسی - نبش حافظ
32421633 -09155438760

فروشگـاه خواجـوی
خرید با 

کارت اعتباری 
 ویژه فرهنگیان

 و کارمندان

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

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

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

اجازه ندهیم بهار، خاطره های اندوه بار را برایمان تداعی کند.
فرماندهی یگان ویژه خراسان جنوبی

پیام های آموزشی 
در خـصـــوص 
چهارشنبه آخر سال

32437388-32437399
09155616256

قالیشویی  بهارستـــان 
با نازلترین قیمت)خسرکی(

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

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

09153623627 - 05632211244-32232039
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CNG تحویل بیش از 35میلیون متر مکعب گاز به جایگاه های

از ابتدای امسال تاکنون بیش از 35میلیون متر مکعب گاز به جایگاه های CNG استان تحویل داده شده 
است. مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی با بیان این مطلب گفت: مصرف گاز CNG در استان به عنوان 
سوخت پاک خودروها رو به افزایش است و در حال حاضر تعداد23جایگاه CNG در سطح استان فعال است. 

مالیی- مراسم گرامیداشت مقام مهندس  
استاندار  خدمتگزار  ا...  وجه  حضور  با 
خراسان جنوبی، نخعی نژاد معاون عمرانی 
مهندسان  از  کثیری  جمع  و  استانداری 
مهندسی  نظام  سازمان  همت  به  استان 
توکلی  مهندس  شد.  برگزار  ساختمان 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
استان در این مراسم گفت: سازمان نظام 
برحل  عالوه  که  کند  می  ادعا  مهندسی 
مشکالت خود در رفع مشکالت جامعه 
موفقیت هر  است. وی  شرط  موثر  نیز 
مجموعه را به دو عامل وابسته دانست و 
افزود: عامل موفقیت سازمان ها تصمیم 

درست و اجرای درست است.

 اصل مدیریت، تصمیم درست
و اجرای درست است

ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
نظام  های  سازمان  کرد:  تصریح  استان 
مهندسی ساختمان کشور در مدت تاسیس 
کارآمد غیر  قوانین  مجری  فقط   خود 

بوده اند. توکلی یادآور شد: سازمان های 
نظام مهندسی کشور بعد از20سال توسط 

افرادی به رانت و فساد متهم شده اند. وی 
ادامه داد: باگذشت 20سال از عمر سازمان 
نظام مهندسی قوانین و مقرراتی به تصویب 
می رسد که غیر کارآمد و نادرست است. 
توکلی تصریح کرد: ازطرفی به دلیل اشتباه  
مهندسی  نظام  های  سازمان  دیگران، 
بی  آموختگان  دانش  جمعیت  سیل  با 
کیفیت مواجه شده اند که همین موضوع 
به را  مهندسان  درآمد  و  کار   کیفیت 

با  وی  است.  کشانده  سطح  ترین  پایین 
انتقاد از مسئوالن کشوری و استانی تاکید 
کرد: تصویب کنندگان این قوانین، مقررات 
سازمان  تا  شده  موجب  عوامل  دیگر  و 

نظام مهندسی رو به تعطیلی کشیده شود.

تصمیمات اشتباه مدیریتی سازمان نظام 
مهندسی را به تعطیلی خواهند کشاند 

ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
استان، نظام مهندسی خراسان جنوبی را 
یکی از سالم ترین سازمان ها در کشور 
دانست و پیشنهاد داد: به این سازمان ها به 
مدت 5 سال اختیاراتی داده شود و بعد از 

این مدت آنها را ارزیابی کنند.

 سازمان عقب مانده نداریم،
مدیریت عقب مانده داریم

بنیانگذاران  از  خرم  بیژن  پروفسور 
سازمان مدیریت صنعتی کشور نیز گفت: 
فرهنگی  اجتماعی،  امور  از  هیچکدام 
و  ندارند  جان  تنهایی  به  اقتصادی  و 
مهندسان با قدرت مطلق خود به آنهاجان 
می دهند. وی جامعه مهندسی را در حال 
قفلی  مدیریت  افزود:  و  دانست  تحول 
باز فرهنگ  کلید  با  که  دارد   بزرگ 

می شود و نیاز به خالقیت دارد. پروفسور 
اجتماعی  تاکید کرد: سرمایه  بیژن خرم 
و  مدیریتی  نظام  از  که  است  ترکیبی 
ارزش های جامعه به دست می آید. وی 
ادامه داد: فرهنگ نیاز به مدیریت تعاملی 
فرهنگ  مدیریت  نوع  این  در  که  دارد 
به  اشاره  با  وی  است.  شده  فراموش 
اینکه مردم ایران دارای ارزشهای خاص 
ها  ایرانی  ما  کرد:  تصریح  هستند  خود 
خالقیت و ارزش های خود را فراموش 
کرده ایم و این نقض غرض است و این 
 شیوه جدید در مهندسی ایران هم دیده

الزم  علم  اینکه  بیان  با  وی  شود.  می 
است اما کافی نیست، گفت: ما سازمان 
عقب مانده نداریم، مدیریت عقب مانده 
داریم. بنیانگذار سازمان مدیریت صنعتی 
کشور خاطرنشان کرد: ما در حرف زدن 

غنی هستیم اما در عمل فقیریم.

 از برنامه های قابل اجرای مهندسان
در استان استقبال می کنیم

خراسان  استاندار  ا...خدمتگزار  وجه 
جامعه  به  تبریک  با  نیز  جنوبی  
قدر ایران  مردم  گفت:  استان   مهندسی 

توانمندی های خود را می دانند و به همت 
در  ما  ایرانی  جوانان  و  مهندسان  همین 
برابر دشمن زانو خم نکردیم. وی تصریح 
کرد: دولت تدبیر و امید با اتکای به همین 
کشور  ایرانی  جوانان  نیروی  با  و  روش 
این   به  و  رساند  خواهد  پیشرفت  به  را 
داشته های خود افتخار می کند.  استاندار 
خطاب به حاضران این مراسم تاکید کرد: 
اگر  مهندسی  عرصه  در  نظران  صاحب 
برنامه اجرایی دارند که در استان عملیاتی 

می شود ما از آن استقبال می کنیم.

 ماهی قرمز سفره هفت سین
 را از دست فروشان نخرید

ماهی  گفت:  دامپزشکی خراسان جنوبی،  کل  مدیر 
موقت  مجوز  دارای  که  مجاز  مراکز  از  را  قرمز 
از  ماهی  از خرید  و  بوده خریداری  ماهی  فروش 
از  ماهی  خرید  نمایید.  خودداری  دست فروشان 
دست فروشان از نظر بهداشتی و هم بخاطر شرایط بد 
بهداشتی مناسب نیست. از ظروف دهان گشاد برای 
نگهداری ماهی استفاده نمایید و همچنین از شن و 
ماسه های رنگی استفاده نکنید. مدیر کل دامپزشکی 
خراسان جنوبی با بیان اینکه از قرار دادن تنگ ماهی 
در معرض نور مستقیم خورشید و یا کنار شومینه 
ماهی  مناسب  دمای  کرد:  بیان  نمایید،  خودداری 
ماهی  و  بوده  سانتی گراد  درجه   25 تا   22 قرمز 
باید تغیرات روز و شب را احساس کرده و از وارد 
کردن شوک های ناگهانی به ماهی خودداری نمایید.
دکتررفیعی پور با اشاره به اینکه آب ماهی را یک تا 
دو بار در هفته تعویض نمایید، عنوان کرد: در هر بار 
تعویض حدود  25درصد کل آب را عوض نموده در 
صورت استفاده از آب شهری باید آب مورد استفاده 
چندین ساعت در هوای آزاد قرار گرفته تا کلر آن 
خارج، سپس به آب ماهی اضافه شود. وی  با بیان 
اینکه جهت تغذیه ماهیان از غذاهای آماده که در 

نمایید،  استفاده  زینتی  ماهی  عرضه  فروشگاه های 
تصریح کرد: غذادهی یک یا حداکثر دو بار در روز 
و به اندازه ای بوده که در مدت 1 تا 2 دقیقه مصرف 
و باقی مانده غذا در ته ظرف جمع نشود. مدیر کل 
دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به نکات مربوط 
محل های  در  عید  قرمز  ماهی های  نگهداری  به 
و  آکواریوم ها  دوره اي  شستشوي  افزود:  فروش، 
ضدعفوني و گندزدایي آنها با محلول هاي نمک طعام 
لیتر به مدت ده  سي گرم)6 قاشق غذا خوری( در 
دقیقه یا ترکیبات چهار تایي آمونیوم به مقدار 1/. 
تا 1 گرم در لیتر آب به مدت 1 تا 15 دقیقه و یا 
ترکیبات یده به مقدار 200 میلي گرم در لیتر آب به 
مدت 10 ثانیه انجام شود. دکتر رفیعی پور با بیان 
اینکه ماهیان بیمار را سریعًا از دیگر ماهیان جدا 
عالئم  نوع  هر  مشاهده  در صورت  گفت:  نمایید، 
ناراحتي در ماهیان آکواریومي به دامپزشک مراجعه 
هنگام  آلرژی  سابقه  دارای  یا  و  حساس  افراد  و 
تعویض آب از دستکش استفاده نمایند. وی با اشاره 
به اینکه از خرید چه ماهیاني خودداري کنیم، تصریح 
کرد: ماهی قرمز سالم دارای ظاهر و تحرک مناسب 

و شنای متعادل می باشد.

انتقاد رئیس نظام مهندسی ساختمان به مهندسی قوانین ساخت و ساز در استان

قوانین ساختمان را مهندسان نمی نویسند !

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و ١٠٠ درصد خالص
تنها یك بار امتحان كنید

كیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بیرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

برنج سفید دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شالیزارها
تأيید شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

قـالیشویی خـاوران            09151647069- 32255257-32253199  نوگیدری

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

   تلفن: 32431749 - 09159044370       مدیریت: عربی

گـالری ُامیـال

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  كامیونت 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

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

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

ه ا
یم

و ب
ت 
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 ض
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10

ی
ون

رگ
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ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عايق های رطوبتی
نمايندگی ايزوگام آذرگام و آذين بام

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

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

تلفن سفارشات: ٣22٣٦٠٠٨

تنها پیتزا تنوری در بیرجند

فست فودارسال رايگان
گیپـا 

داد
بام

 ١ 
لی

١ ا
٨ 

ار:
ت ك

اع
س

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

09156648854
32229950

 32229960
اتوبار فرهمند

ایزوگام و قیرگونی كاظم سالخورده 
از ما خريد نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

با نازل ترین قیمت / با محل مناسب برای پارک ماشین

انتهای غفاری - خیابان  بزرگمهر  09194252692- 32447825

مدرسه  زبان بیرجند
انگلیسی، آلمانی،  ايتالیايی،  اسپانیايی

www.lanschool.ir
خیابان مدرس ١٦- پالک ٨٥

تلفن: ٣22٣٧٥٤٩
مشاوره و ثبت نام عصرها

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

مبــل سوفــا

اقساط ٧ ماهه
 بدون پیش پرداخت

 با شرايط ويژه 
خیابان توحید – توحید ١٤- جنب بانک ملی

٠٩١2٣- ٨٥٧٨١٦٥2٤٤٥٠٩٥

گروه صنعتی

خريد اعتباری برای فرهنگیان محترم

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و 

موزاییک ساده      09156706538

 0 9 1 5 5 6 2 5 8 2 پیــک رایگــان معلم 24 - اول کوچه   8
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پدر و پسر

پسری پدرش را برای غذای شب به رستوران برد. پدر 
 که خیلی پیر و ضعیف شده بود، غذایش را درست
نمی توانست بخورد و بروی لباسش می ریخت. 
تمامی افراد حاضر در رستوارن با حقارت به مرد 
بود.  خاموش  هم  پسرش  و  نگریستند،  می  پیر 
آرامی  به  تمام شد، پسر  اینکه غذایشان  از  پس 
پدرش را به دستشویی برد، لباسش را تمیز کرد، 
موهایش را شانه زد و عینکهایش را نیز تنظیم 
کرد و بیرون آورد. تمامی افراد حاضر در رستوران 
متوجه آن دو بودند و با حقارت بسوی هر دو می 
نگریستند. پسر پول غذا را پرداخت و با پدر راهی 
دروازه خروجی شد. در این وقت، یک پیرمردی 
از جمع حاضرین صدا کرد! پسر آیا فکر نمی کنی 
چیزی را پشت سر گذاشته ای؟ پسر پاسخ داد؛ 
نخیر جناب. چیزی باقی نگذاشته ام. آن مرد پیر 
گفت : بله، پسر . باقی گذاشته ای . درسی برای 
تمامی پسران و امیدی هم برای همه پدران. یک 
نوع خاموشی مطلق بر تمامی رستوران حاکم شد. 
کاش سوره ای به نام »پدر« بود که این گونه آغاز 
میشد: قسم بر پینه ی دستانت، که بوی نان می  
دهد ... و قسم بر غربتت، وقتی هیچ بهشتی زیر 

پایت نیست...

 راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛
 موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه

پایان رسیدن. »آنتونی رابینز«

وقتی که همه چیز رو به راه است امید معنایی 
 ندارد امید زمانی معنی پیدا می کند که

همه چیز را از دست داده باشی

دلتنگم و دیدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است

بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی
آنچ از غم هجران تو بر جان من است

یادت را از من نگیر
 بگذار من هم مثل سهراب بگویم

دلخوشی ها کم نیست

شاد باش؛ نه یک روز   که همیشه...
بگذار آوازه ی شاد بودنت چنان بپیچد که پشیمان 

شوند آنان که بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند ....

 اگر دروغ های مصلحتی را کنار بگذاریم و به افرادی
بر می خوریم که خیلی زیاد و در مسایل کوچک و بزرگ، 
 دروغ می گویند. به این دروغ ها، دروغی های مرضی
دروغ مرضی  دروغگوهای  واقع  در  گویند.   می 
حریمشان  از  خودشان  خیال  در  تا  گویند  می 
نظر  به  موجه  و  داشتنی  دوست  کنند،  محافظت 
برسند، به منافع مادی یا اجتماعی بیشتری درست 
قابل  فرار کنند. در  از مجازات  اینکه  یا  پیدا کرده 
دروغ شده  هم حساب  دروغگوها  از  دیگری   گروه 
به صورت هم  و  زیاد  هم  را  کار  این  و  گویند   می 

هرچه  دروغگویی  علت  دهند.  می  انجام  ای  حرفه 
شود.  می  بدتر  و  بدتر  زمان،  گذشت  با  باشد  که 
 چرا که اصل بر این است که وقتی آدم یک دروغ
می گوید، بعدها ناچار می شود که برای رفع و رجوع 
آن، دروغ های بیشتری بگوید. اما چطور می شود 
یک فرد دروغگو را شناسایی کرد؟ احتماال شما هم 
شنیده اید که چشم ها هیچ وقت دروغ نمی گویند. 
چون  است  صادق  نکته  این  دروغگوها  مورد  در 
 بیشترشان از نگاه کردن مستقیم به شما خودداری
شما  به  مستقیم  نگاه  از  معموال  آنها  کنند.  می 
کنند  می  سعی  و  کنند  می  ناراحتی  احساس 
معموال  دروغگو  فرد  نکنند.  نگاه  شما  به  مستقیم 

و  دارند  زیادی  اضافی  حرکات  زدن  حرف  هنگام 
در  دارید  هنگامی که سعی  زنند.  تپق می  زیادی 
مورد موضوع مورد بحث از افراد دروغگو سوال کنید، 
بالفاصله موضوع بحث را عوض می کنند و با این 
کار به بحث خاتمه می دهند. از طرفی اگر قدری به 
 صحبت آنها شک دارید شما را متهم به بی اعتمادی

می کنند و سریع به بحث خاتمه می دهند.

چرا همسرم پینوکیو است؟
اگر مطمئن هستید که فردی دروغ می گوید، نباید 
به سرعت عکس العمل نشان دهید. این کار باعث 
می شود که فرد مقابل احساس شرمندگی و خجالت 
زدگی کند. بهتر است به شخص دروغگو نشان دهیم 
که متوجه دروغش شده ایم. این کار باعث می شو که 

او کمی بترسد و احتماال بار دیگر دروغ نگوید.

شیوه هایی برای شناسایی و مقابله با دروغ
بدون شک زندگی کردن با یک همسر دروغگو اصال 
بارهای اول که  خوشایند نیست. ممکن است شما 
همسرتان دروغ می گوید عکس العمل خاصی نشان 
ندهید اما بعد از مدتی کم کم نسبت به او بی اعتماد 
می شوید یا گاهی با او به تندی و با عصبانیت برخورد 
می کنید. این خود ما هستیم که مشخص می کنیم 

در زندگی مان دروغ گفتن تا چه حد مجاز است. اگر 
همسر شما تا به حال بیش از چند بار به شما گفته 
باشد برای ورزش به باشگاه می رود ولی درواقع به 
جای رفتن به باشگاه به خانه یکی از دوستانش برود، 
اما  ناراحت کند  امر ممکن است شما را کمی  این 
احتماال مشکل خیلی بزرگی در زندگی ایجاد نمی 
کند؛ هرچند بهتر است در این باره با هم صحبت 
دروغ  گاهی  کنند  قبول  باید  و شوهرها  زن  کنید. 
گفتن یک نفر و انعطاف پذیری طرف دیگر درباره 
آن دروغ می تواند تنش کمتری در زندگی آن ها 
ایجاد کند و در نتیجه خانه آن ها آرامش بیشتری 
داشته باشد؛ البته به شرطی که مدام تکرار نشود. 
گاهی نیز این دروغ ها می تواند آنقدر بزرگ باشد 
که یکی از طرفین طاقت تحمل آن ها را از دست 
بدهد. به عبارتی در بعضی موارد دروغ گفتن می تواند 
تبدیل به یک مشکل کامال پیچیده شود و طرفین را 
کامال درگیر کند. در چنین شرایطی باید دنبال یک 

راه حل برای دروغگویی باشید.

یک تاکتیک طالیی
قبل از این که بخواهید درباره دروغگویی همسرتان با 
او حرف بزنید بسیار مهم است که حسابی فکر کنید 

و پاسخ های او را پیش بینی کنید. اگر به جوابهای 
احتمالی او فکر نکنید به طور حتم نمی توانید به 
با او صحبت کنید و گفت و گوی موثری  درستی 
نخواهید داشت. پس اول از همه سعی کنید، واکنش 
و تمام جواب های احتمالی او را با توجه به شرایط 
حدس بزنید. خودتان را آماده کنید که همسرتان 
ندارید  دوست  شما  که  بگوید  شما  به  را  حقیقتی 
بشنوید او ممکن است چیزهایی به شما بگوید که 
برای تان سخت است. در انتهای صحبت هایتان هم 
باید تمام حدها را باری هم مشخص کنید و به او 
بگویید که در چه جاهایی اصال مجاز نیست که دروغ 
بگوید. اگر بعضی از دلیل های همسرتان شما را قانع 
کرد، به طور روشن و واضح به او بگویید که حرفهای 
او را قبول دارید. در این بین بهتر است به او فرصت 

دهید که خود را اصالح کند.

اگر خودتان دروغگو هستید
باشد اگر شما در پی  دالیل دروغگویی هرچه که 
جبران و کنار گذاشتن آن هستید، موفق خواهید شد 
فقط باید توجه داشته باشید که ممکن است مقداری 
طول بکشد بدانید که باید زمان صرف کنید تا رفته 

رفته این عادت را ترک کنید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز
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حدیث روز

خواب، آرام بخش جسم است، سخن گفتن آسایش روح است و سکوت، سبب 
راحتی عقل است. امام صادق )ع(

سبک زندگی

چرا همسرم پینوکیو است؟

افقي: 
که  فارس  استان  دریاچه    -1
شده  خشك  کاماًل  اکنون  هم 
است - نظم و ترتیب فرنگي 2-  
چهارمحال  استان  در  شهری 
دهنده  گوش   - بختیاري  و 
فنر    -3 مالك   معني  به   -
خوارزمشاهي  پادشاه   - ساعت 
- جاي پختن نان 4- ضعیف - 
پراکندگي -ساکت - جمع رأي 
5-  پایه - خودپسند - نشستن 
گلزن   - اساس   -6 شكار  براي 
چانه   - پرسپولیس  سابق 
نبي  یعقوب  پسر   -7 گیالني  
سنگربندي   -8 جایز   - -وخیم 
ابر   - موسیقي  وسیله  هر   -
9- عالمت - بخشي ازریاضیات 
آواي    -10 قدیم  مدرسه   -
اندازه  اصلي  واحد   - درشت 
گیري سطح در روزگار پیشین 
براي  دعوا   -11 مأیوس   -
 - تبحر   - نیست  آن  خیرات 
عناد 12- نومیدي - نام پسرانه 
دریایي  چراغ   - شاعرانه  راه   -
13- هدف - همسر زن - جمع 
 - جنبش   - صفرا   -14 مكتب 
ملكه آدریاتیك 15-  مرکز نپال 
- مواد خوراکي تزئیني یا اصلي

عمودي:
فناوري  روشهاي  اساس   -1
 - گیاهي  اصالح  و  زیستي 
سرد  نه   - خرخر   -2 اشكنه 
ژرف   -3 پادشاهان   - گرم  نه 
کننده  تبسم  بسیار   - بیني 
دروازه   -4 ورزیدن  رشك   -
بان - نگاتیو - پوشش ستوران 
- مجموعه گلبرگها 5- سفینه 
آش   - آمبوالنس  بر  مارکي   -
ترین  غني  از  یكي   - سایه   -6
آذربایجان  استان  شهرستانهاي 
تهران  هاي  بزرگراه  از   - غربي 
خوش  مقابل   - رمق   -7

ساز   -8 تولیدكننده   - حساب! 
 - اسپانیا  خرد  پول   - مضرابي 
خوشگل 9- شترکش - نردبان 
عبید  زادگاه   -10 رازیانه   -
-زائرین - فتنه جو -11 حرف 
پماد   - رودخانه  شهر   - عطف 
 - مقصد  از  دور   -12 قدیمي 
سفر   - غیرت   - بیگانه  هنوز 
آسیایي  کشور   -13 پرندگان 
- بي حرکت - فیلمی از افشین 
 - قدیم  سرگرد   -14 شرکت 
اي  زبانه  مادر   - کاري  وقت 
اروپایي 15- ایالتي در امریكا- 

زیرک، توانا

طراح : نسرین کاری                         جدول شماره  3463

در عرض 10 دقیقه به آرامش برسید!

نداشتن آرامش و داشتن مشکالت کاری ورد زبان 
بیشتر اشخاص شده است. شاید فکر کنید برای 
به آرامش رسیدن نیاز به انجام کارهای بسیار و 
زمان طوالنی دارید، اما جالب است بدانید حتی 
می توانید با انجام برخی از کارها حتی در عرض 

10 دقیقه به آرامش برسید. 
* برای به آرامش رسیدن مثبت فکر کنید. سعی 
کنید حتی برای چند ثانیه هم که شده افکار مثبت و 
 شاد در ذهنتان پرورش دهید. حتی برای چند لحظه 

دغدغه های کاری را کنار بگذارید.  
* ماساژ دست را فراموش نکنید. اگر وقت ندارید 
به ماساژ بروید، می توانید این کار را خودتان انجام 
دهید. با ماساژ دادن نقاط کانونی دست می توانید 
تنش و استرس را از بدن خود دور کنید. کافی 
است ابتدا زیر انگشتان شست را فشار دهید. سپس 
کناره های هر یک از انگشتان را با کمک انگشت 
نشانه و انگشت شست دست دیگرتان از نوک تا بند 
انگشتان فشار دهید. همین حرکت را می توانید 
برای کف و پشت دستتان انجام دهید. * شکالت 
بخورید.  شکالت خوردن باعث آرامش اعصاب و 

تقویت متابولیسم می شود.
* به ستاره ها نگاه کنید. به باال نگاه کردن باعث 
در  و  تنفس  و  مغز  تحریک  فشار خون،  کاهش 

نهایت آرامش شما می شود.
* خنده را فراموش نکنید. مهم نیست که چقدر 
فشار  کاهش  باعث  خندیدن  هستید،  پرمشغله 
خون و کورتیزول و فعال شدن اندورفین می شود 
که در نهایت خلق و خوی شما را بهبود می دهد و 

به شما آرامش می بخشد. 
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پوکسورکیمشنیزگ1

یجانزودنیوکلم2

مهدجهدکارکسیر3

ارادنیرنیرخا4

ندبیرفهریساه5

شربهواجهیهت6

نیارنیرفنهجاب7

گنرواداراواتا8

نابزههیدبارهز9

رمرممومسبان10

بررمرمسارتمش11

روخلدسحناوخس12

انامقرابجارات13

هامهدولاشنارگ14

هسسومباسحلاموی15

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

تجربه کنید.    09158668002

فروش فوری 17 عدد آالچیق
 6 متری )زیر فی(    09151615023

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

به قیم ت 30/000/000 تومان
 به فروش می رسد.   09035615774

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

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

09155619620 - 09159416784 حسینی

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

فروش فوری سوپر پروتئین واقع در میدان 
نعلبکی با تمامی امکانات و سابقه کاری 

09375375744
به دو کارگر برای کار 

در فست فود نیازمندیم.
09034431888

آگهی همکاری
شرکت تولیدی بازرگانی

 به افراد ذیل نیازمند است.
- آشنا به اتوکد و طراحی 

cnc برای کار با دستگاه
3dmax طراح مسلط به نرم افزار -

- مدیریت فروش و بازرگانی 
)با روابط عمومی باال(

ساعت تماس: 17 الی 20 
09151104997

سه قطعه زمین هرکدام حدود
 300 مترمربع، واقع در محوطه مسجد
 باقرالعلوم )ع( اجاره داده می شود.

09159639938
09157402683

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

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

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیك، اکرولیك، 

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

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

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

09151602018- 32233142 خسروی

کارت دانشجویی اینجانب سید مرتضی ارغوان فرزند 
سید محمد حسین دانشگاه صنعتی بیرجند در مقطع 
کارشناسی به شماره دانشجویی 9014511100 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی

کارت دانشجویی اینجانب جالل اسالمی فرزند
محمد علی دانشگاه صنعتی بیرجند مقطع کارشناسی

 به شماره دانشجویی 9014511101 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رفوگری فرش طاهری
09154414474

سمساری خزاعی
خرید و فروش کلیه لوازم منزل 

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

09156633937

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

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

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

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیك ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

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

 با خودرو     09151650665- 09151600665

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

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

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یك بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

درب و پنجره ، مس و آلومینیوم 
فقط با یک تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئی
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 جام جم سرا: گریپ فروت در عین حال که دارای آنزیم های چربی سوز است و به کاهش وزن کمک می کند از ذخیره شدن قند و نشاسته 
در بدن جلوگیری می کند. گریپ فروت جز مرکباتی است که سرشار از ویتامین C است ذخایر ویتامین را برای کسانی که ذخایر پایینی دارند
 افزایش می دهد، از طرفی ویتامین C پروتئین سازی را افزایش می دهد و برای کسانی که مشکالت پوستی دارند بسیار مفید است.

این میوه چربی سوز، از پوست شما مراقبت می کند اخبار ورزشی

کسب دو سهمیه حضور در المپیاد فرهنگی 
ورزشی دانشجویان کشور توسط تیم 

تکواندوی دانشگاه بیرجند

مسابقات  در  بیرجند  دانشگاه  تکواندوی  تیم 
آموزش  مؤسسات  و  ها  دانشگاه  دختر  دانشجویان 
عالی منطقه 3 کشور که به میزبانی دانشگاه تربت 
حیدریه برگزار شد موفق به کسب دو سهمیه حضور 
در سیزدهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان 
کشور گردید. در این مسابقات سمیه عباسی موفق 
به کسب مقام اول وزن پنجم و لعیا غفاری موفق 
مقام دوم وزن هشتم گردیدند. همچنین  به کسب 
در وزن چهارم سعیده عابدزاده از دانشگاه بیرجند به 

مقام سوم دست یافت.

برگزاری دومین دوره از مسابقات شطرنج 
قهرمانی کشور »جام خاوران2« در بیرجند  

فکری  بازی های  و  شطرنج  هیئت  رئیس  فارس: 
خراسان جنوبی از برگزاری دومین دوره از مسابقات 
بیرجند  در  قهرمانی کشور »جام خاوران2«  شطرنج 
شطرنج باز   90 رقابت ها  این  در  گفت:  و  داد  خبر 
جابجا می کنند. جعفری،  را  بین المللی خود  میتینگ 
از  شطرنج باز   90 ملی  ماراتن  این  در  داشت:  اظهار 
 95 فروردین ماه  دوازدهم  تا  ششم  از  کشور  سراسر 
با  بیرجند  تاالر مجموعه ورزشی والیت شطرنج  در 
این  کرد:  تصریح  می پردازند.وی  رقابت  به  یکدیگر 
سیمولتانه  بلیتس،  آسا،  برق  جداول  در  مسابقات 
بین المللی  ریتینگ  در  و  برگزار  سیامی  تیمی  و 
یادآور  جعفری  دارد.  مستقیمی  تاثیر  شطرنج بازان 
شد: مجتبی قالسی مود به عنوان نماینده استان در 
رشته سیمولتانه مسابقات شطرنج »جام خاوران 2«  
به صورت همزمان و آنالین با 63 نفر دیگر در مدت 
هفت ساعت با حریفان خود به رقابت خواهد پرداخت. 
وی از حضور ناصر کنعان سرداور فدارسیون شطرنج 
در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: مبلغ 80 میلیون 
شطرنج  مسابقات  برترین های  به  نقدی  جوایز  ریال 
قهرمانی کشور»جام خاوران 2« اختصاص یافته است.

دوره دروازه بانی هندبال منطقه یک کشور 
در خراسان جنوبی بر گزار شد

بانی هندبال منطقه یک  ایرنا: دوره پیشرفته دروازه 
کشور با حضور » ملیوان ارسک« مربی تیم ملی و 
نفر  با شرکت 32  مدرس فدراسیون جهانی هندبال 
به مدت سه روز در بیرجند برگزار شد. رئیس هیئت 
هندبال خراسان جنوبی گفت: هدف از برگزاری این 
دوره آموزشی ارتقای دانش تخصصی مربیان استان و 
تربیت دروازه بان هندبال با استانداردهای بین المللی 
است. شریعتی فر، افزود: در این دوره آموزشی مربیان 
شمالی،  جنوبی،  رضوی،  خراسان  استانهای  هندبال 
گلستان و مازندران شرکت کردند. این دوره آموزشی 

از 15 تا 17 اسفند ماه برگزار شد.

آیا واقعًا برنج اندازه دور شکم را 
زیاد می کند؟

 
متراکم  منبع  سفید  برنج  نیوز:  سالمت 
کربوهیدرات ها بوده و پروتئین و چربی اندکی 

دارد. برنج سفید را کربوهیدرات تصفیه شده ای 
فوراً  یعنی  دارد  باالیی  که گالیسمی  می دانند 
بعد از خوردن قندخون را افزایش می دهد. برنج 
سالم  زندگی  سبک  از  بخشی  می تواند  سفید 
سنتی  غذایی  رژیم  در  که  چیزی  مثل  باشد، 

آسیایی می بینیم. با این وجود، مابقی تغذیه شما 
و نحوه زندگی تان تأثیر بزرگی روی سالمتتان 
دارید، خوردن  به یکجانشینی عادت  اگر  دارد. 
میزان زیادی از برنج و سایر کربوهیدرات های 
تصفیه شده، باعث می شود به بدنتان بیشتر از 

نیازش کربوهیدرات برسانید. این اتفاق می تواند 
ناحیه  در  گیری  وزن  ریسک  افزایش  موجب 
شکمتان شود، احتمال ابتال به دیابت نوع دوم 
ببرد و حتی مبتال به سندرم متابولیک  باال  را 
شوید. در کنار یک وعده غذایی سالم که حاوی 

مقدار متعادلی پروتئین و چربی است، یک ظرف 
کوچک برنج بخورید، سبک زندگی فعال داشته 

باشید و زمان نشستن های تان را محدود کنید.

خوردنی هایی برای کودکان باهوش 

شهرخبر: نقش برخی از غذاها و ریزمغذی ها 
در افزایش رشد مغز کودکان و بهبود عملکرد 
است.   آنها شناخته شده  تمرکز  و  مغز، حافظه 
ماهی قزل آال: اسیدهای چرب امگا 3 موجود 
ضروری  مغز  عملکرد  و  رشد  برای  ماهی  در 
افرادی  است  داده  نشان  تحقیقات  هستند. 
که از این چربی ها به میزان باالتری استفاده 
های  آزمون  در  بهتری  های  نمره  کنند،  می 
مهارت های ذهنی کسب می کنند. تخم مرغ: 
رود  به شمار می  پروتئین  از  بزرگ  منبع  یک 
افزایش  و کولین موجود در زرده آن منجر به 
سطح حافظه می شود. بهتر است برای وعده 
صبحانه تخم مرغ همراه با سبزیجات به کودک 
که  مغذی  ماده  این  زمینی:  بادام  کره   بدهید. 
اکثر کودکان به آن عالقه دارند را می توانید 
به بعنوان منبعی سرشار از ویتامینE به کودک 
ارائه دهید. این ویتامین آنتی  اکسیدان محافظ 
بادام  کره   است.  عصبی  های  سلول   غشای 
زمینی همچنین حاوی تیامین و گلوکز است که 

اولی برای مغز مفید بوده و دومی انرژی  زاست. 
البته مواظب باشید که فرزندتان جزو کودکان 
آلرژیک به این مواد غذایی نباشد. غالت کامل: 
نان ها و غالت صبحانه منبع انرژی مورد نیاز 
مغز محسوب می  شوند. غالت کامل همچنین 

دستگاه  برای  که  هستند  ب  ویتامین  حاوی 
عصبی مفید است. توصیه ها بر این است که در 
هر وعده  غذایی به کودک نان  های تهیه شده 
این  ارزش  لوبیاها:  شود.  داده  کامل  غالت  از 
مواد غذایی فراتر از حفظ سالمت قلب است. 

لوبیاها برای مغز بچه ها نیز مفید هستند چون، 
به واسطه  دارا بودن پروتئین ها، کربوهیدرات  ها، 
فیبرها، ویتامین  ها و مواد معدنی انرژی خوبی 
به مغز می  رسانند. سبزیجات رنگی: سرشار از 
آنتی  اکسیدان  ها هستند و برای حفظ و ارتقای 

که  است  این  بر  توصیه  مفیدند.  مغز  سالمت 
سیب  فرنگی،  گوجه  مانند  رنگی  سبزیجات 
و  اسفناج  هویج،  کدوحلوایی،  شیرین،  زمینی 
برنامه  غذایی بچه  ها کنید. شیر  را وارد  غیره 
های  بافت   رشد  برای  ب  ویتامین  ماست:  و 

است  مفید  آنزیم  ها  و  عصبی  ناقل های  مغز، 
و محصوالت لبنی منبع خوب این مواد مغذی 
فوق  منبع  ماست  یا  چرب  کم  شیر  هستند. 
العاده ی پروتئین برای مغز محسوب می  شوند. 
گوشت  قرمز کم چرب: گوشت قرمز منبع آهن 
است که به حفظ انرژی بدنی و قدرت تمرکز 
آن  ها در مدرسه کمک زیادی می  کند. گوشت 
گاو منبع خوب زینک )روی( نیز محسوب می  

شود که قدرت حافظه بچه ها را باال می  برد. 

عوامل موثر در تشدید میگرن

عصرایران: به گفته متخصصین مغز و اعصاب، 
تغذیه نامناسب و بی خوابی دو عامل بسیار موثر 
در تشدید میگرن هستند. آگاهی از دلیل عود 
میگرن برای مبتالیان به این بیماری ضروری 
استرس،  بی خوابی،  گرسنگی،  است. همچنین 
مانده،  غذاهای  مصرف  فیزیکی،  فعالیت 
کنسروها، سوسیس و کالباس، غذاهای آماده، 
شکالت، پنیر و بادام زمینی جزو عوامل تشدید 
کننده و تحریک کننده میگرن به شمار می رود.
دوری از استرس، تغذیه مناسب و رعایت اصول 
و موارد پیشگیری کننده در کنترل و عود آن 
بسیار موثر است. دوری از این عوامل می تواند 

در پیشگیری از حمالت میگرنی موثر باشد.

خوردنی هایی برای کودکان باهوش 

تالش پلیس جان چوپان گرفتار در طوفان و سیالب را نجات داد

مأموران  توسط  در طوفان و سیالب  نوجوان گرفتار شده  نجات جان چوپان  از  زیرکوه  انتظامي شهرستان  فرمانده 
انتظامی این شهرستان خبر داد. سرهنگ جواد بخشي گفت: یکی از اهالي روستاي مرزي شاهرخت به مرکز فوریت 
های پلیسی 110 اطالع داد که فرزند نوجوانش که به دنبال گله گوسفندان در بیابان هاي عقبه مرز بوده به خانه 
مراجعت نکرده و نگران وضعیت وي شده اند. وی گفت : با دریافت خبر مفقودی چوپان نوجوان و با توجه به نامساعد 
بودن وضعیت جوی )طوفان و سیالب ( بالفاصله تیم های انتظامی و مردمی به جستجوي کامل منطقه پرداختند. 
فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه ادامه داد : با توجه به نگراني خانواده نوجوان عزم جدي در جهت پیدایش نوجوان 
قوت گرفته که با تالش چند ساعته در شرایط جوي بسیار نامناسب منطقه نوجوان چوپان مشاهده شد که در گل و 
الی سیالب ها گرفتار شده و در بیابان سرگردان است. سرهنگ بخشی افزود: با جانفشانی مأموران و اهالی محل 
نوجوان مفقود شده از مرگ حتمی نجات یافت و به آغوش خانواده بازگشت که مردم و مسئوالن از این اقدام پلیس 
قدردانی کردند. وی تأکید کرد : با توجه به بیابانی بودن منطقه و سرعت جاری شدن سیل در بیابان ها و مراتع به 
علت عدم پوشش گیاهی ، مردم منطقه بایستی موارد ایمنی را رعایت کنند و هنگام شرایط جوی نامساعد از رفتن 

به بیابان ها و مراتع خودداری کنند. 

کشف 108 کیلوگرم تریاک در طبس 

کیلوگرم   108 کشف  از  استان  انتظامي  فرمانده 
کامیونت  دستگاه  یک  در  شده  سازي  جا  تریاک 
شجاع  سرهنگ   . داد  خبر  طبس  شهرستان  در 
»دیهوک«  بازرسي  و  ایست  مأموران   : گفت 
یک  به  عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام  طبس 
شهرهاي  عازم  کرمان  از  که  کامیونت  دستگاه 
متوقف  را  خودرو  و  مشکوک  بود  کشور  مرکزي 
بازرسي  در   : استان گفت  انتظامي  فرمانده  کردند. 
جاساز  تریاک  کیلوگرم   108 توقیفي  خودروي  از 
شده زیر صندلي کشف و راننده 34 ساله کامیونت 
نیز دستگیر شد. شجاع تصریح کرد : متهم پس از 
تشکیل پرونده به دادسرا اعزام و روانه زندان شد.

پلیس فتا به فروشندگان مواد محترقه در فضای سایبر هشدار داد 

مواد محترقه در فضای مجازی  فروشندگان  به  اطالعات خراسان جنوبی  تبادل  و  تولید  پلیس فضای  رئیس 
هشدار داد . سرهنگ حسینی گفت: بر اساس قانون آموزش ساخت مواد محترقه و منفجره و خرید و فروش 
 مواد محترقه و منفجره در فضای سایبر ممنوع بوده و با گردانندگان این سایت ها برخوردهای قانونی صورت 
می گیرد. وی با اشاره به این که پیشگیری از وقوع حوادث چهارشنبه  سوری در دستور کار پلیس فتا نیز است، 
آموزش  زمینه  در  فعال  های  شناسایی سایت  با  و  است  آغاز شده  سایبر  فضای  در  انتظامی  اقدامات   : افزود 
 ساخت مواد محترقه و منفجره و فروش آن ، گردانندان این سایت ها با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی 
می شوند. سرهنگ حسینی به خانواده ها توصیه کرد : متاسفانه برخی سایت ها در فضای مجازی اقدام به 
آموزش ساخت مواد محترقه می کنند و خانواده ها باید در این خصوص مراقب فرزندان خود باشند چرا که عدم 
آشنایی کودکان با این مواد و آموزش ناقص سایت ها در این خصوص خطرات جبران ناپذیری به دنبال خواهد 
داشت. وی از شهروندان درخواست کرد با مشاهده سایت های فعال در زمینه آموزش ساخت یا خرید و فروش 
مواد محترقه می توانند با مراجعه به سایت پلیس فتا  به آدرس Cyberpolice.ir بخش تماس با ما گزارش 

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

آدرس : نبش غفاری 4    
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همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

هیئت ریحانه الحسین )ع( بیرجند
 برگزار می نماید:

مراسم عزاداری بی بی دو عالم حضرت زهرا )سالم ا... علیها( 
سخنران: حجت االسالم والمسلمین امینی 

و با نوای گرم ذاکرین اهل بیت )ع( :کربالیی احمد چهکندی نژاد 
 کربالیی سید یحیی موسوی نژاد- کربالیی جواد رمضانی

زمان: جمعه 94/12/21 لغایت یکشنبه 94/12/23 )به مدت سه شب(
مکان: خیابان مدرس- مسجد پارک توحید      ساعت شروع جلسه: 19/30

مجتمع فرهنگی مذهبی ریحانه الحسین )علیه السالم(

خرید انواع و اقسام پرندگان 

خانگی و ... با قیمت مناسب

09227628553

بنگاه قالب بتن        
 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی       

32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

حراج نهال عناب پاجوش 
فقط 15000 تومان

همراه: 09153621585 
سعیدی

اجرای انواع سیستم های آبیاری
 قطـــره ای

 انتقال خط آب با کمترین هزینه
و بهترین کارایی- مشاوره و بازدید رایگان

 09151611884 - محمد جانی 

نصــب و تعمیــر لباسشویی در منزل        
09151643778 - 32315776   شهر یاری
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کشور توسط هنرمندان  روستای تاجمیر

گروه خبر- مدیر اجرایی پروژه ترسیب کربن از کسب 
رتبه برتر هنرمندان روستای تاجمیر از منطقه اجرایی 
پروژه ترسیب کربن شهرستان سربیشه در مسابقات 
عروسک های بومی و محلی کشور که در اسفندماه 
94 برگزار شد، خبر داد. یاری افزود: پروژه بین المللی 
ترسیب کربن در راستای احیای صنایع دستی منطقه 
اجرایی خود در منطقه حسین آباد شهرستان سربیشه 
با رویکرد حفظ منابع طبیعی و افزایش درآمد خانوار با 
کمک مشاورین و کارشناسان با تجربه از سایر نقاط 
های  کارگاه  و  ها  کالس  برگزاری  به  اقدام  کشور 
 آموزشی علمی و کاربردی به منظور شناسایی پتانسیل ها 
که  به طوری  نموده  پروژه  منطقه  های  توانمندی  و 
منطقه  در  موجود  های  توانایی  شناسایی  منظور  به 
اجرایی پروژه با همکاری مؤسه آوای طبیعت پایدار و 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اقدام به برگزاری 
اولین جشنواره عروسک های محلی در مهرماه سال 
 92 در روستای تاجمیر کرد که در پی این جشنواره 
عروسک های بومی منطقه به عنوان هنری فراموش 
شده مجدد احیا گردید و در سال 93 به شماره 1063 
ثبت میراث ناملموس کشوری شدند.در پی برگزاری 
همایش و مسابقه عروسک های بومی، محلی، آیینی و 
 اسطوره ای که با هدف تبیین میراث معنوی قومیت ها،
تشریح خرده فرهنگ های ملیت ها و احیای هنرهای 
صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور و مرکز 
 356 بین  از  شد  برگزار  تهران  ناملموس  میراث 
عروسک ارسال شده از سراسر کشور عروسک های 
این  در  دوتوک  محلی  نام  با  که  جنوبی  خراسان 
مسابقات شرکت کرده بود از طرف هیئت داوران به 

عنوان عروسک برتر شناخته شد. 

سرپرست جدید بهزیستی خوسف معرفی شد

فارس- طی مراسمی سرپرست جدید بهزیستی خوسف 
معرفی شد. در این مراسم رضا حسینی مقدم به عنوان 
سرپرست جدید اداره بهزیستی شهرستان معرفی و از 

زحمات مریم جوان رئیس سابق این اداره قدردانی شد.

 برگزاری دوره آموزش جاجیم بافی در آیسک
گروه خبر- مسئول نمایندگی میراث فرهنگی سرایان 
همکاری  با  بافی  جاجیم  آموزش  دوره  اولین  گفت: 
شرکت  و  آیسک  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
15هنرآموز در خانه تاریخی کبیری راد شهر آیسک 
برگزار شد. عرب هدف از برگزاری این دوره را ترویج 
و  زنان  برای  اشتغال  ایجاد  دستی،  صنایع  مشاغل 
از  پس  افزود:  دانست،  ها  خانواده  اقتصاد  به  کمک 
دوره  موفقیت  با  که  هنرآموزانی  دوره،  پایان  آزمون 
را به پایان برسانند و مایل به ادامه کار جاجیم بافی 
اقدام  خانگی  کارگاه  اندازی  راه  به  نسبت  و  باشند 
نمایند، می توانند از تسهیالت با بهره 4 درصد و بیمه 

مشاغل صنایع دستی بهره مند شوند. 

 جشنواره راهبردی یادگیری موقعیت محوردر 
درس فرهنگ و هنر، تابستان آینده برگزار می شود

فارس- مسئول گروه های آموزشی دوره اول متوسطه 
جشنواره  برگزاری  از  پرورش  و  آموزش  وزارت 
راهبردی یادگیری و یاددهی موقعیت محور با رویکرد 
درس پژوهی در درس فرهنگ و هنر در تابستان سال 
نخستین  در  فاطمی  اشرف  السادات  داد.  خبر  آینده 
و  فرهنگ  درس  آموزشی  سرگروه های  گردهمایی 
هنر کشور که به میزبانی خراسان جنوبی برگزار شد، 
اظهار کرد: با توجه به عناوین دروس در کل کشور 14 
پایگاه وجود دارد. وی با بیان اینکه فعالیت این پایگاه ها 
کیفیت بخشی به فرآیندهای یاددهی و یادگیری است، 
از این پایگاه ها، پایگاه فرهنگ و  تصریح کرد: یکی 
هنر بوده که در خراسان جنوبی راه اندازی شده است 
و وظیفه این پایگاه ها در استان ها نقش هدایت گری 

و رهبری گروه های آموزشی در سراسر کشور است.

دوره   آموزشی مهارت های زندگی برگزار شد

ایسنا- دوره   آموزشی مهارت های زندگی ویژه همسران 
و  دانشگاهی  جهاد  توسط  دولت  کارکنان  خانه دار 
سیمرغ  سالن  در  اسفند   17 استانداری  همکاری  با 
فرمانداری بیرجند برگزار شد. این دوره همچنین روز 
برگزار می شود.  نهبندان  در  امروز  و  قاین  در  گذشته 
گفتنی است، حضور در این دوره رایگان و برای شرکت 

کنندگان گواهینامه صادر می شود.

اهتزاز پرچم ایران در بوستان
  شهدای گمنام در روز 12فروردین

گروه خبر- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
خراسان جنوبی گفت: جلسه هماهنگی و برنامه ریزی 
مراسم یوم ا... 12 فروردین در محل شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی با حضور دستگاه های استان صبح 
دیروز تشکیل شد. حجت االسالم ابراهیم زاده  اظهار 
کرد: روز 12فروردین از مهمترین روزهای سرنوشت 
ساز انقالب اسالمی ایران می باشد که بزرگداشت این 
روز که زیر بنای اساسی نظام می باشد در این برهه 
زمانی حساس کنونی از اهمیت خاصی برخوردار است. 
وی بر تبلیغات محیطی مناسب و دعوت از مردم جهت 
حضور پرشور در این مراسم تأکید کرد. به گفته وی 
از مصوبات مهم این جلسه فضاسازی مناسب ورودی 
به  مختلف  های  جشن  برگزاری  و  ادارات  و  شهرها 
مناسبت روز 12فروردین و والدت حضرت زهرا )س( 
در  ایران  پرچم  اهتزاز  استان،  سراسر  های  پارک  در 

بوستان شهدای گمنام و... بود.

ثبت بیش از 7 هزار واقعه ازدواج دراستان

فارس-  مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از ثبت 
تعداد 7 هزار و 12 واقعه ازدواج در استان در 11 ماه 
مدت  به  نسبت  میزان  این  گفت:  و  داد  خبر  گذشته 
مشابه سال گذشته 6.53 درصد کاهش داشته است.

پورحسین اظهار کرد: در این مدت 976 واقعه طالق 
در خراسان جنوبی به ثبت رسیده است که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 4.39 درصد رشد داشته است.

آمادگی آموزش وپرورش سربیشه
 برای اسکان نوروزی  مسافران

از  سربیشه  پرورش  و  آموزش  رئیس  ابراهیمی- 
آمادگی کامل آموزش و پرورش این شهرستان برای 
اسکان نوروزی خبر داد. عباسی فر گفت: امسال دو 
مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته 
با  از اختصاص خانه معلم  شده است. وی همچنین 
و  داد  خبر  نیز  ضروی  موارد  در  و  امکانات  تمامی 
 12 تا  و  شروع  ماه  اسفند   28 از   طرح  این  افزود: 

 فروردین 95 ادامه دارد.
برگزاری همایش نقش مشارکت جوامع محلی 

در حفظ و احیای منابع طبیعی در سرایان 

گروه خبر- همایش نقش مشارکت جوامع محلی در 
حفظ و احیای منابع طبیعی در دانشکده کشاورزی سرایان 
برگزار شد. این همایش با حضور مدیران و کارشناسان 
بین  پروژه  اجرایی  منابع طبیعی و مدیر  و  دانشگاهی 
 RFLDL برگزار شد. پروژه بین المللی RFLDL المللی
با تأکید  جهت احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته 
 ویژه بر اراضی تحت تأثیر فرسایش بادی و خاک های

شور در دو حوزه آبخیز سه قلعه خراسان جنوبی و ریگان 
استان کرمان به صورت پایلوت اجرا می شود.

پیش بینی بودجه 28 میلیارد ریالی 
برای سال 95 شهرداری اسدیه

ایرنا- شهردار مرکز شهرستان درمیان از پیش بینی 
28میلیارد ریال بودجه برای سال 95 شهرداری اسدیه 
خبر داد. عادینه بودجه پیش بینی سال 94 شهرداری 
را 21 میلیارد و 280 میلیون ریال ذکر کرد که به گفته 
وی در 11 ماهه امسال 17 میلیارد و 400 میلیون ریال 
آن تحقق یافته است. وی میزان مطالبات شهرداری 
از تعدادی دستگاه های اجرایی را بیش از سه میلیارد 
ریال عنوان کرد که با پرداخت آن می توان در ایام 

نوروز، خدمات خوبی به شهروندان ارائه کرد. 

نشست کتاب خوان مدرسه ای
 در باغشهر اسالمیه برگزار شد

گروه خبر- چهارمین نشست کتاب خوان مدرسه ای 
شهرستان فردوس، با تالش کتابخانه عمومی عالمه 
و  فردوس  شهرستان  اسالمیه  باغشهر  مفید  شیخ 
برگزار شد.  دبستان دخترانه شهید مختارنیا  همکاری 
در این نشست، شش نفر، شامل پنج دانش آموز عضو 

کتابخانه و یک کتابدار به معرفی کتاب پرداختند.

فارس- فرماندار خوسف گفت: مراسم وداع با شهیدان گمنام که دیروز وارد استان شدند چهارشنبه شب، در هیئت حسینی شهر خوسف برگزار 
می شود. فرجامی فرد در جلسه ستاد ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت شهرستان، بر نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید 
کرد. وی با بیان اینکه هرچه داریم از شهدا است، افزود: شهدا بذل جان کردند تا ما امروز دارای امنیت و اقتدار باشیم بنابراین باید قدردان خون 
شهیدان باشیم.  وی تصریح کرد: مراسم وداع با شهیدان گمنام امشب ساعت هفت بعد از ظهر در هیئت حسینی شهر خوسف برگزار می شود.

امشب،وداعباشهدایگمنامدرهیئتحسینیخوسفبرگزارمیشود

شناسایی ۳29 شهید دانش آموز در خراسان جنوبی

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به شهدای دوران دفاع 
خراسان  در  آموز  دانش  شهید   329 گفت:  مقدس 
در  المعی  تسنیم،  گزارش  به  دارد.  وجود  جنوبی 
نخستین کنگره شهدای دانش آموز خراسان جنوبی 
اظهار کرد: یادواره شهدای دانش آموز در ایام دهه 
اول و  استان در دوره  تمام دبیرستان های  فجر در 

دوم در سطح کوچکتر برگزار شده که این یادواره برای اولین بار در دولت 
تدبیر و امید برگزار شد و امروز در کل کشور و در خراسان جنوبی برای 
نخستین بار این چنین یادواره هایی برای شهدای دانش آموز برگزار شده 
با  مراسم  این  در  نیز  فرهنگیان خراسان جنوبی  باشگاه  است. سرپرست 
اشاره به رونمایی از کتاب »دانش آموزان بیرجند در 8 سال دفاع مقدس« 

اظهار کرد: این کتاب در طی دو سال تهیه شده است.

ظرفیت دستگاه هایی اجرایی 
در مقابله با آسیب های اجتماعی به کارگیری شود

مسایل  با  برخورد  نوع  درمیان  فرماندار  تسنیم- 
هر  خاص  شرایط  با  مقارن  و  متفاوت  را  فرهنگی 
منطقه عنوان کرد و گفت: ما باید با توجه به مسایل 

منطقه ای خود با مسایل ضد فرهنگی مبارزه کنیم. 
بشیری زاده اظهار کرد: امروز جامعه درگیر آسیب های 

اجتماعی و فرهنگی فراوانی است که اگر چه به طور کامل ریشه کن نمی شوند 
اما می توان با ارائه راهکارهای عملی و تقویت اعتقادات دینی و ملی در اجتماع 
از رشد سریع آن جلوگیری کرد. وی فضای مجازی را مهمترین زمینه لغزش 
در حال حاضر دانست و افزود: در این فضا خطرات بیشتر در کمین گروه های 
ظرفیت از  کرد:  تأکید  وی  است.  زنان  و  جوانان  همچون  پذیری   آسیب 

دستگاه های اجرایی در مقابله با آسیب های اجتماعی باید استفاده شود.

 شهدا پیرو می خواهند و به گریه ما نیازی ندارند 

تسنیم- امام جمعه بیرجند در کنگره شهدای دانش آموز خراسان جنوبی 
ما  گریه  به  و  می خواهند  پیرو  شهدا  کرد:  اظهار 
نیازی ندارند و کسانی را می خواهند که راهشان را 
ادامه دهند. حجت االسالم رضایی افزود: ما امروز 
فرصت  با  باید  و  داریم  عهده  بر  زیادی  مسئولیت 
زیبایی که شهدا با خون خودشان مهیا کردند و ما 

روز به روز با بهترین نحو پیش می رویم به خودسازی برسیم. وی بیان 
کرد: ما اگر گریه می کنیم باید بر خودمان و اعمالمان گریه کنیم، شهدا 
برای ساخته شدن ما شهید شدند و این عالم دار ساختن است و ما باید 
است  این  انفاق  یادآور شد:  انفاق  به  اشاره  با  برسیم. وی  به خودسازی 
که انسان در خیلی از جا ها برای اسالم و کشور از خودش بگذرد و باید 

جامعه ای داشته باشیم که در آن پاکی و صداقت وجود داشته باشد.

که  فاطمیه  ایام  معنوی  هوای  و  حال  در  فرد-  کاظمی 
از  و  شده  برافراشته  برزن  و  کوی  در  سیاه  های  پرچم 
سیمای شهر حزن و اندوه می بارد، پیکر مطهر پنج شهید 
گمنام دفاع مقدس به فرودگاه بیرجند وارد شد تا بار دیگر 

یاد و خاطره دفاع مقدس برای مردم زنده شود. 
فضای شهر با ورود این آالله های عاشق، معطر به عطر 
خراسان  مسئوالن  و  مردم  و  شد  )ع(  حسین  کربالی 
جنوبی همانند همیشه برای میثاقی دوباره با این قهرمانان  

عرصه ایثار و حماسه به استقبال آمدند.
فرودگاه بیرجند، با حضور استاندار، امام جمعه، فرماندهان 
و  ایثارگران  خانواده شهدا،  انتظامی، مسئوالن،  و  نظامی 
جانبازان، اصحاب رسانه و خبرنگاران مکان استقبال اولیه 
از شهدای گمنام بود و صدای گریه و بغض های فروخورده 
از گوشه و کنار به گوش می رسید. دل های شکسته ای که 

آمده بودند شهدا را زیارت کنند و بگویند ما ادامه دهنده 
راه شهدا  هستیم و خواهیم بود.

مراسم تشییع شهدای گمنام
 با حضور مردم استان، ۲۲ اسفندماه در بیرجند

در  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
مراسم استقبال از این شهدای گمنام گفت: این پنج شهید 
واالمقام در منطقه عملیاتی خیبر در سال 1363 به شهادت 
رسیده اند. قاسمی عنوان کرد: پیکر شهدا به مدت سه روز 
به مدارس، دانشگاه ها و مکان های مورد درخواست مردم 
منتقل می شوند. وی افزود: مراسم تشییع پیکر پاک پنج 
شهید گمنام ساعت 9 صبح  22 اسفندماه از میدان شهدا 

به سمت میدان ابوذر بیرجند انجام می شود.
برای  مراسم  از  بعد  گمنام،  شهید  سه  وی  گفته  به 
پارک  در  و  منتقل  فردوس  شهرستان  به  خاک سپاری 
برای  دیگر  شهید  دو  و  می شوند  سپرده  خاک  به  ملت 
خاک سپاری به اداره کل اطالعات منتقل و در آنجا به خاک 
سپرده خواهند شد. وی یاد آورشد: با خاکسپاری این شهدا، 

استان دارای 110 شهید گمنام در 39 نقطه می شود.

ورود پیکر مطهر پنج الله عاشق دفاع مقدس به بیرجند

کاظمی فرد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از افزایش  
27.5 درصد سرانه کانون های مساجد در خراسان جنوبی 
نسبت به یک سال گذشته خبر داد و گفت: بنا بر اجرای 
برنامه های وزارت در دبیرخانه های کانون های مساجد باید از 
محل نیم درصد درآمد شهرداری ها در کتابخانه های مساجد 
نیز هزینه شود که این مصوبه اجرایی نمی شود. محبی در 
کنفرانس مطبوعاتی که مناسبت 18 اسفند سالروز تأسیس 
افزود:   شد،  برگزاری  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون 
کتابخانه های  در  شهرداری  درآمد  از  بخشی  اکنون  هم 
عمومی استان هزینه می شود و این در حالی است که از 

این سهم، به کتابخانه های مساجد اعتباری داده نمی شود.
باید  بر ماده 6 قانون پنجم توسعه  بنا  اینکه  بیان  با  وی 
در سراسر کشور، 25 درصد از مساجد دارای کانون های 
فرهنگی و هنری باشند، اظهار کرد: برابر این قانون، همه 
کانون های  تأسیس  در  توسعه  پنجم  برنامه  از  استان ها 
نیازمند  نیز  جنوبی  خراسان  که  هستند،  عقب  فرهنگی 
آمار  به  اشاره  با  محبی  است.  جدید  کانون های  تأسیس 
مساجد در استان، بیان کرد: هم اکنون در استان بیش از 
دو هزار مسجد وجود دارد که افراد زیادی در طول شبانه 
روز به این مکان های مقدس مراجعه دارند. وی با تأکید بر 
اینکه مساجد نباید صرفًا محل عبادت باشد، افزود: با توجه 
به ارتباط و مراجعه باالی مردم به مساجد، باید برنامه های 

فرهنگی گوناگونی در مساجد برگزار شود.
به گفته محبی کانون های فرهنگی و هنری مساجد ظرفیت و 

پتانسیل های باالیی در زمینه نهادینه کردن عفاف و حجاب، 
جذب جوانان به مساجد و ترویج فرهنگ نماز و نمازخوانی در 
اول وقت دارند. وی با تأکید براینکه ائمه جماهت مساجد و 
هیئت امنا باید در راستای اجرای برنامه های مختلف فرهنگی 
و هنری، برنامه ریزی های الزم را انجام دهند، افزود: باید 
مساجد به محلی برای گفتمان اقتصاد مقاومتی تبدیل شود، 
چرا که اقتصاد مقاومتی یکی از تأکیدات مهم رهبری بوده 
که باید در همه دستگاه ها مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره 

گفت:  مجازی،  فضای  طریق  از  اجتماعی  آسیب های  به 
کانون های فرهنگی دیجیتال بستر مناسبی برای جلوگیری از 
این آسیب ها هستند. وی با بیان اینکه هم اکنون پنج کانون 
کرد:  اظهار  می کنند،  فعالیت  استان  در  دیجیتال  فرهنگی 
جوانان در این کانون ها با استفاده از اینترنت پاک به سمت 

شبکه های اجتماعی کشیده نمی شوند.

پرداخت 330 میلیون تومان سرانه 
به کانون های فرهنگی هنری مساجد

 
مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  دبیرخانه  مسئول 
استان نیز در این نشست با بیان اینکه طبق قانون یک 
چهارم مساجد کشور در راستای احیای کارکردهای مساجد 
باید کانون های فرهنگی هنری تشکیل دهند، اظهار کرد: 

کانون های فرهنگی و هنری مساجد سیاست های بلند 
مدت و کوتاه مدت را در برنامه خود دارند که هم افزایی با 
همه نهادهای مرتبط با فرهنگ و مسجد، ثمربخش کردن 
کارهای فرهنگی، الگو سازی و جذب نخبگان از جمله این 
اینکه  بیان  با  سیاست ها است. حجت االسالم سبزه کار 

در استان 474 کانون فرهنگی هنری وجود دارد که سرانه 
دریافت می کنند، افزود: از این تعداد 182 کانون شهری 
و  292 کانون روستایی هستند. وی به 5 مرکز فرهنگی 
در  شهادت  و  ایثار  تخصصی  مرکزکانون  دو  و  دیجیتال 
در  بگیر  سرانه  کانون   452 افزود:  و  کرد  اشاره  استان 
 استان وجود دارد که براساس رتبه بندی به کانون های

سطح یک، یک میلیون تومان، سطح دو 700 هزار تومان 
و سطح سه 400 هزار تومان سرانه تعلق می گیرد.

پنجم  برنامه  پایان  تا  است  قرار  اینکه  بیان  با  کار  سبزه 
افتتاح شود،  استان  توسعه 80 کانون فرهنگی هنری در 
خاطرنشان کرد: قرار است تا پایان سال جاری 50 کانون 
 افتتاح شود. به گفته وی 18 کانون تخصصی در زمینه های

عفاف  نماز،  مهدویت،  ورزش،  جمله شهادت،  از  مختلف 
و حجاب به جوانان خدمات ارائه می دهند که برای هر 

کانون یک میلیون و 100 هزارتومان هزینه شده است.
سبزه کار با تصریح اینکه در سال جاری 330 میلیون تومان 
سرانه به کانون های فرهنگی هنری استان پرداخت شده، 
عنوان کرد: حمایت مالی از کانون های جدیدالتأسیس نیز 
صورت می گیرد که در این راستا در سال 94، 110 میلیون 
تومان اعتبار و تجهیزات به آنها پرداخت شده است. وی با 
بیان اینکه در سال جاری 13 میلیون و 500 هزار تومان 
نیز به خانه های نور استان کمک شده، گفت: همچنین 24 
میلیون تومان به عنوان کمک هزینه خریدهای مشارکتی 

برای کانون های استان پرداخت شده است.

مدیرکلفرهنگوارشادخراسانجنوبیخبرداد:

افزایش۲۷.۵درصدسرانهکانونهایمساجددراستاننسبتبهسالگذشته

استاندار در جلسه شوراي هماهنگي و نظارت 
فرهنگ ایثار و شهادت استان با بیان اینکه 
یادواره هاي شهدا باید به معني واقعي کلمه 
داشته  پي  در  را  ایثارگران  و  شهدا  تکریم 
در  کنند  تالش  باید  مسئوالن  گفت:  باشد، 

 یک برنامه زمان بندي مشخص یادواره هاي
این  از  تجلیل  و  تکریم  و  برگزار  را  شهدا 
عزیزان به معني واقعي کلمه به انجام برسد. 
به گزارش روابط عمومی استانداری، خدمتگزار 
ایثارگران، جانبازان و خانواده هاي معظم شهدا 

را سرمایه هاي واقعي نظام دانست و افزود: 
همه مسئوالن در تمامي بخش ها و رده ها 
موظفند از تمام امکانات سخت و نرم افزاري 
هاي  خانواده  به  خدمات  بهترین  ارئه  براي 
شهدا تالش کنند. وي با بیان اینکه خانواده 

شهدا بهترین و عزیزترین داشته هاي خود را 
تقدیم کردند، گفت: بنابراین این ایثار و از خود 
گذشتگي وظیفه مسئوالن و کارگزاران نظام 
در بخش هاي مختلف را براي ارائه خدمات 

بهتر، سنگین تر از قبل مي کند.

یادواره شهدا باید به معني واقعي کلمه تکریم ایثارگران را در پي داشته باشد
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برنامه ریزی ها برای حضور فعال و موثر در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در 
افغانستان از دو ماه قبل در منطقه ویژه اقتصادی استان با هدف معرفی ظرفيت ها ، مزایا ، 
قابليت های منحصر به فرد و جذب سرمایه گذاران و تجار این كشور برای استفاده از فرصتی 
بکر در خراسان جنوبی انجام شد. دستاورد سفر گروه مسئوالن این منطقه ویژه به همراه هيئت 
تجاری استان به افغانستان بازخورد تالش ها و پشتکار دلسوزانه ای شد كه ارمغانی ویژه از 

افغانستان برای اقتصاد خراسان جنوبی است.    
تالش برای بهره برداری از یک فرصت

نگاه تيم مسئوالن منطقه ویژه اقتصادی استان به برنامه ها در سفر به افغانستان ، با باور به 
یک فرصت مغتنم شکل گرفت؛ نگاهی منطبق بر فراهم شدن فرصتی ناب در نمایشگاه 
 اختصاصی ایران در افغانستان ، كه می تواند بستری آماده برای معرفی ظرفيت ها و استعداد های 
اقتصادی خراسان جنوبی و قابليت های خاص منطقه ویژه اقتصادی استان باشد. بر این 
اساس دو روز قبل از افتتاح نمایشگاه در دوازدهمين روز اسفند، گروهی از مسئوالن برای 
بهره برداری هر چه بيشتر از این فرصت رهسپار كابل شدند. البته هدف، فقط معرفی استان و 
 ظرفيت هایی چون منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی در محيط نمایشگاهی نبود، برنامه ها 
برای انجام اقداماتی موثر در مسير توسعه استان و اعتماد سازی به منظور سرمایه گذاری در 
خراسان جنوبی تنظيم شد. برنامه های بسياری در خارج از زمان نمایشگاه و حين برگزاری 
توسط مسئوالن منطقه ویژه اقتصادی و دیگر مسئوالن هيئت تجاری اجرا می شد. از مهمترین 
و تاثيرگذارترین اقدامات انجام شده در این سفر طراحی و اجرای برنامه برخورداری خراسان 
جنوبی از یک پاویون اختصاصی در نمایشگاه كابل بود . تاثير مثبت اجرای این برنامه همان 
اولين روز برپایی نمایشگاه پس از مراسم افتتاحيه با حضور مردم و تجار افغانستان در مکان 
برپایی آشکار شد. استقبال ، بی نظير بود. این پاویون با موقعيتي مناسب در ورودي نمایشگاه 
مستقر و ده غرفه بخش تجارت و صنایع خراسان جنوبي را در خود جای داده بود. غرفه 
 منطقه ویژه اقتصادي استان در مركز پاویون و غرفه هاي كویر تایر ،ستاره كيان، عایق هاي 
رطوبتي ستاره شرق ، اتاق بازرگاني و صنایع و معادن، هلدینگ تاپ سر، سيمان باقران ، دان 
و علوفه شرق ،كشت و صنعت علوفه خاوران در دیگر نقاط غرفه براي معرفي ظرفيت ها به 
تجار و مردم افغانستان مستقر شدند. مهندس زینلی ، مدیر عامل كویر تایر در گفتگو با روابط 
عمومی منطقه ویژه اقتصادی استان كه استقبال مردم افغانستان از این نمایشگاه را بسيار 
خوب دیده بود ، گفت : این نمایشگاه فرصتی بسيار خوب برای معرفی توانمندی های استان 
به مردم این كشور است و زمينه ای عالی برای افزایش مراودات تجاری فراهم خواهد كرد . 
نظر دیگر صاحبان صنایع مستقر در پاویون ، درباره استقبال از نمایشگاه و تاثير آن در فراهم 

شدن ارتباطات تجاری جدید، مشابه بود .
موفقیت های هیئت تجاری استان 

برنامه هاي هيئت تجاري استان متشکل از مدیر كل هماهنگي امور اقتصادي استانداري در 
راس هيئت، مدیر كل سازمان صنعت ، معدن و تجارت، رئيس سازمان جهاد كشاورزي،رئيس 

سازمان بازارچه هاي مرزي، رئيس سازمان منطقه ویژه اقتصادي و مدیران عامل و كارشناسان 
شركت هاي صنعتي و تجاري در زمينه مذاكرات براي تقویت مراودات با افغانستان به نتایج 
خوبی دست یافت. آن طور كه مهندس موهبتی از موفقيت مذاكرات و رایزنی ها گفت ، 
چنين نتيجه گيری می شود كه تالش ها برای آغاز فعاليت های سرمایه گذاری و جذب 

تجار خارجی  اميدواركننده بوده و در مواردی قطعی شده است.» برنامه و جلسات متعددی در 
مدت حضور در افغانستان اجرا و در نمایشگاه نيز برای معرفی استان به خوبی عمل شد. دیدار 
تجار با سفير فوق العاده ایران در افغانستان ، دیدارها با مسئوالن اتاق بازرگانی و تجارت این 
كشور و تالش برای استفاده از فرصت به وجود آمده نتایج موثری داشت. « او عالوه بر این 
گفته ها استقبال مردم و تجار از پاویون اختصاصی استان در افغانستان را بسيار خوب عنوان 
كرد و ادامه داد: این سفر فرصتی ویژه برای شناساندن خراسان جنوبی به مردم و فعاالن 
اقتصادی افغانستان فراهم كرد كه خود دستاوردی بزرگ است و از نظر من تالش های 
خوبی برای معرفی ظرفيت ها انجام شد. ولی پور مطلق ، رئيس سازمان جهاد كشاورزی 
استان هم استقبال را كه خوب دیده بود، گفت : در نشست ها با فعاالن حوزه های مرتبط با 
كشاورزی در كابل راهکارهایی برای انتقال روش های مدرن كشاورزی و افزایش واردات 

برخی محصوالت این بخش از افغانستان به ایران مطرح شد.
بازدید مقامات ایرانی و افغانستانی از غرفه منطقه ویژه اقتصادی 

در مدت برپایی نمایشگاه، از فرصت های گفتگو با مقامات درباره منطقه ویژه اقتصادی استان 
و رایزنی ها برای پيشبرد بهتر فعاليت ها به خوبی بهره برداری شد. وزیر صنعت ، معدن و 
تجارت به همراه همتایان خود دو وزیر صنعت و تجارت و معادن و پتروليوم افغانستان در اولين 
روز برپایی از پاویون خراسان جنوبی بازدید كرد و پيشرفت استان در توليد برخی محصوالت 
را مناسب ارزیابی كرد. حضور سفير فوق العاده ایران در كابل در غرفه منطقه ویژه اقتصادی 

و قول همکاری برای شناساندن بيشتر این منطقه به تجار، اتفاقی خوشایند برای گروه بود. 
 دیدار با مسئوالن منطقه آزاد چابهار در این غرفه، باعث گفتگوهای مفيدی برای تقویت 
همکاری ها به منظور سهولت فعاليت سرمایه گذاران و تجار بين منطقه ویژه اقتصادی و 
این منطقه آزاد شد. همچنين حضور مسئوالن افغانستان از مسئوالن ستادی  این كشور  تا 
روسای اتاق های بازرگانی والیت های مختلف فرصتی ناب برای معرفی و ایجاد ارتباطات 

كاربردی فراهم كرد.
هم اندیشی با تجار در » اینترکانتینانتال «

منطقه ویـژه اقتصادی خراسان جنوبی در نشست تخصصی با 300 تاجر افغانستان منجر به 
موفقيت در دستيابی به برخی اهداف این سفر شد. این نشست كه از برنامه های سفر هيئت 
تجاری استان به افغانستان بود با استقبال قابل توجه تجار و برخی مسئوالن اقتصادی انجام 
و اهداف مورد نظر تامين شد. در ارزیابی انجام شده از نظرات حاضران ، فعاليت ها برای 
معرفی منطقه ویژه موفقيت آميز عنوان و مزایا و موقعيت ویژه این منطقه در خراسان جنوبی 
برای سرمایه گذاری و مشاركت در فعاليت های مشترک سرمایه گذاران ایرانی-  افغانستانی 

رغبت ایجاد كرده است. برنامه هم اندیشی با تجار در 4 مرحله شامل ،تشریح مزایا و قوانين 
تسهيل كننده سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی ، معرفی ویژگی ها و امتيازات 
منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی به صورت گفتاری و تصویری،پرسش و پاسخ و دریافت 
نظرهای تجار به صورت مکتوب اجرا شد. تشریح قوانين مالکيت شركت های خارجی ، قانون 
حمایت از سرمایه گذاری خارجی ، قوانين كار و بيمه در مناطق ویژه اقتصادی برای سرمایه 
 گذاران از جمله مواردی بود كه در جلسه توضيح داده شد. تشریح مزیت ها و ویژگی های 
منطقه ویژه اقتصادی استان از جمله موقعيت خاص جغرافيایی ؛ نزدیک ترین منطقه به 
شاهراه حلقوی افغانستان ، برخورداری از قطعه منفصله 100 هکتاری در مرز ، تکميل زیر 

ساخت های مورد نياز سرمایه گذار ، بهره مندی از ارزان ترین نرخ تضمين زمين نسبت به 
دیگر مناطق ویژه اقتصادی كشور و ... در مرحله دوم انجام شد. در مرحله پرسش و پاسخ ، 
رئيس هيئت تجاری استان و مدیر كل هماهنگی امور اقتصادی استانداری ، رئيس سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی استان ، قائم مقام مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار، عضو اتاق 
بازرگانی و تجارت افغانستان و سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان برای پاسخ به سواالت 
و رفع ابهام ها پشت تریبون قرار گرفتند. در حاشيه این نشست محمد جميل سليمی یکی 
از تجار حاضر در جلسه، اقدامات انجام شده توسط گروه ایرانی برای معرفی منطقه ویژه 
 اقتصادی خراسان جنوبی در نمایشگاه  برپا شده و این نشست را تاثيرگذار عنوان كرد و گفت : 
به زودی به بيرجند می آیم و برای سرمایه گذاری اقدام می كنم چون هم فاصله بسيار نزدیک 
است و به عالوه امتيازات این منطقه فرهنگ ، زبان مشترک و امنيت به پيشرفت تجارت 
كمک می كند. ایوب بابر یکی دیگر از تجار افغانستانی گفت : به طور دقيق باید بگویم كه 
انتظار برگزاری چنين نشستی را از طرف هيئت ایرانی نداشتم و این نشان از توجه به مراودات 
با افغانستان دارد. ما هم به عنوان یک سرمایه گذار باید اطالعات خود را كامل می كردیم 
بنابراین در این جلسه حاضر شدیم و حال با توجه به آنچه درباره منطقه ویژه اقتصادی خراسان 
 جنوبی عنوان شد یک روحيه خوش بينی به دست آوردم و در كل درباره موفقيت سرمایه گذاری 
در این منطقه قانع شدم به همين دليل سعی خواهم كرد بخشی از فعاليت تجاری مان را به 
این منطقه انتقال دهيم و از این فرصت استفاده كنيم. دیگر تجار هم نظرات مشابهی عنوان 
كردند و برگزاری این نشست را ایده قابل تقدیری برای تقویت ارتباطات تجاری دانستند. 
عالوه بر نتایج این برنامه در طول مدت سفر در جمع بندی برنامه ها ، طی روزهای برپایی 
نمایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی استان به حدود 1500 نفر از مردم و تجار افغانستان معرفی و 
گفتگوها با تجار و مسئوالن افغانستان در جلسات تخصصی به نتایج عملياتی منجر شد . آنچه 
پيش روست تالشی پيگيرانه برای تثبيت و بهره برداری از دستاوردهای ارزنده ای است كه 

برای معرفی منطقه ویژه اقتصادی استان در این سفر بی سابقه رقم خورد.

ارمغان ویژه اقتصادی
دستاوردهای منطقه ویژه اقتصادی استان در نمایشگاه کابل و رایزنی ها با تجار افغانستان


