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برگشت کارت اعتباری خرید کاال

سال  مهر  از  که  کاال  خرید  اعتباری  کارت  طرح 
سال  این  پایان  تا  نهایت  در  و  شد  مطرح  گذشته 
به مرحله اجرا نرسید، قرار است که در سال جاری 
به گفته  اجرایی شود که  تغییراتی در شرایط آن،  با 
جزئیات  خانگی،  لوازم  تولیدکنندگان  انجمن  رییس 
دولتی  بخش  توسط  آینده  روز  دو   - یکی  طی  آن 
سال  اینکه  بیان  با  دیانی  می شود.محمدرضا  اعالم 
لوازم  صنعت  برای  سال ها  سخت ترین  از   1394
خانگی بود، اظهارکرد: دولت چندین بار وعده اجرایی 
شدن طرح کارت اعتباری را داد، اما در نهایت این 
صنعت  این  به  سنگینی  ضربه  و  نشد  اجرایی  طرح 
خورد. وی اظهار امیدواری کرد که در سال  جاری با 
توجه به برنامه ریزی هایی که در انتهای سال گذشته 
انجام شد، این طرح به مرحله اجرا برسد و بتواند به 

صنعت لوازم خانگی کمک کند.

پایان رکود مسکن در سال 95

بخش  رکود  پایان  را   1395 سال  کارشناس  یک 
سال  کرد:  اظهار  مافی  دانست.محمدمهدی  مسکن 
1395 را می توان پایان رکود غیرتورمی برای بخش 
مسکن دانست به شرطی که بخش های مالی برنامه  
دولت  سیاست های  باشند.  داشته  را  الزم  ریزی 
به صورت  نخواهد  اگر  که  باشد  سمتی  به  باید  نیز 
به  باید  بیاورد،  پایین  را  بانکی  بهره  نرخ  دستوری 
پایین  را  تورم  نرخ  مالی  نهادهای  که  برود  سمتی 
بیاورند چون اگر تورم پایین نیاید به اقتصاد و به تبع 
می زند.وی  آسیب  پیش  از  بیش  مسکن  بخش  آن 
افزود: من به سال 1395 خوشبین هستم و امیدوارم 
اقتصاد مسکن به سمتی برود که مدت زمان انتظار 
نیز  جاری  سال  در  شود.  کم  مردم  شدن  خانه دار 
می توان بهره وری مسکن چه در سطح اشتغال و چه 

کیفیت مسکن افزایش داد.

رئیس سازمان انرژی اتمی : 
در بعد فنی برجام بنده مسئولیت

کار را می پذیرم چون می دانیم چه کرده ایم

 رئیس کل سابق بانک مرکزی : 
چگونه اسم رساندن نقدینگی به هزارهزار 

میلیارد تومان رامی گذارید کنترل نقدینگی؟

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی :  
تحریم ها نه لغو شده و نه تعلیق بلکه 

دارایی های بلوکه شده نیزآزاد نشده است
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توصیه های 5 روزه هواشناسی
 به کشاورزان خراسان جنوبی 

را  توصیه هایی  کشاورزی  هواشناسی  اداره  مهر:  
نوزدهم  هجدهم،  هفدهم،  شانزدهم،  روزهای  برای 
کشاورزان  به  را  هایی  توصیه  فروردین ماه  بیستم  و 
استان خراسان جنوبی در بخش باغبانی  اعالم نمود 
. در این اطالعیه از کشاورزان خواسته شده است به 
مواردی چون  تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه 
ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها، سمبه زنی و 
کرم  آفت  با  مبارزه  جهت  آلوده  های  شاخه  هرس 
خراط، انتقال نهال های گلدانی پسته به باغ، تغذیه 
درختان پسته به روش نوار کود و بر اساس آزمایش 
خاک، هرس درختان پسته، احتیاط در انجام عملیات 
سمپاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد در ساعات 
پایانی روز توجه نمایند  و مشاوره با کارشناسان حفظ 
نباتات با توجه به شرایط جوی و احتمال طغیان آفت 
واقع در شهرهای  پسیل مرکبات در مناطق کانونی 
همچنین  هواشناسی   . دهند  قرار  نظر  مد  را  جنوبی 
از  بازدید  نیز  از کشاورزان خواست در بخش زراعی 
مزارع با توجه به وقوع بارش و افزایش رطوبت هوا و 
احتمال وقوع بیماری زنگ گندم  و آفت سن مادری، 
قارچ  مانند  قارچی  بیماریهای  و  هرز  علف  با  مبارزه 
فوزاریوم در مزارع بازدید از مزارع گندم جهت کنترل 
از  استفاده   ، گرمسیری  مناطق  در  مادر  ریزش سن 
کودهای حاوی منگنز، آهن و روی همراه با کودهای 

سرک در  مزارع گندم را مورد توجه داشته باشند. 

گام های بلند  استان  به سوی قله گردشگری
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جناب آقای مرتضی رحیمی گازاری
انتخاب جناب عالی را به سمت 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه تعاونی کشاورزی
باغبانی و زراعت استان خراسان جنوبی

 که نشان از شایستگی و دانش اجرایی شما می باشد ، تبریک می گوییم 
پیروز و سربلند باشید.

علی فاتحی )نمایشگاه اتومبیل ارکیده(

جناب آقای سید علی هاشمی
نماینده محترم دادگستری در کمیسیون ماده صد شهرداری بیرجند

درگذشت ناگهانی فرزند دلبندتان را خدمت شما و سایر بستگان 
تسلیت می گوییم، برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان 

صبر جمیل آرزومندیم. 

کارکنان شهرداری بیرجند

دعوت به همکاری به یک نفر مهندس برق و یک نفر 
مهندس مکانیک با سابقه حداقل 4 سال برای همکاری 
در پروژه دادسرای بیرجند نیازمندیم.  09151606229

جنـاب آقـای انصـاری 
مدیرعامل محترم پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند

ضمن عرض تبریک سال نو از جناب عالی و همکاران پرتالش تان که در زیباسازی شهر با گلکاری 
میادین، تقاطع ها، بلوارها و نصب المان های گوناگون موجب شادی روح و روان همشهریان و مسافران 

نوروزی شده اید، تشکر و قدردانی می گردد. 

خداپرست- رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انجمن های خدماتی رفاهی بین راهی خراسان جنوبی

خاندان محترم رمضانی
جناب آقای مهندس حسن رمضانی

مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
با نهایت تاسف مصیبت وارده را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم 

و از درگاه ایزد منان برایتان صبر و سالمتی مسئلت داریم.
احمد کاشانی - آژانس هواپیمایی و گردشگری آسیا پرواز

اطالعیــه 
آغاز ثبت نام نامزدهای شوراهای اجرایی و بازرسین 

چهارمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هالل احمر کشور
روابط عمومی جمعیت 

هالل احمر خراسان جنوبی
زمان: 14 لغایت 20 فروردین 1395

مکان: شعب جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی

چهارمین سالگرد  درگذشت پدر عزیزمان

 مرحوم حاج سید تقی عسکری
 را به یاد همه نیکی ها و مهربانی هایش گرامی می داریم 

و به روان پاکش درود می فرستیم.

خانواده  عسکری

به تعدادی جوشکار Co2 برای کار 
در کارخانه واقع در شهرک صنعتی نیازمندیم.
تلفن: 3-32255201-056  شرکت طاق بیست

راه اندازی سیستم آنی پرداخت نیکوکاری در شهرستان های خراسان جنوبی
ویژه دارندگان سیم کارت های )دائمی و اعتباری( همراه اول و ایرانسل و با شماره گیری

#0561*8877* درمیان   #0562*8877* بیرجند   #0563*8877* بشرویه   #0564*8877* خوسف

#0565*8877* سربیشه   #0566*8877* فردوس   #0567*8877* نهبندان   #0568*8877* قاین

#0569*8877* زیرکوه   #05610*8877* سرایان   #05611*8877* طبس 

و با انتخاب یکی از این گزینه ها: 1- صدقه 2- پرداخت نقدی 3- کمک غیر نقدی 4- طرح های ویژه  5- اطالع رسانی
 به میزان دلخواه تان به یاری نیازمندان بشتابید

معاونت توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی

جناب آقای 
مشیرالحق عابدی

انتصاب جناب عالی را به عنوان

 سرپرست  معاونت هماهنگی امور اقتصادی و  توسعه 

مدیریت و منابع استانداری  خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده، رجاء واثق داریم سال 
جدید  برای شما  و همه  دست اندرکاران اقتصاد 
علی الخصوص اصناف و بازاریان سال شکوفایی 

اقتصادی با محوریت  اقتصاد مقاومتی باشد.

اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه های وابسته

فروش کلیه محصوالت ایران خودرو )نقد و اقساط(
انجام کلیه خدمات گارانتی و کارت طالیی

خدمات وارانتی )غیرگارانتی( با 10 درصد تخفیف در اجرت
سرویس های دوره ای کارت طالیی

بیرجند - بلوار مسافر- باالتر از ترمینال - میدان قائم- 
سایت کارگاهی    32338420-2

فـروش کـره محـلی
20000 تومان  15000 تومان

محل عرضه : غرفه محصوالت لبنی 
ستره واقع در بازارچه عرضه محصوالت 

کشاورزی - نبش بهشتی 14 
تلفن تماس: 09358188823 
ساعت کاری: 8/30 الی 13 و 16 الی 21
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بیش از دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در تعطیالت نوروزی امسال سوخت تا سرانه مصرف سوخت نوروزی
 هر ایرانی به بیش از ۳۰ لیتر برسد. به گزارش  مهر، در دوره ۱۷ روزه آغاز سفرهای نوروزی، با ثبت رکوردهای جدید مصرف بنزین
 به طور متوسط هر ایرانی بیش از ۳۰ لیتر بنزین و گازوئیل مصرف کرده است.

هر ایرانی ۳۰ لیتر سوخت سوزاند

از  را  اخیر شاغالن خود  ۷۲۲ هزار خانوار شهری در ۳سال 
دست دادند و حاال تقریبا ۲۶ درصد خانوارهای ساکن شهرها 
با جمعیت ۱۳.۸ میلیون نفر بدون فرد شاغل اداره می شوند و 
منبع درآمدی آنها مشخص نیست.به گزارش مهر، سال ۹۴ 
در حالی به پایان رسید که موضوع مهم بیکاری و اشتغال 
جوانان حل نشده مانده و دولت در دوره فعالیت خود نتوانسته 
آنچنان که باید در این حوزه گام بردارد. با این وجود مرتبا عنوان 
می شود بیکاری بزرگترین و مهمترین چالش داخلی کشور 
است و بسیاری از خانوارها با این مسئله مواجه هستند.براساس 
کل  از  نیمی  حدود  حاضر  حال  در  موجود  آمارهای  آخرین 
 بیکاران کشور را فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل می دهند

 و تعداد جوانان بیکاری که دارای تحصیالت دانشگاهی هستند 

بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عنوان می شود. بنابراین 
جامعه انتظار دارد دولت بخش مهمی از اقدامات و تالش های 
بیکاری  بُعد مسائل داخلی کشور به حل معضل  را در  خود 

اختصاص دهد و برای آن طرح و برنامه عملیاتی ارائه کند.

 اشتغال کمتر از دو نفر در خانوارها، تامین 
کننده هزینه ها نیست

با این وجود، بر پایه آخرین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت 
کار بیش از ۳ میلیون و ۹۶۱ هزار خانوار ساکن در شهرهای 
این  برند و در  به سر می  بیکاری  بدترین شرایط  کشور در 
خانوارها حتی یک فرد شاغل نیز وجود ندارد. هر چند احتماال 
بخشی از این خانواده ها را بازنشستگان و گروه های تحت 

پوشش سازمان های حمایتی تشکیل می دهند، اما به نظر 
می رسد فشار بیکاری و ناتوانی افراد در یافتن شغل به بدترین 
شکل ممکن در صدها هزار خانوار ساکن در شهرهای کشور 
نمود داشته باشد.وزارت کار می گوید آخرین بررسی ها نشان 
می دهد در شهرهای کشور ۲۵.۶۸ درصد خانوارها فاقد حتی 
یک فرد شاغل هستند که جمعیتی بالغ بر ۱۳ میلیون و ۸۶۶ 
هزار نفر خواهند شد. این آمار میلیونی حکایت از آن دارد که 
مسئله بیکاری و نبود شغل در هزاران خانوار ساکن در شهرهای 
کشور چقدر جدی و یافتن شغل چقدر حیاتی است.با وجود 
اینکه تعداد افراد خانوارهای شهری ایران ۳.۵ نفر عنوان می 
شود، اما متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانواده ها ۱.۴ نفر 
است؛ بنابراین می توان گفت اگر درآمد افراد شاغل خانواده ها 

مناسب باشد قطعا خانوار شرایط بهتری برای تامین هزینه ها 
خواهد داشت و در غیر اینصورت اشتغال کمتر از دو نفر در 
خانوارهای شهری کشور، تامین کننده هزینه ها نخواهد بود.

وضعیت تعداد شاغالن در خانواده ها

اینکه در حال حاضر تعداد شاغالن خانوارها از یک نفر به 
۱.۴۰ نفر افزایش یافته از یک بُعد دیگر نیز قابل بررسی است 
و آن اینکه فشار هزینه ها و کسری های معیشتی و همچنین 
تمایل خانواده ها به کسب درآمد بیشتر برای ارتقای سطح 
تعداد  تا خانواده ها تالش کنند  باعث شده  کیفیت زندگی 
شاغالن و افرادی که کسب درآمد می کنند را به بیش از 

یک نفر افزایش دهند.

رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه در نیمه دوم امسال 
موضوع »یکسان سازی نرخ ارز« را اجرایی می کنیم، تداوم 
را  نرخی در سال ۹۵  تورم تک  و  بانکی  نرخ سود  کاهش 

وعده داد.
ولی ا... سیف در گفتگو با مهر یکی از برنامه های مهم بانک 
مرکزی در سال ۹۵ را متعادل کردن نرخ سود بانکی اعالم 
کرد و گفت: در سال گذشته بانک مرکزی به بازار بین بانکی 
ورود کرد که این کار باعث شد نرخ سود در این بازار از ۲۹ 

درصد به ۱۷ درصد کاهش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: به تبع کاهش نرخ سود در 
بازار بین بانکی، بانک مرکزی گزارش مربوط به کاهش نرخ 

سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد که بر اساس تصمیم 
شورا نرخ سود دو درصد تقلیل یافت، در مقطعی دیگر برای 
دومین بار در پی گزارش بانک مرکزی، شورا نرخ سود را دو 
بانک  با  ها  بانک  به همراهی  داد.وی  دیگر کاهش  درصد 
مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: نرخ 
سود تسهیالت هم به تبع کاهش نرخ سود سپرده ها پائین 
آمده است. به طوریکه نرخ سود بانکی که در گذشته ۲۶، ۲۷ 
درصد بود به ۱۸ درصد تقلیل یافته و این نرخ در بانک ها 
جا افتاده است.سیف خاطرنشان کرد: از نظر بانک مرکزی 
شرایط موجود هنوز مطلوب نیست، زیرا نرخ تورم به حدود 
۱۲ درصد تقلیل یافته و بنابراین نرخ سود باالی ۱۸ درصد 

چندان قابل قبول نیست و باید باز هم کاهش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک در تالش 
است که با استفاده از ابزارهای غیردستوری برای کاهش نرخ 
سود بانکی استفاده نماید، افزود: اما قطعا در سال ۹۵ به این 
هدف دست می یابیم و پیش بینی می شود که نرخ سود در 
سال جاری به دامنه قابل قبول خود که همان حوالی نرخ 

تورم است، کاهش یابد.
وی رسیدن به نرخ تورم تک رقمی را از برنامه های دیگر  
این بانک در سال ۹۵ برشمرد و گفت: در نیمه دوم امسال 
های  برنامه  از  یکی  که  ارز«  نرخ  »یکسان سازی  موضوع 

جدی بانک مرکزی است را دنبال می کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار برنامه دیگر این بانک در سال 
۹۵ را یکی از توفیقات دولت کاهش نرخ تورم تا ۱۲ درصد 
است؛ لذا درصدد هستیم در سال جدید نرخ سود را تا دامنه 

تورم کاهش دهیم.

نصف بیکاران کشور تحصیل کرده اند/ 13میلیون شهری کار ندارند

حال و هوای بازار خودرو در سال نو   
روزهای  در  اگرچه  خودرو  بازار  در  رسمی  معامالت 
ابتدایی سال جدید هم کم و بیش در جریان بود اما 
فروشندگان  و  گرفت  خود  به  جدی  چهره  دیروز  از 
در  باالیی  سهم  دو،  دست  خارجی  خودروهای 
اساس  مهر،بر  گزارش  داشتند.به  فروش  آگهی های 
مگان  رنو  دستگاه  یک  خودرو،  فروش  آگهی های 
دنده ای ۱۶۰۰ مدل ۸۸ بدون تصادف و رنگ شدگی 
فنی و بدنه مشابه صفر با کارکرد ۸۶ هزار کیلومتر ۴۵ 
میلیون تومان قیمتگذاری شده است. پژو ۲۰۶ مدل ۹۰ 
با کارکرد ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر، ۲۴ میلیون تومان 
فروخته می شود. قیمت یک دستگاه جیلی ۲۰۱۳ سفید 
بیرنگ فول مدل ۹۳ با کارکرد ۴۳ هزار کیلومتر نیز به 
قیمت ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار فروخته 
می شود.  قیمت یک دستگاه پراید صندوقدار مدل ۸۸ 
با کارکرد ۱۸۰ هزار کیلومتر نیز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان در بازار است. پژو ۲۰۶ تیپ ۶ اتومات با کارکرد 
۶۰ هزار کیلومتر و مدل ۸۹ نیز به قیمت ۲۹ میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان در بازار معامله می شود.  

   پاسخ معاون وزیر به شکایت
 کاربران نوروزی 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مورد رصد 
شبکه های موبایلی در کشور در ایام نوروز ۹۵ تاکید کرد: 
وضعیت شبکه موبایل برای برقراری مکالمه و استفاده 
از اینترنت نرمال بود و مشکلی گزارش نشد.عمیدیان 
ارتباطات  کمیته  عملکرد  مورد  در  مهر،  با  گفتگو  در 
که  این سوال  به  پاسخ  در  و  نوروز ۹۴  تعطیالت  در 
برخی مشترکان از وضعیت ارتباطات اینترنت موبایل 
اند، کرده  نارضایتی  اظهار  برخی شهرهای کشور   در 
  گفت: هیچگونه شکایت خاصی در این زمینه نداشته ایم

 و به ویژه در شهرهای شمالی با توجه به اینکه خود 
بنده آنجا حضور داشتم مشکلی دیده نشد.

  تشریح جزییات وام کارآفرینی مددجویان
امام خمینی  معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
به  کارآفرینی  های  وام  جزئیات  تشریح  ضمن  )ره( 
نیز ۲۵  این نهاد گفت: برای اشتغال خرد  مددجویان 
میلیون تومان وام پرداخت می شود. به گزارش جهان، 
در خصوص طرح های  مهر  با  گفتگو  در  امید  محمد 
کارآفرینی کمیته امداد گفت: کمیته امداد در راستای 
ساله  هر  مددجویان  خودکفایی  و  توانمندسازی 
اشتغال های  که  طوری  به  می کند  اجرا  را  طرح هایی 
خرد و خانگی و استفاده از وام های خودکفایی از جمله 
درصد   ۵۰ اینکه  به  اشاره  با  برنامه هاست.وی  این 
خرد  اشتغال های  شامل  امداد  خودکفایی  طرح های 
و خانگی می شود، گفت: مابقی طرح ها نیز از طریق 
پرداخت  مددجویان  خودکفایی  برای  بانکی  وام های 
می شود.وی تصریح کرد: وام های کارآفرینی تا سقف 
۷۵ میلیون تومان به مددجویان پرداخت می شود و ۱۰ 
هزار خانوار از طریق دریافت این وام ها خودکفا شده اند.

طراحی مدل جدید آموزش شغلی

مربوط  آموزش های  گفت:  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر   
یابند.به  تغییر  کار  بازار  نیاز  اساس  بر  باید  اشتغال  به 
در  باید تالش کنیم  افزود:  ربیعی  گزارش مهر، علی 
سال جدید آموزش هاي فني و حرفه اي را تا دورترین 
نقاط کشور توسعه دهیم. وزیر کار با تأکید بر توسعه 
جدید  سال  کاري  هاي  اولویت  در  خصوصي  بخش 
براي  دولت  رویکردهاي  به  توجه  با  اظهارداشت: 
خصوصي سازي و توجه به سیاست هاي اصل ۴۴ قانون 
اساسي باید براي تقویت آموزشگاه هاي فني و حرفه 
اي آزاد برنامه اجرایي داشته باشیم و به توسعه هدفمند 
 آنها کمک کنیم.وی با تاکید بر اجراي آموزش هاي

 مبتني بر نیاز بازار کار بیان داشت: در سال ۹۵ تالش 
شود برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي در چند رسته 
محوري براساس ظرفیت هاي بومي استان ها طراحي 
و اجرا شود تا به برنامه هاي اشتغال نزدیک تر شویم.

آغاز اجرای بسته جدید دستمزد 

در حالی حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزارتومان 
تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن 
برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعالمی 

بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.
به گزارش مهر، اگر نرخ تورم و معیشت که در ماده 
۴۱ قانون کار مورد تاکید قرار گرفته را مالک تعیین 
ارقام اعالمی  دستمزدها قرار دهیم احتماال به همان 
کارگران به عنوان هزینه خانوار می رسیم که ۳ میلیون 
اینکه امکان تعیین  با وجود  و ۲۰۰ هزارتومان است. 
چنین ارقامی به عنوان حقوق نیروی کار وجود ندارد، 
اما کارگران پیشنهاد کرده بودند با همکاری دولت و 
کارفرمایان در یک پروسه ۵ ساله به سمت آن حرکت 
شود که ظواهر امر و مصوبه امسال دستمزد شورای 
عالی کار نشان می دهد که این ایده همچنان مسکوت 

مانده است.

مرکز آمار ایران مرجع رسمی آمار شد  
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به منظور ساماندهی 
آمار  آماری کشور، مرکز  نظام  رفع موازی کاری در  و 
ایران را مرجع رسمی، تهیه، اعالم و انتشار آمارهای 
رسمی تعیین کردند.به گزارش مهر، نمایندگان مجلس 
ادامه  در  و  یکشنبه  علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای 
توسعه ای  برنامه های  دائمی  احکام  الیحه  بررسی 
ضوابط  الیحه،  این   ۱۱ ماده  تصویب  با  کشور، 
نظام  در  موازی کاری  از  جلوگیری  و  یکپارچه سازی 

آماری کشور را تعیین کردند.

  هزینه اعزام به عتبات از ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با تأکید بر غیرقانونی بودن اعزام به عتبات از طرقی غیر از دفاتر مجاز 
تحت نظارت حج و زیارت گفت: اعزام های آزاد ممنوع است و قوه قضائیه برای 
رسیدگی به این جرم شعبه ویژه ای در نظر گرفته است.محسن نظافتی در گفت وگو 
با فارس در مورد فعالیت آژانس های مسافرتی  و اعزام های آزاد به عتبات عالیات، 

هزینه های اعزام قانونی و میزان بیمه زائران توضیحاتی داد.
وی با اشاره به اعزام های غیرقانونی عتبات عالیات گفت: کاروان هایی که مجوز 
جلوی  زمینی  مرز  طریق  از  و  هستند  غیرقانونی  ندارند،  را  زیارت  و  حج  سازمان 

خروجشان گرفته می شود.
وی تأکید کرد: هزینه اعزام های قانونی بصورت زمینی از ۶۰۰ هزار تومان تا یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و اعزام های هوایی از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار 

تومان می شود.

  کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص پیگیری می شود

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از پیگیری کاهش ۸ ساعته، زمان کار برخی زنان شاغل در 
دستگاه ها و کارگاه ها خبر داد و گفت: سال گذشته کلیات این الیحه که از سوی دولت ارسال شده، در کمیسیون 

اجتماعی تصویب شده است.
عبدالرضا عزیزی در گفت وگو با فارس درباره تصویب کلیات الیحه کاهش ساعت 
کمیسیون  در  گذشته  سال  الیحه  این  گفت:  خاص،  شرایط  با  شاغل  زنان  کاری 
مجلس  رئیسه  هیئت  اختیار  در  شده  چاپ  به صورت  و  تصویب  مجلس  اجتماعی 

قرار گرفته است.
وی افزود: ساعت کاری زنان با شرایط خاص »زنان سرپرست خانواری که فرزند 
زیر هفت سال دارند، خود یا فرزندشان معلول بوده یا همسر یا فرزند آنها مبتال به 
بیماری های صعب العالج هستند« از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت تقلیل می یابد.رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی پیش از این ابراز امیدواری کرده بود تا اواخر اسفند ۹۴  این الیحه تبدیل به قانون شده 

و به دولت ارجاع داده شود.

تورم را امسال تک نرخی می  کنیم/ نیمه دوم سال ارز تک نرخی می شود

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

چون در پرونده 940820 و 940821 اجرایی در قبال محکومیت شرکت مهندسی عمران و تولید نیرو به پرداخت مبلغ 
30/930/733 ریال در حق آقای مهدی سرمدی پور و مبلغ 25/280/249 ریال در حق آقای کاظم درویشی و پرداخت مبلغ 2/000/000 

ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به توقیف اموال از محکوم علیه که حسب نظریه کارشناس شامل 

ارزش به ریالتعدادشرح و مشخصاتنام دستگاهردیف

قیف 1
سنگ شکن

قیف سنگ شکن مستعمل نصب شده در محل با پایه ای 
آهن 14 و 16 و ورق 1/5 سانتیمتر جوشکاری شده با بولر 5 
متری روی دهانه قیف حدودا 4/5 تن معادل 4500 کیلوگرم 

به قیمت آهن مستعمل هر کیلو در محل 4500 ریال

 1 
دستگاه

20/250/000

فک سنگ شکن مستعمل هر کدام حدوداً دو تن معادل فک سنگ شکن2
4 تن و 4000 کیلوگرم هر کیلو در محل 4500 ریال

 2
دستگاه

18/000/000

دهانه کوبیت مستعمل با ورق 1/5 سانتیمتری قرمز رنگ دهانه کوبیت3
حدوداً 700 کیلوگرم هر کیلو در محل 4500 ریال 

13/150/000 عدد

میله بولر توپر 4 متری مستعمل حدوداً هر کدام 60 کیلوگرم بولر4
جمعاً 240 کیلوگرم هر کیلو در محل 15000 ریال

43/600/000 عدد

درب آلومینیوم مستعمل دستشویی نصب شده در درب5
محل به اندازه تقریبی 80*220 هر عدد در محل 

1/800/000 ریال

35/400/000 عدد

درب آهنی دو لنگه مستعمل نصب شده در محل درب6
حدوداً 150*230 هر عدد 1/500/000 ریال

23/000/000 عدد

پنجره آهنی مستعمل نصب شده به اندازه 1/5*4 متر پنجره آهنی7
هر عدد 450/000 ریال

41/800/000 عدد

1375/000 عددپنجره آهنی نصب شده به اندازه 1/5*1/5 مترپنجره8
نورافکن جهت استفاده برای روشنایی در شب هر عدد نورافکن9

200/000 ریال
3600/000 عدد

56/175/000جمع کل: پنجاه و شش میلیون و صد و هفتاد و پنج هزار ریال

 که  از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 95/2/06 از ساعت 9 الی 10  صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند 

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

دعوت نامه تشکیل مجمع فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(  شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری 
خراسان جنوبی شنبه 95/1/28 ساعت 17 در محل نمازخانه بیمارستان امام رضا )ع( برگزار می 
شود. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به 
جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیرعضو یک رای 

می باشد.  دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی 
شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی  عادی )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری 
خراسان جنوبی شنبه 95/1/28 ساعت 18 در محل نمازخانه بیمارستان امام رضا )ع( 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور 
یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی 
هر عضو سه رای و هر فرد غیرعضو یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت در سمت 
هیئت تصفیه موظفند حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه 

تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر تعاونی تحویل دهند.

دستور جلسه:  انتخاب 3 نفر اعضای هیئت تصفیه برای مدت 2 سال - تعیین حق الزحمه 
هیئت تصفیه          شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع  عمومی عادی )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری 
خراسان جنوبی شنبه 95/1/28 ساعت 15 در محل نمازخانه بیمارستان امام رضا )ع( 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور 
یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی 

هر عضو سه رای و هر فرد غیرعضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه:  استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس - تصویب ترازنامه های سال 
های 93 و 94 اخراج 5 نفر از اعضای تعاونی مسکن که به تعهدات خود عمل ننموده اند  
تعیین تکلیف زمین های باقیمانده فاز 1 و2 - تصمیم گیری در خصوص میزان جریمه و 

دیرکرد واریزی اعضا و قطع انشعابات
شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 4  شهرستان بیرجند

پیرو آگهی  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

1- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 532 فرعی از 381- اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مزرعه گز مورد تقاضای سید عبدالرحیم 
و سید محمد علی و خانم حجیه فاطمه همگی جوادی کما فرض اله 2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 533 فرعی از 
381- اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مزرعه گز مورد تقاضای سید عبدالرحیم و سید محمد علی و خانم حجیه فاطمه همگی جوادی 
کما فرض اله 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک534 فرعی از 381- اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مزرعه گز 
مورد تقاضای سید عبدالرحیم و سید محمد علی و خانم حجیه فاطمه همگی جوادی کما فرض اله در روز 95/2/8 ساعت 10 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:95/۰1/16                                       رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند 
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رانندگی  و  راهنمایی  مأمورین  به  لطفا  سالم. 
بفرمایید بجای کمین در بلوارهای شهید ناصری و 
صیاد و بلوار امام رضا )ع(، به وظیفه خود در سطح 
تخلفات  از  جلوگیری  و  رانندگان  راهنمایی  و  شهر 
کارشان صحیح  این  واقعا  بپردازند.  شلوغ  معابر  در 
نیست و در هیچ کجا ندیده ایم. آیا فقط می خواهند 

مردم را جریمه کنند؟!
915...949
یاد  را  آدم  بیرجند  ابوذر  میدان  های  المان  امسال 

اول مهر، ماه بازگشایی مدارس انداخت.
915...733
سالم آوا جان. خواهش می کنم به گوش مسئوالن 
برسان فکري به حال سهامداران پدیده بکنند، اینها 
چه گناهي دارند که به خاطر بي مسئولیتي یک عده 
از  را  ما  باشند، خواهشا  اینقدر متحمل فشار روحي 

سردرگمي دربیاورید.
915...522
حسین  روستاي  به  تقاضامندم  مسئوالن  از  سالم. 
توجه  بیشتر  است  به شهر  که چسبیده  سادات  آباد 
و  بودجه  چرا  کنند،  آسفالت  را  ها  کوچه  و  کنند 

امکانات نمي دهند؟
936...414
با  سربیشه  بخش  در  ماخونیک  روستاي  سالم. 
جمعیت 200 خانوار، دکل تلوزیون دارد اما همیشه 
و  دهند  جواب  مربوطه  مسئوالن  است.  خراب 

رسیدگی کنند. با تشکر
915...531
بر  نظارتي  هیچ  یک  منطقه  شهرداري  آوا،  سالم 
رفتگران ندارد، مثال خیابان جنت شده آشغال دوني 
915...381

سالم آوا، طبق گفته بنیاد مسکن پروژه 87 واحدي 
شهرداري  ولي  شده  شهرداري  تحویل  معصومیه 
ارائه نکرده لطفا سري به  هنوز هیچ گونه خدماتي 
این پروژه بزنید نصب سطل زباله و تسطیح خیابان 
این  مبرم  نیازهاي  از  ها  بلوک  ورودي  روبروي 

پروژه مي باشد.
935...635
سالم، با گذشت قریب به دو سال و مراجعات مکرر 
توجهي  هیچگونه  هنوز  شهرستان  مخابرات  به 
نشده  انجام  تلفن  جهت  بهمن  خیابان  به  نسبت 
استانداري  و  مخابرات  کل  اداره  ازمسئوالن  است. 

تقاضاي رسیدگي فوری داریم.
936...245
شهرک  و  الهیه  تقاطع  از  قسمتی  چرا  سالم.  با 
قسمت  این  آیا  باشد؟  می  آسفالت  فاقد  بهزیستی 

جزئی از خیابان نیست؟
939...085
بیرجند اجازه ورود ماشین را به داخل  چرا ترمینال 
بر دوش  متر  را حداقل 100  بارت  باید  نمی دهد؟ 

کشي تا به ترمینال برساني. 
915...368
سالم آواجان. چو از این کویر مهرشهر به سالمتي 
گذشتي به شهردار و مسئوالن برسان سالم ما را!  
کي  تا  ایثارگران  واحدي  در400  ساکن  ایثارگران 
باید خاک بخورند هزینه آماده سازي دریافت شده 

خیابان هاي اطراف هم آسفالت شده..
915...226
بیرجند فعالند صبح  آنقدر در  اکیپ نصب سرعتگیر 
وسط  سرعتگیر  چند  آییم  می  بیرون  خانه  از  که 
مانع  جاي  به  عزیز  مسئوالن  شده.  سبز  خیابان 

گذاشتن یک مانع از سر راه مردم بردارند.
915...129
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ارائه خدمات پایگاه های جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی به بیش از  64هزار مسافر
ایرنا - مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی گفت: در ایام نوروز 95، 24 پایگاه راهنمای مسافران نوروزی در مبادی 
ورودی و خروجی شهرهای استان راه اندازی شد که به 64 هزار و 511 مراجعه کننده خدمات ارائه کردند. جواد خامسان افزود: از 
آغاز طرح نوروزی 135 حادثه به مرکز EOC این جمعیت اعالم شد که 73 مورد آن حادثه جاده ای، 10 مورد سیل و آبگرفتگی، 

10 مورد حوادث شهری، بقیه خدمات حضوری، حوادث کوهستان و یک مورد آتش سوزی مرتع بود.

تسهیالت  ستاد  موفق  عملکرد  و  مردم  خوب  میزبانی 
مسافران  رضایت مندی  موجب  جنوبی  خراسان  سفر 
برتر  مقصد   10 لیست  در  استان  این  گرفتن  قرار  و 

گردشگری کشور شد.
استان  سومین  جنوبی  خراسان  استان  مهر-  گزارش  به 
با  و  کیلومترمربع  هزار   150 مساحت  با  ایران  پهناور 
شرایط اقلیمی متنوع در شرق کشور واقع شده است. این 
خراسان  استان  به  شمال  از  بیرجند،  مرکزیت  با  استان 
 رضوی و از شرق با کشور افغانستان بوده و از غرب به
به جنوب  از  و  سمنان  و  اصفهان  یزد،  های   استان 
محدود  بلوچستان  و  سیستان  و  کرمان  های  استان 
می شود. ناحیه ای که امروزه بیرجند جزء کوچکی از آن را 

تشکیل می دهد، قهستان نام دارد.
در  خونیک  غار  از  آمده  به دست  یافته های  به  توجه  با 
سی  تا  سی  به  منطقه  این  تاریخی  سابقه  قاین  جنوب 
با  این استان  از میالد برمی گردد.  و پنج هزار سال قبل 
سابقه تاریخی خود دارای بیش از یک هزار  و 300 اثر 
تاریخی است که از این تعداد بیش از 760 اثر در فهرست 
آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.عالوه بر جاذبه های 
از  زیادی  طبیعی  جاذبه های  دارای  استان  این  تاریخی، 
هدف  روستاهای  دست نخورده،  و  بکر  کویرهای  جمله 
آباد در دل کویرهایی است که  گردشگری و روستاهای 

هر بیننده ای را به تحیر وامی دارد.

 خراسان جنوبی به لیست استان های
مقصد گردشگری نوروز افزوده شد

نتوانسته  جنوبی  خراسان  گذشته  سنوات  طی  هرچند 
به خوبی از این جاذبه ها برای توسعه صنعت گردشگری 
میراث  سازمان  گذشته  سال  دو  طی  اما  کند  استفاده 
فرهنگی و مجموعه مدیریتی استان تالش کرده اند که 
معرفی  گردشگری  هدف  استان  به عنوان  را  استان  این 
اقدامات زیادی صورت گرفت  نیز  راستا  این  کنند و در 
به  جنوبی  خراسان  امسال  شد  سبب  تالش ها  این  که 
در  و  افزوده  گردشگری کشور  مقصد  استان  لیست سه 

لیست 10 استان مقصد برتر سفر در کشور قرار گیرد.
 717 و  میلیون  دو  بر  بالغ  امسال  نوروزی  تعطیالت  در 
گردشگری  و  فرهنگی  تاریخی  جاذبه های  از  نفر  هزار 
خراسان جنوبی بازدید کرده اند که بیشتر آن ها از خدمات 
که  احمدرضایی  اند.  داشته  رضایت  استان  در  ارائه شده 
به خراسان جنوبی سفر کرده  بار  برای نخستین  امسال 
است می گوید: در طول این سفر از جاذبه های تاریخی 
کرده ام بازدید  جنوبی  خراسان  در  زیادی  گردشگری   و 

که برایم تازگی داشت.
وی با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی به معنی واقعی 
مسئوالن  و  مردم  کرد:  بیان  هستند،  مهمان نواز  کلمه 
که  داشته اند  مدت  این  در  ما  از  خوبی  استقبال  استان 
شاید در استان های دیگری که به آن سفرکرده ام این 

موضوع را کمتر می دیدم.

 تمیزی و استقبال خوب،
گردشگران را به وجد آورد

زمینه  در  تاکنون  خود  سفر  طول  در  داد:  ادامه  رضایی 
مسئوالن  و  مردم  برخورد  خدمات،  به  دسترسی  اقامت، 
خراسان  در  من  نظر  به  و  برنخورده ایم  به مشکلی   ... و 

جنوبی در این زمینه ها موفق عمل کرده اند. 
میری یکی دیگری از مسافرانی است که تمیزی خراسان 
جنوبی را به عنوان نخستین مطلب موردتوجه قرار می دهد 
رفتیم  استان  این  در  مکانی  و  شهر  هر  به  می گوید:  و 
همیشه  که  بهداشتی  های  سرویس  بود،  آرام  و  تمیز 
خیلی  از  واقعًا  است  مسافران  برای  اساسی  مشکل  یک 
برایم  استان  این  تمیزی  کل  در  و  بود  بهتر  استان ها 
 خیلی قابل توجه بود. وی ادامه داد: برخورد مردم و البته
صنف های مختلف از جمله کسبه خوب بود و ما به هر 
به  راحتی دسترسی داشتیم. وی  چیزی که موردنیاز بود 
با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای ظرفیت های زیادی 

در بخش گردشگری است که باید این قابلیت ها به مردم 
معرفی شود، عنوان داشت: به نظر من این استان برای 
خیلی ها هنوز ناشناخته است درحالی که خراسان جنوبی در 

زمینه گردشگر حرف زیادی برای گفتن دارد.

 زیرساخت های گردشگری مهیا شود

بیرجند  اکبریه  باغ  بازدیدکنندگان  دیگر  از  محمدی 
در  استان  عملکرد  می گوید:  مهر  با  گو  و  گفت  در  نیز 
زمینه در  استان  این  اما  بود  خوب  مسافران  از   استقبال 
زیرساخت های گردشگری کمی عقب است و برای جذب 
اضافه  وی  شود.  ایجاد  زیرساخت ها  این  باید  گردشگر 

استان مراکز  تاریخی  نیاز است در کنار جاذبه های  کرد: 
تفریحی، خدماتی و جاذبه های دیگر احداث شود تا بتواند 
گردشگر را جذب کند چیزی که در خراسان جنوبی کمتر 
به چشم می خورد. محمدی با بیان اینکه برنامه هایی که 
برای استقبال از مسافران در استان تدارک دیده شده بود 
خراسان  داشت:  بیان  بودند،  مفرحی  و  برنامه های خوب 
جنوبی صنایع دستی زیبا و منحصر به فردی دارد که در 

این سفر از این صنایع دستی خریداری کردیم.

 ارزیابی عملکرد استان در استقبال از
مسافران توسط ۳۲ بازرس

دبیر کمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ستاد 
ایام  در  کرد:  اظهار  نیز  جنوبی  خراسان  سفر  خدمات 
کمیته  این  بازرسی  های  تیم  امسال  نوروزی  تعطیالت 
های  ارزیابی  و  بازدید  استان  های  شهرستان  تمامی  از 
به  اشاره  با  راد  اکبری  علی اکبر  دادند.  انجام  را  الزم 

راه اندازی کمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات 
در  کرد:  بیان  شهرستان ها،  همه  در  سفر  خدمات  ستاد 
کمیته  ریاست  به عنوان  فرماندار  معاون  کمیته ها  این 
شدند. انتخاب  کمیته  بازرسان  به عنوان  کارشناسان  و 
از  نظرسنجی  های  فرم  راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی 
توزیع  ارزیابی  گروه های  توسط  گردشگران  و  مسافران 
و  شهرستان  کمیته های  توسط  آن  جمع بندی  که  شد 

استان انجام خواهد شد.

عملکرد ستاد سفر استان مطلوب ارزیابی شد

اکبری راد با بیان اینکه 32 نفر در استان این نظارت و 

ارزیابی را بر عهده داشته اند، بیان داشت: از استان نیز تیم 
بازرسی مدیریت عملکرد استانداری  از دفتر  پنج نفره ای 
تشکیل و از تمامی شهرستان های استان بازدید به عمل 
آورد. وی ادامه داد: امسال با تالش فرمانداران، بخشداران، 
شهرداران و مدیران شهرستان ها امکانات و شرایط بسیار 
مناسبی برای رفاه حال مسافران و گردشگران فراهم شد 

و عملکرد ستاد سفر استان مطلوب ارزیابی شد. 
و  مسافران  نظرسنجی  های  فرم  داشت:  بیان  وی 
گردشگران پس از جمع بندی با توجه به وظایف هر کدام 
از کمیته ها به زودی اعالم می شود اما در مجموع در گفت 
از  با مسافران داشته ایم رضایت مسافران  و گوهایی که 

ستاد خدمات سفر استان مثبت بود.

 بازدید دو میلیون و ۷۱۷ هزار نفر از
جاذبه های گردشگری استان

از  جنوبی  خراسان  فرهنگی  میراث  گردشگری  معاون 

بازدید دو میلیون و 717 هزار نفر از جاذبه های تاریخی، 
نوروزی  تعطیالت  در  استان  گردشگری  و  فرهنگی 
و  میلیون  یک  تعداد  این  از  گفت:  و  داد  خبر  امسال 
179 هزار نفر در هتل ها، مهمان پذیرها، مدارس، مراکز 
یافته اند. اقامت  استان  موقت  های  کمپ  و  اقامتی 
مرتضی عربی از قرار گرفتن استان در لیست 10 مقصد 
از  امسال  افزود:  و  داد  خبر  کشور  در  گردشگری  برتر 
فرهنگی میراث  سازمان  گردشگری  معاون   طرف 

و  بویراحمد  و  کهکیلویه  جنوبی،  خراسان  های  استان 
کرمانشاه به لیست مسافرت های نوروزی کشور اضافه 
مسافران  باالی  رضایتمندی  به  اشاره  با  وی  شدند. 
نوروزی از ستاد سفر استان، گفت: در بازرسی هایی که 

نیروهای بازرسی استانداری از جاذبه های استان داشتند 
رضایت باالی مسافران اعالم شد. وی ادامه داد: عالوه 
از  بازدیدهایی  نیز  فرهنگی  میراث  مسئوالن  این  بر 
گردشگری  مختلف  نقاط  و  استان  جاده ای  محورهای 
استان انجام داده اند که رضایتمندی مردم بسیار باالبود 
نشده  گزارش  استان  در  خاصی  شکایت  تاکنون  و 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  گردشگری  معاون  است. 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه 
با  مسافران  که  بود  این  استان  هدف  نخستین  امسال 
در  کرد:  بیان  شوند،  خارج  استان  از  خوش  خاطرات 
صنایع دستی  فروش  و  عرضه  بازارچه های  راستا  همین 
از  که  شد  ایجاد  شهرها  ورودی  در  سیاه چادرهایی  و 
ارائه خدمات  مسافران استقبال و در کنار آن با چای و 
همچنین  کرد:  اضافه  عربی  کنند.  پذیرایی  مردم  از 
روی  به  استان  امامزادگان  تمامی  درب  مدت  این  در 
بازرسی هایی در  تعطیالت  از  قبل  و  بود  باز  گردشگران 
زمینه تمیزی مکان های گردشگری انجام شد که این 

موضوع موردتوجه مسافران نیز بود.
آثار  افزود: اطالع رسانی خوب راهنمایان و معرفی  وی، 
گردشگری استان در کتابچه های راهنمای مسافر، تلفن 
اقامتگاه های  راه اندازی  ساعته،   24 پاسخگویی  رایگان 
روستاها  در  آالچیق ها  و  کمپ ها  بهسازی  و  بومگردی 
و جاذبه های هدف گردشگری از دیگر اقداماتی بود که 
که  بود  شده  انجام  نوروزی  مسافران  از  استقبال  برای 

همه این عوامل سبب رضایت مسافران شد.

 رضایت ۱۰۰ درصدی مسافران
از برنامه های فرهنگی

خراسان  فرهنگی  میراث  عمومی  روابط  سرپرست 
جنوبی نیز از اجرای برنامه های فرهنگی متنوع در محل 
جاذبه های گردشگری استان خبر داد و گفت: مسافران 
داشتند. درصد   100 رضایت  برنامه ها  این  اجرای  از 

حسین عباس زاده با اشاره به برگزاری موسیقی محلی و 
نمایش های سیاه بازی در محل باغ اکبریه بیرجند، بیان 
قرار  گردشگران  باالی  استقبال  مورد  برنامه  این  کرد: 
سبب  آن  اجرای  عدم  شب  یک  که  گونه ای  به  گرفت 
با  به سمت ما سراریز شود. وی  شد که سیل تماس ها 
فردوس،  بیرجند،  شهرستان  پنج  در  امسال  اینکه  بیان 
اجرا شد،  بازار  نوروز  برنامه  نهبندان  و  سرایان، خوسف 
عنوان داشت: این برنامه نیز که باهدف اجرا آیین های 
بومی و محلی استان در ایام نوروز اجرا شد با استقبال 

باالی مسافران همراه بود.
و  مسافران  از  استقبال  در  استان  خوب  عملکرد 
نیز  استان  این  که  داد  نشان  گرفته  انجام   اقدامات 
شناخته  کشور  در  گردشگری  مقصد  به عنوان  می تواند 
در  هنوز  استان  در  گردشگری  صنعت  توسعه  اما  شود 
ایجاد صنعت  این  توسعه  برای  و  دارد  قرار  اول   قدم 
زیرساخت های گردشگری یکی از نیازهای جدی است.

گام های بلند خراسان جنوبی به سوی قله گردشگری
رضایت مسافران ازخدمات سفر

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

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

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

خدمات لوله کشی و برق کشی ساختمان
نصب و تعمیر کولر، پمپ و آبگرمکن

در اسرع وقت
  09151633903-دهشیبی

فروش انواع آجر سفال تیغه ای 20*15 و 15*10 و آجر گری و پوکه سفال

آجر سفـال قومنجـان
آدرس: بیرجند- انتهای خیابان رجایی  
مغازه های امامزادگان شهدای باقریه )دره شیخان( 
جنب سوپر مارکت آستانه )خسروی(
09125873764 -09159614085 -32317515
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پرواز طاووس را دیده بودید؟! 
طاووس ها بیش از 200 پر رنگی دراز دارند و افراد کمی هستند که شانس دیدن این پرنده را در حال پرواز به دست می آورند. هرچند معموال طاووس ها در 
مواقع خطر از این توانایی خود استفاده می کنند. هنگامی که این پرنده متوجه شکارچی می شود شروع به دویدن و بال زدن به سمت هوا می کند. پرهای بلند 
این پرنده روی مدت برخاستنش تاثیر نمی گذارد. ممکن است فاصله ای که پرواز می کنند محدود باشد اما می توانند تا 16 کیلومتر در ساعت سرعت بگیرند!

 ساخت دستگاه آبگرمکن سرشیر 
توسط مبتکر جوان بیرجندي 

بيرجندي  جوان  توسط  سرشير  آبگرمکن  دستگاه 
جواد گفته  به  شد.  ساخته  عزیزی  احمد   آقای 

مسئول  پور  عقيلی 
علمی  بسيج  سازمان 
فناوری   و  پژوهشی 
الرضا  انصار  سپاه 
با   ) السالم  )عليه 
آبی  منابع  به  توجه 
در  محدود  انرژی  و 
بهينه  کشور،  سطح 

سازی مصرف منابع نقش مهمی در کاهش مصرف 
دارد که  در این راستا دستگاه آبگرمکن سرشير برای 
رشد  مرکز  در  انرژی  و  آب  رفت  هدر  از  جلوگيري 
پژوهشی  علمی  بسيج  سازمان  نوآوری  و  خالقيت 
ماه کار  از 3  ( پس  السالم  )عليه  الرضا  انصار  سپاه 
گرم  در  محصول  این  اهميت  شد.  ساخته  پژوهشی 
غير  آنی  به صورت  و  اتالف وقت  بدون  آب  کردن 
قابل چشم پوشی است، چرا که آب به عنوان منابع 
جایگزینی  هرگونه  فاقد  توليد  و  انرژی  تأمين  مهم 
اما  اقتصادی آن دليل اصلی  بر جنبه  بوده و عالوه 
محسوب  منطقه  در  منازعات  از  بسياری  پنهانی 
ساخت  خصوص  در  جوان  مبتکر  این  شود.  می 
 این محصول عنوان کرد: محصول طراحی  شده از

المنت های چرخشی که به صورت وکيوم در داخل 
یک محفظه مارپيچ کار گذاشته شده است وظيفه گرم 
کردن آب را در فاصله زمانی خيلی کم تا دمای60 
درجه سانتی گراد دارد و برای مصارف خانگی مثل 
شستشو ظروف و دست ها مناسب می باشد همچنين 
برای تنظيم دمای مصرفی از ترموستات دما استفاده 
شده تا کاربر بتواند بسته به نياز خود دمای مطلوب 
را انتخاب کند، این دستگاه به صورتی طراحی شده 
دارد  وجود  بازار  در  که  شيرهایی  المک  بروی  که 
شيرهای  ساختار  در  تغيير  بدون  و  شود  می  بسته 
عنوان  پور  عقيلی  جواد  است.  استفاده  قابل  معمول 
و طرح  دارای  که  مبتکرین  و  مخترعين  کليه   نمود 

به  کارگاهی  حمایت  از  توانند  می  هستند  ای  ایده 
پروژه  مالی جهت ساخت  و خدمات  رایگان  صورت 
راه  چهار  به  نرسيده  ابوذر  ميدان  آدرس  به  خود 
سازمان  بسيج  ورزشي  فرهنگي،  کانون  پاسداران 

بسيج علمي پژوهشي و فناوري مراجعه نمایند.

هنر توبافی در خراشاد

صنایع  که  است  تاریخی  ای  منطقه  جنوبی  خراسان 
دستی بسياری در آن توليد می شود. خراسان جنوبی 
سرزمين بافت های طبيعی و فضاهای روستایی متفاوت 
است و بر اساس امکانات موجود در آن هنرهای متناسب 
با زیستگاه بوجود آمده است. هنرمندان این سرزمين از 
مواد طبيعی بهره می گيرند و حاصل هنرشان دست 

بافت های زیبایی است که چشم هر بيننده ای را به 
در  واقع  است  روستایی  ُخراشاد  کند.  می  جلب  خود 
۲۴ کيلومتری جنوب شرقی بيرجند. پارچه بافی سنتی 
خراشاد یا توبافی به زبان محلی، یکی از مهمترین صنایع 
دستی استان می باشد به طوری که تنها صنعت دستی 
این استان است که نامزد دریافت مهر اصالت از سازمان 
ميراث فرهنگی و گردشگری کشور شده است. برای 
بافتن پارچه به روش سنتی، توباف ابتدا مواد اوليه از قبيل 
پنبه، ابریشم یا کرک را تهيه می کند و پس از آن از این 
مواد نخ می ریسد. در مرحله بعد نخ های به دست آمده 
 را می جوشاند و برای ضخيم کردن آنها از آرد استفاده

می کند. سپس به کمک این پارچه ها و چرخ پارچه 
بافی، محصول نهایی به دست می آید. محصولی لطيف 
و بی نياز از پيرایه های بدلی که تن را آرامش می بخشد 

و آب و هوای سوزان کویر را قابل تحمل می کند.

 مالیی- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 
جنوبی گفت: برگزیدگان نهایی هفدهمين دوره مسابقات 
و  آماده سازی  اردوهای  در  شرکت  از  پس  مهارت  ملی 
گزینش نهایی در چند رشته منتخب به چهل و چهارمين 
ابوظبی  در   ۲017 سال  در  که  مهارت  جهانی  مسابقات 
در  خوشایند  حسين  می شوند.  اعزام  می شود،  برگزار 
نام هفدهمين  ثبت  عنوان کرد: مهلت  آوا  با  گو  و  گفت 
مسابقات ملی مهارت، انتخابی چهل و چهارمين مسابقات 
جهانی مهارت ابوظبی ۲017 از تاریخ 15فروردین تا 15 

اردیبهشت ماه سال جاری است.

 برگزاری مسابقات مهارتی راهی برای
جلب نظر مسئوالن و مردم است

مسابقات  از  دوره  این  برگزاری  اهداف  به  اشاره  با  وی 
درميان  مهارت آموزی  فرهنگ  ارتقای  کرد:  خاطرنشان 
آن  نقش  اهميت  و  مهارتی  آموزش های  معرفی  جوانان، 
مسئوالن  نظر  جلب  و  مردم  عموم  به  اقتصاد  توسعه  در 
بنگاه های اقتصادی است. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
خراسان جنوبی برگزاری این مسابقات را برای ارتقای سطح 
استانداردهای آموزش مهارت و ایجاد بستر مناسب برای 
مهارت های  سطح  تا  کشور  حرفه ای  مهارت های  ارتقای 
جهانی و شناسایی کمبودها در آموزش های فنی وحرفه ای 
و برنامه ریزی برای رفع آنها، ایجاد فرصتی مناسب برای 
مناسب  فرصتی  تجارب حرفه ای،  و  فنی  اطالعات  تبادل 
دانست که می تواند در شناسایی و معرفی افراد ماهر و 

نخبه به صنایع و بنگاه های اقتصادی کمک کند.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایران نماینده 
فعال در سازمان جهانی مسابقات مهارت است

خوشایندیادآور شد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به 
عنوان نماینده ایران در سازمان جهانی مسابقات ملی مهارت 
در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری به صورت ساالنه 

حضور داشته است. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
گفت: جوانان ماهر شامل کارآموزان و آموزش دیدگان مراکز 
در  پرورش  و  آموزش  هنرجویان  حرفه ای،  و  فنی  آموزش 
رشته های کار و دانش، فنی و حرفه ای و نظری، دانشجویان 
آموزشکده های فنی و حرفه ای و آموزش عالی و کارگران 

واحدهای صنعتی و صنفی می توانند با رعایت شرایط سنی 
در این دوره از مسابقات ملی مهارت شرکت کنند.

 حضور بیش از 30رشته فنی و
مهارتی در مسابقات 

جنوبی  خراسان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
در  مهارت  ملی  مسابقات  دوره  هفدهمين  شد:  یادآور 

مهندسی  طراحی  مکاترونيک،  وتوليد،  ساخت  رشته های 
اطالعات  فناوری   ،CNC فرز   ،CNC تراش  مکانيک، 
جوشکاری،  تجارت(،  برای  نرم افزاری  )راهکارهای 
لوله کشی  خودرو،  صافکاری  کف،  و  دیوار  کاشی کاری 
کنترل  آجرچينی،  وب،  طراحی  الکترونيک،  گرمایشی،  و 

جواهر  چوبی،  اتصاالت  کابينت سازی،  رباتيک،  صنعتی، 
سازی، گل آرایی، خياطی )فناوری مد(، قنادی )شيرینی 
فضای  طراحی  خودرو،  نقاشی  اتومبيل،  فناوری  پزی(، 
تبرید و تهویه، فناوری اطالعات، مدیریت سيستم  سبز، 
تأسيسات  گرافيک،  طراحی  فناوری  شبکه،  تحت  های 
برگزار  فلزی  صفحات  با  کار  و  آکواترونيک  الکتریکی، 
می شود. خوشایند اظهار کرد: مرحله شهرستانی این دوره 
از مسابقات ملی مهارت در تاریخ ۲5 اردیبهشت ماه سال 

و  مرداد  هشتم  و  هفتم  تاریخ  در  استانی  مرحله  جاری، 
مرحله کشوری نيمه دوم مهر سال جاری برگزار خواهد 
شد. وی خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی در شانزدهمين 
دوره مسابقات ملی مهارت موفق به کسب سه مدال برنز 

و یک دیپلم افتخار شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی خبرداد:

ثبت نام انتخابی چهل و چهارمین مسابقات جهانی 
مهارت ابوظبی2017 در استان آغاز شد

کاریکاتور

فرهنگ و هنر

برای بسياری از ما این سوال پيش آمده که چرا خيابان های 
این  می شوند؟  ساکت  برف  بارش  زمان  در  جاده  و  شلوغ 
سکوت از کجا می آید؟ زمانی که دسته تازه ای از برف روی 
زمين می نشيند انگار جهان تمایل به آرامش و سکوت دارد. 
این موضوع می تواند به عوامل انسانی نيز نسبت داده شود. 

یکی از این عوامل می تواند کم شدن تعداد خودروها برای 
گير نيفتادن در ترافيک و کمتر شدن ازدحام جمعيت در زمان 
بارش برف باشد. با این حال دالیل علمی برای این آرامش 
وجود دارد. زمانی که یک دسته برف تازه مانند پتو روی زمين 
می نشيند جهان تبدیل به یک سرزمين عجایب می شود. 

کارشناسان هواشناسی معتقدند وقتی دانه های برف روی هم 
انباشته می شوند، فضای خالی بيشتری نسبت به انباشته شدن 
آب بين آنها به وجود می آید. وجود این فضاهای خالی امواج 
های صوتی را جذب می کند و دیگر صدا نمی تواند انعکاس 
 پيدا کند. همچنين سردی هوا و لغزندگی خيابان ها باعث

نيایند و  از خانه هایشان بيرون  از مردم  می شود بسياری 
حيوانات نيز به علت کمبود غذا و محيط امن در پناهگاه های 
خود بمانند. با این حال دانه های برف روی هم انباشته شده 
برف و فضاهای خالی بين آنها مانند یک عایق صدا عمل 

کرده و  مقدار زیادی از صدای محيط را جذب می کند.

چرا زمان بارش برف همه جا آرام است؟

ضرب المثل بیرجندی

از بال گفتن َحذر )َور حذر(.
از بال گفته اند حذر )بر حذر(

انسان عاقل بالها را پيش بينی می کند و از آن حذر 
می کند. همچنين، آدم عاقل به استقبال بال نمی رود.

از چلّه تا چار ما، نََم غصه خورد.
)چهار  ماهه  چهار  تا  نوزاد(  روزگی  )چهل  چلّه  از 
حدود  تا  نوزاد  نگهداری  خورد.  غصه  نباید  ماهگی( 
ماه  در  هرچند  نيست،  دشوار  آنقدرها  ماهگی  چهار 
یا چهل روز اول به مراقبت نسبتا زیادتری نياز دارد. 
به معنی مجازی: در شروع هر کار تمامی مشکالت 

مراحل بعدی آن خود را نشان نمی دهد.

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

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 اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

  3 2236030   09151605216

ایزوگام 
سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم
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پیوندی گلدانی

اسالمی   جمهوری  خیابان 
مقابل پارک آزادی - اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین

با تکنولوژی ضد چروک      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود
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چرا بعضي ها به رویایشان نمي رسند؟

زندگي در گوشه اي دنج و رويايي، نان پختن زني که 
از شهر دل کنده کنار زنان روستايي و پرواز با هواپيماي 
شخصي، ممکن است روياي هر کسي باشد؛ اما تا به 
حال فکر کرده ايد که چرا اين روياها، تنها براي برخي 
را  راستش  گيرند؟  مي  خود  به  واقعيت  چهره  ها  آدم 
شان  ذهني  تصوير  مثل  که  هايي  روياباف  بخواهيد، 

زندگي مي کنند، اين اشتباهات را انجام نمي دهند.
مراقب باشيد تحت تاثير ديگران رويابافي نکنيد. رويايي 
که در ذهنتان مي پرورانيد، بايد منحصر به فرد باشد. 
قرض گرفتن روياهاي ديگران انگيزه کافي براي حرکت 
کردن به سمت روياها را به شما نخواهد داد و به جاي 

تغيير زندگي تان، به شکست هايتان خواهدافزود. 
کساني که رويايشان را در مشتشان مي گيرند، هيچ وقت 

چنين اشتباهي نمي کنند. 
مي دانيم که براي رويابافي نبايد حد و مرزي بگذاريم، 
اما اگر مي خواهيد به رويايتان لباس واقعيت بپوشانيد، 
اگر  بگيريد.  نظر  در  هم  را  هايتان  محدوديت  بايد 
معلوليت جسمي داريد، بعيد است که رسيدن به روياي 
خلباني برايتان ممکن باشد و اگر صداي خوبي نداريد، 
ارکستر  روياي چه چه زدن در صحنه  باشيد  مطمئن 
نخواهدکرد.  پيدا  را  واقعيت  به  شدن  تبديل  مجال 
به  رسيدن  براي  که  دانند  مي  موفق  ها  روياباف 
تصوير ذهني شان، نيازي به آماده بودن همه شرايط 
برخي  که  دانند  مي  خوب  هم  را  اين  اما   نيست؛ 
محدوديت ها مي تواند همه چيز را خراب کند و راه 

رسيدن به رويا را براي هميشه ببندد.
 اگر تصور مي کنيد جاي رويا فقط در ذهنتان است و 
دليلي ندارد که به حقيقت تبديلش کنيد، هيچ وقت نمي 
توانيد سرنوشتتان را آن طور که مي خواهيد تغيير دهيد.

به کلینیک خدا رفتم تا چکاپ همیشگی ام را انجام 
دهم، فهمیدم که بیمارم . خدا فشار خونم را گرفت، 
معلوم شد که لطافتم پایین آمده.زمانی که دمای بدنم را 
سنجید، دماسنج 40 درجه اضطراب نشان داد.آزمایش 
ضربان قلب نشان داد که به چندین گذرگاه عشق نیاز 
دارم، تنهایی سرخرگهایم را مسدود کرده بود .و آنها 
برسانند. خون  ام  خالی  قلب  به  توانستند  نمی  دیگر 
با  توانستم  نمی  دیگر  چون  رفتم  ارتوپدی  بخش  به 
دوستانم باشم و آنها را در آغوش بگیرم.بر اثر حسادت 
کرده پیدا  شکستگی  چندین  و  بودم  خورده   زمین 
دارم،  هم  بینی  نزدیک  مشکل  که  ...فهمیدم  بودم   
چون نمی توانستم دیدم را از اشتباهات اطرافیانم فراتر 
کردم  شکایت  ام  شنوایی  مشکل  از  که  ببرم!زمانی 
معلوم شد که مدتی است که صدای خدا را آنگاه که در 

طول روز با من سخن می گوید نمی شنوم ...!
خدای مهربان برای همه این مشکالت به من مشاوره 
رایگان داد و من به شکرانه اش تصمیم گرفتم از این 
برایم  راستینش  داروهایی که در کلمات  از  تنها  پس 
یک  صبح  روز  :هر  کنم  استفاده  است  کرده  تجویز 
لیوان قدردانی بنوشم قبل از رفتنم به محل کار یک 
قاشق آرامش بخورم.هر ساعت یک کپسول صبر، یک 
فنجان برادری و یک لیوان فروتنی بنوشم. زمانی که به 

خانه برمی گردم به مقدار کافی عشق بنوشم .

آدم هاي خوب مانند گل قالي هستند؛ 
نه باران را انتظار مي کشند 

و نه از اين مي ترسند که روزي آن ها را بچينند.

مشکالت امروز را حل کن. آن ها براي تو کافي 
هستند. مشکالت فردا و پس فردا را به مشکالت 

امروزت اضافه نکن. توکل داشته باش.

آن وقت که بحر کل شود ذات مرا
روشن گردد جمال ذرات مرا

زان می سوزم چو شمع تا در ره عشق
یک وقت شود جمله اوقات مرا

بزرگ ترین سرمایه ی انسان 
زندگی و حیات وی می باشد، 

و بزرگترین گواه و سند این، عشق است.

شاد کردن قلبی با یک عمل، بهتر از هزاران از سر 
است که برای تضرع به خدا خم شود.

بزرگی و جالل، در فروتنی و شیرین بودن است

چشم هایتان را ببندید؛ کمی صبر کنید تا سر و کله اش 
پیدا شود؛ ذهنتان را از اتفاق های ناخوشایند امروز وکارهای 
و  بکشید  عمیق  نفس  کنید؛  خالی  فردایتان  شده  تلنبار 
دنبالش  آنکه  بدون  بینید؟  می  بیاید.  سراغتان  بگذارید 
بگردید خودش را به ذهنتان رسانده، رویایی که گهگاه در 
روزهای آرام زندگیتان سراغ شما می آید، باز هم آمده تا 
ذهن و تن خسته تان را به دنیایی که دست نیافتنی جلوه 
می کند ببرد؛ اما صبر کنید! چرا دست نیافتنی؟ رویاهایی 
که فکر می کنید رسیدن به آن ها نه کار شماست و نه کار 
کس دیگری، می توانند با واقعیت زندگیتان تبدیل شوند.
کافی است بعد از دیدنشان چشم هایتان را باز کنید و با 
تکنیک هایی که به شما معرفی می کنیم، دنبالشان کنید.
همه چیز از ذهنتان شروع می شود و بعد به واقعیت تبدیل 
می شود. حاال که این واقعیت را می دانید، به قوه تخیلتان 

پروبال دهید و اجازه دهید. 
رویا ببافد. دوست دارید کجای این دنیا بایستید. دوست 
دارید که باشید؟ کنار که بایستید و چطور زندگی کنید؟ تا 
زمانی که جوابی برای این سوال ها نداشته باشید، هیچ تغییر 

قابل توجهی در زندگی تان اتفاق نمی افتد.

باور کنید
در  و  کوچک  موضوعات  به  پرداختن  با  را  رویاهایتان 
دسترس هدر ندهید. رویای که به ذهن شما پا می گذارد، 

باید آن قدر بزرگ باشد که ارزش انتظار و دویدن برای 
رسیدن را داشته باشد. وقتی رویایی را در ذهنتان می بافید، 
باید قبل از اینکه قدمی به سمتش بردارید از خود بپرسید 
»کی چی؟«، »وقتی به رویایم رسیدم چه اتفاقی در زندگی 
ام می افتد؟« اگر پاسخی که به این سوال ها می دهید، به 
جای متوقف کردن رویابافی، ذهنتان را برای پر و بال دادن 
به آن تشویق می کند، یعنی رویای نابی بافته اید. حاال که 
ناب بودن رویایتان را باور کرده اید، نیمی از مسیر را برای 

رسیدن به آن پیموده اید.

ببینیدش
مسیری که برای رسیدن به رویا در ذهنتان دارید را کنار 
در  است.  افتاده  اتفاق  چیز  همه  کنید  تصور  و  بگذارید 
بایستید؛  رویاییتان  آدم  کنار  بزنید؛  قدم  رویاییتان  کوچه 
جایزه رویاییتان را در دست بگیرید و پشت میز ریاستی 
که رویایش را داشته اید بنشینید. رویایتان را خوب مزه 
مزه کنید و ببینید زندگی تان چقدر تغییر کرده است. برای 
رسیدن به نقطه ای که در ذهنتان مجسم کرده اید، نباید 
رویا را دور از دسترس و خیالی تصور کنید. شما باید بپذیرید 

که رویایتان درست توی مشتتان است.

بگوییدش
چون  شوند،  نمی  محقق  وقت  هیچ  رویاها،  از  بسیاری 

دارند.  می  نگه  ذهنشان  در  فقط  را  ها  آن  صاحبانشان 
 حاال که باور کرده اید رویایتان توی مشتتان است، باید

مورد  در  وقتی  کنید.  فکرتان  شریک  را  دیگر  های  آدم 
رویایتان صحبت می کنید، یک قدم دیگر به باورکردنش 
دوست  تصویر  اشتیاق  با  که  شمایی  شوید.  می  نزدیک 
داشتنی ذهنیتان را با دیگران به اشتراک می گذارید، آن ها 
را هم به باورکردن رویایتان ملزم می کنید. انگار قرار نیست 
چرخ این دنیا بدون محقق شدن رویای عزیز شما بچرخد.

برنامه اش را بریزید
حاال وقت آن است که حرفتان را به عمل دربیاورید. رویای 
شما در فکرتان متولد شده اما با ماندن در ذهن شما به 
زندگیتان راه پیدا نمی کند. پس بنشینید و مسیر رسیدن به 
آن را طراحی کنید. اول باید یک برنامه کلی و بزرگ را برای 
مشخص کردن این مسیر تدوین کنید و بعد به جزییاتش 
را مسیر خودتان  این  زمان طراحی  در  قدر  آن   بپردازید. 
نماند. باقی  برنامه  در  ابهامی  هیچ  که  کنید  پیچ  سوال 

جزییاتی که به عنوان کوچه پس کوچه های این مسیر 
طراحیشان می کنید، امکان رسیدن به آن را بیشتر می 
کنند. البته برنامه ای که امروز طراحی می کنید تا زمانی 
در دست گرفتن رویایتان بدون تغییر نمی ماند. مطمئن 
نیازها و محدودیت هایتان  بروید،  تر  باشید هرچه پیش 
کردن  ویرایش  به  مچبور  و  کنید  می  درک  بیشتر   را 

برنامه تان می شوید.تدوین برنامه های بلندمدت، میان 
مدت و کوتاه مدت می تواند به شما کمک زیادی بکند. 
برنامه بلندمدتی که تنظیم می کنید، اما مسیر اصلی رسیدن 
به رویای تان است و برنامه های کوتاه مدت، می توانند 
انرژی و انگیزی بیشتری برای رسیدن به هدف به شما 
بدهند. وقتی در دل برنامه اصلی ده ها مسیر فرعی تعریف 
کرده اید، به محض عبور از هر کدام از مسیرهای فرعی، 
 از موفقیت کوچکی که به دست آورده اید احساس غرور 

می کنید و با انگیزه بیشتری به راهتان ادامه می دهید.

عملی اش کنید
قبل از اینکه رویایتان را عملی کنید، باید یک چک لیست 
تهیه کنید و موفقیت های کوتاه مدتی که تعریف کرده 
از عبور  بعد  توانید  اید را در آن فهرست کنید. حاال می 
اید، به نشانه پیروزی  از هر مرحله ای که تعریف کرده 
مقابل آن موضوع تیک بزنید و از کوتاه شدن راهی که در 
پیش دارید احساس غرور و خوشحالی کنید. با احتیاط اما با 
انگیزه، در مسیری که طراحی کرده اید قدم بگذارید. پیش 
نیاز وارد شدن به این مسیر، مشخص کردن نیازهایتان 
است. اگر قرار است در زمینه ای آموزش ببینید، با افرادی 
ارتباط برقرار کنید یا تجهیزاتی را فراهم کنید، دست به 
 کار شوید. رویای شما درست در لحظه ای که روی مبل

نشسته اید برآورده نمی شود. پس از جا بلند شوید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و ]ما[ فراروى آنها سدى و پشت سرشان سدى نهاده و پرده اى بر ]چشمان[ آنان فرو 
گسترده ایم در نتیجه نمى توانند ببینند سوره یس, آیه 9

حدیث روز  

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید. 
امام رضا )ع(

سبک زندگی

با این راه ها می توانید رویایتان را توی مشتتان بگیرید

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 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

پوشاک بهـاره رسید   دنیای فرشته ها  
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه و انواع اسباب بازی    

شعبانیه ، حدفاصل نرجس 6 و 8    09153612963

به تعدادی خودرو با راننده برای کار 
در آژانس در محدوده مهرشهر نیازمندیم.

09384361033

به یک نفر برای نگهداری از کودک 
با سابقه کار قبلی نیازمندیم. )در محدوده 

آوینی( 09155626778- 32409681

به یک کارمند بازنشسته برای کار 
در مشاور امالک نیازمندیم.

09155620654

به تعدادی بازاریاب برای کار در شرکت 
پخش مواد غذایی و بهداشتی نیازمندیم. 

32220024

به دو چرخکار برای خیاطی 
نیازمندیم.    09158635644

به دو نفر خانم آشنا به کامپیوتر با روابط 
عمومی خوب برای کار در شرکت بیمه برای 

شیفت صبح و عصر نیازمندیم. 09332637010

پروانه  کسب  ساختمانی اینجانب محمد 
نظامدوست فرزند محمد حسین به شماره 
90/2475 – 90/12/24 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بازگشایی شهربـازی پارک توحید 
همه روزه از ساعت 16الی 24
 ضمنا به تعدادی نیروی جوان و فعال

 برای اپراتوری نیازمندیم.     09362420838

شرکت مسافرتی  و جهانگردی 
همای خاوران برگزار می کند:
تور همگانی  کویر نوردی سه قلعه 

سرایان - آبگرم فردوس
زمان: 26 لغایت 27 فروردین

با برنامه های شاد و متنوع
برای کسب اطالعات بیشتر

 با شماره های 09159625276 
32445546 تماس حاصل فرمایید.

آگهی استخدام
به یک نفر ترجیحا خانم با مدرک کاردانی/

کارشناسی، بهداشت حرفه ای برای کار
 در واحد ایمنی و بهداشت نیازمندیم. 

056-32255026-7

شرکت پخش مواد غذایی معتبر برای 
تکمیل پرسنل با حقوق و مزایای مکفی 
نیاز به افراد واجد شرایط  ذیل دارد:

بازاریاب حضوری با سابقه کار در اولویت
 بازاریاب تلفنی با سابقه کار در اولویت

 اپراتور یا کمک حسابدار 
با سابقه کار در اولویت

09155611219

شرکت شاهسوند پخش فراز
برای تکمیل کادر فروش خود در شهرهای بیرجند، فردوس، نهبندان، 
قاین و طبس بازاریاب مرد با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم استخدام

 می نماید. عالقه مندان از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته از ساعت
 8 الی 12 به آدرس دفتر شرکت واقع در توحید 16 - پالک 24 مراجعه 
یا با شماره های 09155610365 و 32433398 تماس حاصل فرمایند.

مزایا: حقوق ثابت قانون کار، بیمه تامین اجتماعی، بهره وری
 هزینه ایاب و ذهاب 

ضمنا افراد بومی مناطق و با تجربه کاری در اولویتند

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    

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

به دو نفر آشپز آقا و دو نفر منشی 
خانم برای کار در غذای آماده نیازمندیم. 

32211000 -09158610056

فروش سوپر مارکت ، اول
 سجادشهر   09159632678

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

09153613243- شریفی

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

09155619620 - 09159416784 حسینی

فروش 
غذای آماده با کلیه امکانات 
با جواز کسب و موقعیت عالی

09153635587

فروش منزل ویالیی 
خیابان بهشتی - 16 متری شیرین

367 مترمربع - دو نبش - 167 متر 

اعیان قدیمی    فی: کارشناسی 

 )ضمنا بساز بفروش ها تماس بگیرند(

09157554976



6
دوشنبه * 16 فروردین 1395 * شماره 3472

سالمت نیوز: پژوهش جدید محققان نشان داد یک لیوان آب تمیز حاوی 10 میلیون باکتری خوب است که احتماال 
در تصفیه آب و ایمن نگهداشتن آن سودمند هستند. این باکتری ها و سایر میکروب ها در تصفیه خانه های آب شرب 
و درون لوله های آب رشد می کنند که به شکل پوشش نازک و چسبنده یا همان فیلم زیستی قابل مشاهده هستند. 

در یک لیوان آب چه مقدار باکتری وجود دارد؟ اخبار ورزشی

برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی و 
بازی های بومی محلی بانوان خراسان جنوبی

نایب رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی 
و  شور  ایجاد  برای  گفت:  جنوبی  خراسان  محلی  و 
نشاط اجتماعی و احیای ورزش های سنتی نخستین 
بانوان  محلی  بومی  بازی های  و  فرهنگی  جشنواره 
فاطمه  فارس،  گزارش  به  می شود.  برگزار  استان 
مناسبت  به  جشنواره  این  داشت:  اظهار  احراری 
 18 چهارشنبه  روز  زن«  مقام  »هفته  گرامیداشت 
فروردین ماه جاری در سالن ورزشی آدینه آرین شهر 
مرکز بخش سده شهرستان قاینات آغاز و به مدت 
با  کرد:  امیدواری  اظهار  وی  می یابد.  ادامه  روز  دو 
بازی های  و  فرهنگی  جشنواره  نخستین  برگزاری 
بومی و محلی خراسان جنوبی و اجرای بازی سنتی 
با پوشش لباس محلی و اجرای موسیقی مقامی رایج 
در شهرستان ها بتوان در نشر میراث معنوی و ماندگار، 
گام موثری برداشت. نایب رئیس هیئت ورزش روستایی 
و بازی های بومی محلی خراسان جنوبی خاطرنشان 
نمایشگاه  عشایری،  چادرهای  سیاه  برپایی  کرد: 
نان  و  آش  پخت  محلی،  سوغات  و  دستی  صنایع 
سنتی از جمله برنامه های جانبی این جشنواره است. 
احراری گفت: در مراسم اختتامیه این جشنواره از سه 
اول  تیم های  ورزشکاران  و  برتر  محلی  بومی  بازی 
اداری  و  ورزشی  ارشد  مسئوالن  حضور  با  سوم  تا 
جوایز  و  قهرمانی  حکم  تندیس،  با  جنوبی  خراسان 

ارزنده ای تجلیل خواهد شد.

پیروزی درخشان رئال مادرید در نیوکمپ

تیم فوتبال رئال مادرید در دیدار سنتی ال کالسیکو 
توانست برابر بارسلونا رقیب دیرینه خود به برتری 2 
در حساسترین  ایرنا،  گزارش  به  یابد.  دست  یک  بر 
دیدار هفته سی و یکم لیگ باشگاه های اسپانیا تیم 
فوتبال بارسلونا در حضور بیش از 95 هزار تماشاگر 
ورزشگاه نیوکمپ میزبان رئال مادرید بود و در پایان 
2 بر یک شکست خورد. پیش از آغاز این دیدار در 
مراسمی یاد و خاطره »یوهان کرویف« اسطوره فقید 

باشگاه بارسلونا و تیم ملی هلند گرامی داشته شد.

 ایران میزبان چهارمین دوره
مسابقات کبدی جوانان آسیا شد

دو  در  آسیا  جوانان  کبدی  مسابقات  دوره  چهارمین 
بخش دختران و پسران در روزهای 25 تا 28 فروردین 
ماه جاری در شهر ارومیه برگزار می شود. به گزارش 
کنفدراسیون  مسئوالن  موافقت  با  میزبانی  ایرنا،این 
برگزار ارومیه  نفری  هزار   6 سالن  در  آسیا   کبدی 
می شود. تاکنون حضور کشورهای ایران، هندوستان، 
در  افغانستان  و  ترکمنستان  عراق،  تایلند،  پاکستان، 
احتمال  و  است  زنان ومردان قطعی شده  دو بخش 
حضور چند تیم دیگر از کشورهای آسیایی وجود دارد.

به لیمو، گیاهی آرام بخش اعصاب

در  دارویی  گیاهان  پژوهشگر  یک  ایسنا: 
خراسان جنوبی، گفت: گل و برگ گیاه به لیمو 
به صورت دم کرده یا چای گیاهی آرام بخش 

است.  نفخ  بر و ضد  اسپاسم تب  اعصاب ضد 
»محسن پویان« گفت: به لیمو گیاهی است که 
ارتفاع آن به حدود 2 متر می رسد و به خانواده 
بیضی  آن  برگ های  و  دارد  تعلق  پسند  شاه 
نقطه  یک  از  برگ  چند  هر  و  ساده  تیز  نوک 

خارج می شوند. این پژوهشگر گیاهان دارویی 
سر  برگ  اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی،  در 
شاخه ها و گل آن در طب گیاهی کاربرد دارد، 
افزود: در به لیمو اسانس روغنی فرار وجود دارد 
که اسانس آن را وربنا می گویند. پویان با اشاره 

به خواص دارویی و درمانی این گیاه، تصریح 
یا  کرده  دم  به صورت  گیاه  برگ  و  گل  کرد: 
اسپاسم  ضد  اعصاب  بخش  آرام  گیاهی  چای 
تب بر و ضد نفخ است. وی تاکید کرد: برای 
تسکین  قلب،  تپش  پیچه  دل  درد شکم،  رفع 

میگرن، رفع سرگیجه، رفع صدای گوش و رفع 
خستگی بدن از آن استفاده می شود و ضماد 
است.  مفید  زخم ها  التیام  برای  آن  برگ های 
برای تهیه دم کرده از 5 گرم برگ و گل گیاه 
در یک لیوان آب استفاده می شود و از این دم 

کرده روزی 3 بار مصرف شود.

 فواید شیرعسل برای
دستگاه گوارش

سالمت نیوز: عسل از دیرباز به عنوان یکی از منابع 
پری بیوتیک شناخته می شود که رشد پروبیوتیک ها 
را در بدن افزایش می دهد. پروبیوتیک ها همان 
باکتری های مفیدی هستند که در روده و دستگاه 
این که  ضمن  می کنند.  رشد  انسان ها  گوارش 
پری بیوتیک های درون عسل، روی نوع خاصی از 
پروبیوتیک ها به نام بیفیدوباکتریوم تاثیر می گذارد 
که در شیر وجود دارند. به همین دلیل است که 
محققان استفاده از ترکیب شیر و عسل را توصیه 
می کنند. کربوهیدرات ها و الیگوساکاریدهای درون 
را  خوب  باکتری های  مطلوب  عملکرد  عسل، 
تقویت می کنند که برای حفظ سالمتی و عملکرد 
دستگاه گوارش واقعا ضروری هستند. وقتی که 
سطح  به  گوارش  دستگاه  در  باکتریایی  تعادل 
یبوست،  مثل  مشکالت  برخی  برسد،  مطلوبی 

این که  به عالوه  می روند.  بین  از  نفخ  و  دل درد 
نیز  مضر  باکتری های  رشد  از  باکتریایی  تعادل 
جلوگیری می کند. محققان می گویند که نوشیدن 
صبح،  اولیه  ساعات  در  شیرعسل  لیوان  یک 
استقامت افراد را افزایش می دهد. در حالی که شیر 

حاوی پروتئین است، عسل نیز کربوهیدرات های 
فراهم  را  بدن  مطلوب  متابولیسم  برای  الزم 
می کند. به همین دلیل است که ترکیب شیر و 
جمله  از  انسان ها  همه  استحکام  و  نیرو  عسل، 

کودکان و سالمندان را تقویت می کند.

کاهش وزن بعد از تعطیالت

احتمااًل  تعطیالت  پایان  از  پس  نیوز:  سالمت 
وزن شما افزایش می یابد که می توانید با کمی 
تالش و با رعایت برخی موارد وزن اضافه شده را 

کاهش دهید. آب بنوشید: اغلب مردم گرسنگی 
را با تشنگی اشتباه می گیرند، پس این بار که 
احساس گرسنگی کردید اول آب بنوشید. خوردن 
آب هم به کاهش وزن کمک می کند. اهداف 
واقع بینانه تعیین کنید: به گفته متخصصان تغذیه 

کاهش نیم یا یک کیلوگرم در هفته زیاد است. 
متخصصان پس از کم کردن 5 کیلوگرم اول از 
افراد می خواهند تا این وزن را به مدت شش ماه 
نگه دارند و بعد دوباره و در صورت نیاز وزن کم 
کنند. به خود سختی زیاد ندهید: اگر به خودتان 
اجازه دهید تا از هر 21 وعده در 2 وعده کمی 
آسیب  شما  وزن  کاهش  برنامه  به  کنید  افراط 
نشان  مطالعات  بشمارید:  ده  تا  رسید.  نخواهد 
داده به طور متوسط هوس به خوردن خوراکی 
خاص فقط چنددقیقه طول می کشد. پس قبل 
از این که شروع به خوردن کنیدکمی صبر کنید 
تر کنید:  را کوچک  تا 10 بشمارید. وعده ها  و 
نتایج مطالعات نشان می دهد کسانی که روزی 
5 وعده می خورند سال های سال وزن خود را 
حفظ می کنند. وعده های سبک جلوی اشتها 
را می گیرد، انرژی را افزایش می دهد، خلق و 
خو را بهبود می دهد و حتی سوخت و ساز بدن 
سعی  بگیرید:  هفتگی  تصمیم  برد.  می  باال  را 
نکنید یک شبه در رژیم غذایی تغییر ایجاد کنید 
 وگرنه به هم می ریزید و از رعایت کردن دست
می کشید. سعی کنید این تغییر را کم کم ایجاد 
کنید. با به دست آوردن فقط 10 درصد از وزن 
مطلوب شروع کنید: با این روش می توانید نتیجه 
 2.5 کردن  کم  که  باشید  داشته  توجه  بگیرید. 

کیلو گرم موفقیت بزرگی به حساب می آید.

کاهش وزن بعد از تعطیالت

کشف جسد زن 39 ساله در شهرستان »بیرجند«

به  بیرجند کشف شد.  واقع در شش کیلومتری شهرستان  در »بند دره«  ای  جسد زن 39 ساله 
گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی در رابطه با این خبر گفت: 
در شب 13 فروردین ماه مفقودی زن 39 ساله ای به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعالم شد و 
تحقیقات پلیس برای یافتن فرد مفقود شده آغاز شد. سرهنگ »پرویز عرب زاده« اظهار داشت: با 
پیگیری های پلیس مدارکی به دست آمد که فرد مفقود شده به »بند دره شهرستان بیرجند« رفته 
است که مأموران برای یافتن سرنخ های پلیسی به محل اعزام شدند. وی گفت: با حضور پلیس 
در محل برخی از لوازم زن 39 ساله مفقود شده در کنار آب پیدا شد و احتمال غرق شدن فرد 
مفقودی در آب قوت گرفت. رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی افزود: تالش پلیس و نیروهای 
آتش نشانی و هالل احمر ادامه داشت که پس از تالش 48 ساعته نیروهای غواص هالل احمر 
جسد زن 39 ساله که در گل و الی کف بند گیر کرده بود پیدا شده و از آب بیرون کشیده شد. 
سرهنگ عرب زاده تصریح کرد : در معاینه اولیه جسد آثار ضرب و جرح و جنایت مشهود نبود ولی 
اظهار نظر درباره مرگ زن 39 ساله منوط به نظریه پزشکی قانونی و کالبد شکافی جسد خواهد بود.

کشف 353 گرم هروئین در »قاین«

به  که  شهرستان  این  در  هروئین  نوع  از  مخدر  مواد  گرم   353 کشف  از  قاین  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
پلیس،  پایگاه خبری  به گزارش خبرنگار  داد.  بود، خبر  قاچاقچي جاسازي شده  انباري در معده یک  صورت 
زني  گشت  با  شهرستان  این  اسفدن   14 کالنتری  مأموران  گفت:  زاده«  آبادی  امیر  ضا  »علیر  سرهنگ 
مشکوک  بود  حرکت  در  کوه  زیر  به  قاین  سمت  از  که  سمند  دستگاه  یک  به  مواصالتی  های  محور  در 
شهرستان،  موادمخدر  پلیس  به  متهم  انتقال  و  خودرو  توقف  از  پس  داد:  ادامه  وي  کردند.  متوقف  را  آن  و 
معده داخل  در  انباري  جاساز  صورت  به  مخدر  مواد  حمل  به  مشکوک  متهم  که  شدند  متوجه   مأموران 

مي باشد. فرمانده انتظامي شهرستان قاین گفت: پس از هماهنگي قضائي و تحت مراقبت گذاشتن متهم در 
تحت نظر گاه، موفق به کشف 30 بسته هروئین به مقدار 353 گرم از وي شدند. وی تصریح کرد: با کشف 
مواد مخدر خودرو توقیف و متهم به همراه پرونده متشکله به مراجع قضائي معرفي شد. سرهنگ »امیرآبادی 
از شهروندان  از سوي پلیس دنبال مي شود،  با جدیت  با پدیده شوم مواد مخدر  اینکه مبارزه  بیان  با  زاده« 
درخواست کرد: در صورت مشاهده و برخورد با فروشندگان موادمخدر و هرگونه بي نظمي و اخالل در نظم 

عمومي، با مرکز فوریت هاي پلیسي110 تماس و موضوع را به پلیس اطالع دهند. 

کشف 36 کیلو گرم تریاک در »فردوس« 

این  در  تریاک  کیلو گرم  از کشف 36  فردوس  انتظامي شهرستان  فرمانده 
شهرستان خبر داد. 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ »اسماعیل واعظی« گفت: 
مأموران ایست و بازرسی گلشن فردوس هنگام کنترل خودروهای عبوري 
الین  به  را  خودرو  و  شدند  مشکوک  ام  وی  ام  خودروي  دستگاه  یک  به 
بازرسي هدایت کردند. وي افزود: مأموران در بازرسي از داخل این خودرو 
کشف  تریاک  کیلوگرم   26 بود  درحرکت  مشهد  سمت  به  کرمان  از  که 
کردند. این مقام انتظامی در ادامه اظهار داشت: در عملیاتی دیگر مأموران 
ایست و بازرسی گلشن فردوس موفق به کشف 10 کیلو گرم تریاک از یک 
دستگاه پراید که از سیستان و بلوچستان عازم مشهد بود شدند. »سرهنگ 
نفر   3 توقیف و  این خصوص دو دستگاه خودرو  در  واعظی« تصریح کرد: 

متهم دستگیر شدند که با تشکیل پرونده روانه دادسرا شدند.

ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(
32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 

و چهارراه دولت 

             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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نصب و تعمیر انواع 
لباسشویی و کولر آبی 
در منزل 32315775   

09151643778 - شهریاری

اجرای انواع سیستم های آبیاری
 قطـــره ای

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

 09151611884 - محمد جانی 

همیشه همه جا با شما

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل کار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهريور 29
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  بازدید 58 هزار گردشگر از اماکن 
تاریخی و تفریحی زیرکوه

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  سرپرست 
نوروزی  تعطیالت  در  گفت:  زیرکوه  گردشگری 
تفریحی،  مراکز  از  گردشگر  هزار   58 تعداد  امسال 
بازدید  زیرکوه  شهرستان  توریستی  و  تاریخی 
شهرستان  کرد:  اظهار  سروش  داشته اند.حسین 
و  به علت وجود جاذبه های بی شمار طبیعی  زیرکوه 
تاریخی یکی از شهرستان های مستعد استان خراسان 

جنوبی در زمینه گردشگری است.
در  گردشگران  بازدید  بیشترین  شد:  یادآور  سروش 
و  همت آباد  کویر  توریستی  منطقه  دو  از  نوروز  ایام 
در بخش مرکزی شهرستان  تجنود  دره گردشگری 

صورت گرفته است.

توزیع 2 هزار سبد غذایی بین نیازمندان 
و مددجویان امداد خراسان جنوبی

خمینی  امام  امداد  کمیته  سالمت  و  حمایت  معاون 
بین  غذایی  سبد  هزار   2 توزیع  از  جنوبی  خراسان 
توسط  استان  امداد  کمیته  مددجویان  و  نیازمندان 
خدام حرم رضوی خبر داد.علی اکبر نخعی اظهار کرد: 
از روز شنبه توزیع سبدهای غذایی توسط خدام حرم 
امداد  کمیته  مددجویان  و  نیازمندان  بین  در  رضوی 

استان در حال انجام است.
خمینی  امام  امداد  کمیته  سالمت  و  حمایت  معاون 
از  یک  هر  ریالی  ارزش  داد:  ادامه  جنوبی  خراسان 

این سبدهای غذایی بیش از 120 هزار تومان است.

تهیه طرح های جامع گردشگری
 با محوریت قنات بلده

 در راستای بازدیدهای 
نژاد  نخعی  نوروزی، 
هماهنگی  معاون 
استاندار  امورعمرانی 
و  جنوبی  خراسان 
کل  مدیر  رمضانی 
فرهنگی،  میراث 
و  دستی  صنایع 

فردوس  شهرستان  به  جنوبی  خراسان  گردشگری 
بررسی  و  بازدید  ضمن  نژاد  نخعی  کردند.  سفر 
عملکرد ستاد اجرایی خدمات سفر، از مجموعه قنات 
مدیر  پور  کرم  نمود.اقدس  بازدید  شهرستان  بلده 
توضیحاتی  ارایه  ضمن  تون،  تاریخی  شهر  پایگاه 
شده  انجام  اقدامات  و  قنات  تاریخچه  خصوص  در 
جهت تهیه پرونده ثبت جهانی آن، به بیان مشکالت 
موجود در محدوده روستاهای باغستان علیا و سفلی 
های  طرح  بازنگری  خواستار  و  پرداخته  اسالمیه  و 

هادی و جامع با محوریت قنات بلده شد.
خراسان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
جهت  ریزی  برنامه  لزوم  به  اشاره  با  نیز  جنوبی 
الزم،  های  زیرساخت  ایجاد  و  خارجی  گردشگران 
بر همسویی طرح های موجود با ثبت جهانی تاکید 
نمود.گفتنی است: مجموعه قنات بلده فردوس یکی 
پرونده  در  کشور  ارزشمند  و  تاریخی  قنات   11 از 
بوده که در شهریور 1394  ایرانی  زنجیره ای قنات 
در  و  گرفته  قرار  یونسکو  کارشناسان  ارزیابی  مورد 
فهرست  در  ثبت  جهت  الزم  روند  کردن  طی  حال 

میراث جهانی یونسکو می باشد.

استفاده 68 هزار مسافر 
از راه آهن شرق کشور

آهن  راه  کل  مدیر    
نوروز  در  گفت:  شرق 
 68 بر  بالغ  امسال 
توسط  مسافر  هزار 
جابجا  کل  اداره  این 
گزارش  شدند.به 
محمدابراهیم  ایسنا، 
جابجایی  گفت:  اقبالی 

به دو صورت قطارهای  راه آهن شرق  مسافران در 
عبوری شامل هفت رام از مبدا مشهد به مقصدهای 
کرمان)2رام( ، یزد، اصفهان)2رام(، شیراز، بندرعباس 
از  رام  و برعکس و قطارهای اختصاصی شامل سه 
به تهران و  به تهران و مشهد و خواف  مبدا طبس 
برعکس است.وی ادامه داد: از 25 اسفند ماه لغایت 
13 فروردین تعداد 15 هزار و 640 مسافر با قطارهای 
اختصاصی این منطقه مسافرت کرده اند که نسبت به 
 8.4 بوده  مسافر   431 و  هزار   14 که  گذشته  سال 
شرق  آهن  راه  کل  است.مدیر  داشته  رشد  درصد 
تصریح کرد: با قطارهای عبوری نیز امسال 52 هزار 
و 508 مسافر جابجا شده اند که نسبت به مدت مشابه 
 4.1 مسافر   460 و  هزار   50 تعداد  با  گذشته  سال 
درصد رشد داشته است.اقبالی یادآور شد: با قطارهای 
مسافر   148 و  هزار   68 تعداد  اختصاصی  و  عبوری 
جابجا شده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

با تعداد64  هزار و 891 نفر پنج درصد رشد دارد.
گذشته  ماه سال  اسفند   26 از  کرد:  خاطرنشان  وی 
دو رام قطار فوق العاده از مبدا مشهد به مقصدهای 
پایان  تا  که  است  شده  راه اندازی  یزد  و  بندرعباس 

فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

 کشف و ضبط 1200 گونه جانوری 
در سال گذشته 

مسعود مستقیم فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
خراسان جنوبی  در خصوص تشریح فعالیت یکساله 
ماموران یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 
، تالش شبانه  فعال  با حضور  گفت:در سال گذشته 
روزی و همدلی ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
استان تعداد 248 نفر شکارچی غیر مجاز و متخلف 
زیست محیطی در سطح استان دستگیر شدند. وی 
افزود: از شکارچیان غیر مجاز دستگیر شده در سال 
شامل  جانوری  های  گونه  انواع  عدد   1233 گذشته 
پرندگان زینتی، الشه انواع پستانداران، انواع پرندگان 
وحشی و... کشف و ضبط شد. مستقیم اظهار کرد:  
حدود 7702 عدد انواع ادوات و وسایل انجام شکار 
شامل دام زنده گیری هوبره ، قفس ، چاقو ، دوربین 
از شکارچیان کشف و ضبط  و...  نورافکن   ، چشمی 

گردیده است .

بره میش سه روزه تحویل اداره حفاظت 
محیط زیست قاین  شد

زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  خواجوی 
یکی  تلفنی  تماس  طی  گفت:   قاین  شهرستان 
مبنی  لشکرگاه  شکارممنوع  منطقه  دامداران  از 
، منطقه  در  تنها  میش  بره  راس  یک  مشاهده   بر 

 بالفاضله ماموران یگان حفاظت شهرستان به محل 
مورد نظر اعزام و بره میش را به محل اداره مننتقل 
نمودند. خواجوی افزود:یک دامدار دوستدار طبیعت و 
حیات وحش  هنگام عبور از  منطقه مذکور متوجه 
حضور یک راس بره میش تنها می شود. وی اضافه 
کرد: این دامدار با مشاهده این بره میش که کمتر از 
سه روز از به دنیا آمدن آن می گذرد با اداره حفاظت 
با  و  گرفته  تماس  قاین  شهرستان  زیست  محیط 
حضور محیط بانان در منطقه تحویل آنها می گردد 
و با توجه به نیاز این بره میش به غذا هم اکنون از 
طریق شیر تغذیه می شود.  خواجوی با بیان اینکه 
ابتدای  از  تقریبا  بز  و  قوچ و میش و کل  ولد  و  زاد 
نوزادان  گیری  افزود:زنده  است  شده  آغاز  فروردین 
حیات وحش از جمله تخلفات زیست محیطی است 
که بعضی از افراد سهوا یا از روی عمد  اقدام به آن 

می کنند .

اتمام عملیات آسفالت قطعه اول راه 
روستایي گشن شهرستان طبس 

شهرسازي  و  راه  اداره  رییس  و  کل  مدیر  معاون 
گشن  روستایي  راه  از  کیلومتر   6 آسفالت  از  طبس 
روابط  اداره  گزارش  داد.به  خبر  طبس  شهرستان 
کالني  جنوبی،   خراسان  وشهرسازی  راه  عمومی 
افزود: این پروژه توسط اداره راه و شهرسازي طبس 
مرکزي  بخش  هاي  دهیاري  تعاوني  مشارکت  با  و 
شد.وي  انجام  طبس  سلیم  امید  عمران  شرکت  و 
ماده  اعتبارات  محل  از  پروژه  این  پیشنهادي  اعتبار 
افزود:  و  نمود  اعالم  ریال  میلیارد   2 مبلغ  را   180
حدود  گرفته  صورت  های  پیگیری  با  همچنین 
210 تن قیر رایگان سهمیه وزارت راه و شهرسازي 
و  الزم  اعتبار  تامین  صورت  در  و  یافته  اختصاص 
طول  به  نیز  پروژه  ادامه  زیرسازي،  عملیات  اتمام 
5/6 کیلومتر در سال 95 به اتمام خواهد رسید. وی 
در  شهرسازي  و  راه  اداره  توسط  شده  هزینه  اعتبار 
کرد. اعالم  ریال  میلیارد   6 را  محور  از  قطعه  این 

  
یک میلیون و ۷00 هزار مسافر نوروزی 

به فردوس سفر کردند

هزار  و700  میلیون  یک  گفت:  فردوس  شهردار    
جنوبی  خراسان  شهر  این  به  نوروزی  مسافر  نفر 
در  مقدم  حالج  حمید  مهر؛  گزارش  کردند.به  سفر 
تشریح فعالیت های طرح استقبال از بهار شهرداری 
سال  با  مقایسه  در  که  تعداد  این  افزود:  فردوس 
 25 از  داشته  افزایش  درصد  هشت  حدود  گذشته 
به شهر  فروردین ماه جاری  تا 14  اسفندماه گذشته 
همین  در  کرد:  اظهار  کردند.وی  مسافرت  فردوس 
بیشتر  تأمین رفاه  برای خدمات رسانی بهتر و  راستا 
در سه  موقت  اسکان  نوروزی کمپ های  مهمانان 
پارک گردشگری تون، ملت و جنگلی دلگشا ایجاد 
 55 گذشته  روز   20 در  داد:  ادامه  است.وی  شده 
اسکان  نوروزی در کمپ های  هزار و 800 مسافر 
این تعداد 21 هزار اسکان داده  از  یافته که  حضور 
شدند.شهردار فردوس گفت: در قالب طرح استقبال 
سمت  از  فردوس  شهر  اصلی  ورودی  بهار  از 
زیباسازی شده  و  تعریض  استان های جنوبی کشور 
ساماندهی  مذکور  طرح  اجرای  در  افزود:  است.وی 
یمین  ابن  حافظ،  خیابان های  تقاطع  در  ترافیک 
و  شهر  ترافیکی  اصلی  گره های  از  یکی  به عنوان 

نقطه حادثه خیز روکش آسفالت شده است.

نوع  به  حساسیت  لزوم  بر  تاکید  با  بیرجند  جمعه  امام 
بانکداری کنونی، اظهارداشت: باید کشور ما در همه ابعاد 

مختلف در اوج قدرت و توانمندی باشد.
به گزارش روابط عمومی و امور اطالع رسانی ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی، حجت االسالم و 
المسلمین علی رضایی بیرجندی امام جمعه بیرجند   در 
دیدار با دبیر و اعضای شورای معاونین ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر استان  به شعار امسال مقام معظم رهبری 
اشاره کرد و  اقدام و عمل«  با عنوان »اقتصاد مقاومتی، 
گفت: باید در عرصه عمل به اندازه وسعمان تالش کنیم 
تا جامعه زمینه برای اسالم و معنویت بیش از هر زمان 

دیگری فراهم شود.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی 
بانکداری  و  رباء  زمینه بحث  در  اخیر مراجع  تأکیدات  به 
که  است  داشت: جای سئوال  اذعان  و  کرد  اشاره  کشور 
در  حساسیتی  کنونی  بانکداری  نوع  و  رباء  بحث  در  چرا 

آن نیست؟
زمینه  در  همه  جدید  سال  در  امیدواریم  کرد:  تأکید  وی 

البته برای  اقتصاد مقاومتی همت و تالش داشته باشند، 
هستیم.حجت  جهادی  کار  یک  نیازمند  امر  این  تحقق 
االسالم رضایی در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه 
بردارد،  را  حریم ها  فرهنگی  تهاجم  با  دارد  سعی  دشمن 
بیان کرد: گاهی ما توجه نداریم که اگر نتوانیم محتوای 
ارائه  نیاز دارد  الزم که نسل جوان و جدید کشور به آن 
حوزه  کرد:  خاطرنشان  خورد.وی  خواهیم  ضربه  نکنیم، 
های علمیه و همچنین ستاد امر به معروف و نهی از منکر 

در این زمینه نقش بسیار مهم و حساسی دارند.

سردار غیاثی:  مدیران در اجرای فریضه الهی 
امر به معروف و نهی از منکر نقش مهمی دارند

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی 
سازماندهی  و  تشکیل  جاری  سال  در  کرد:  تأکید  نیز 
از منکر در سازمان ها  امر به معروف و نهی و  شوراهای 
هاشم  سید  سردار  می شود.  دنبال  ویژه  به طور  ادارات  و 
غیاثی فرمانده سپاه انصارالرضا)ع(   با اشاره به نامگذاری 
اقتصاد  سال  نام  به  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  امسال 

سعی  راستا  این  در  اظهارداشت:  عمل  و  اقدام  مقاومتی، 
انقالب  تأکیدات رهبر معظم  تا  این است  بر  و تالشمان 
اسالمی در حوزه اقدام و عمل   عملیاتی شود که در حوزه 
امر به معروف و نهی از منکر نقش مدیران و مسئوالن 
از اهمیت باالیی برخوردار است.وی با بیان اینکه در حال 
حاضر ظرفیت های خوبی در ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر استان وجود دارد، گفت: فعالیت ها و اقدامات ستاد در 

سال جاری شامل اجرای برنامه های ابالغی ستاد مرکزی 
اقتضائات  و  براساس شرایط  بومی  و همچنین طرح های 
بود که در حال طراحی و  استان خراسان جنوبی خواهد 
خراسان  انصارالرضا)ع(  سپاه  است.فرمانده  برنامه ریزی 
جنوبی بیان کرد: تالش داریم تا در سال جدید با همکاری 
مدیران که از اعضای حقوقی ستاد هستند در جهت اهداف 

این فریضه الهی اقدامات الزم در استان صورت بگیرد.

۷
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سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نهبندان گفت: در ایام نوروز بیش از چهار هزار گردشگری از مهمترین تاالب و پناهگاه حیات 
وحش در شرق کشور بازدید نمودند.شبانی اظهار کرد: این تاالب در 90کیلومتری مسیر نهبندان بیرجند و در کنار روستای سهل آباد واقع شده که وسعت این 
تاالب 22هزار هکتار می باشد.وی  ادامه داد: این تاالب در مسیر مهاجرت پرندگان از سیبری به مناطق گرمسیر جنوب است و طبق آمار ثبت شده ساالنه 

بیش از ده هزار پرنده و در این تاالب تجمع می نمایند.

بازدید 4 هزار گردشگر از تاالب کجی نهبندان 

بر اثر رکود اقتصادی، درخواست مطالبات و کمبود نقدینگی حدود 70 نفر 
از کارگران نخستین کارخانه تولید اکسید منیزیم کشور از کار بیکار شدند.

به گزارش فارس از سربیشه، کارخانه اکسید منیزیم در پنج کیلومتری 
شهر سربیشه قرار دارد و نخستین کارخانه تولید اکسید منیزیم در کشور 
منیزیم  اکسید  تولید  کارخانه  کارگران  از  نفر   70 حدود  اخیراً  و  است 
کارگران که شاید  این  از  بیکار شدند.برخی  کار  از  شهرستان سربیشه 
سابقه کار آنها در این کارخانه به بیش از 10 سال می رسد و با توجه به 
شرایط سنی برخی از آن ها که باالی 40 سال سن دارند، امروزه دیگر 
کاری برای گذران زندگی نمی توانند پیدا کنند.شنیده ها حکایت از آن دارد 
که دالیل اخراج این افراد، رکود اقتصادی، درخواست مطالبات و کمبود 
نقدینگی بوده است.رئیس امور معادن شهرستان سربیشه در گفت و گو با 

فارس علت متوقف شدن کار برخی معادن سربیشه را کمبود نقدینگی عنوان 
کرد و اظهار داشت: چون محصوالت تولیدی معادن ما باید از طریق شرکت 
اکسید منیزیم سربیشه خریداری شود و وضعیت آورده درآمدها با هزینه یکسان 
نیست سبب شده که ما در این قسمت با مشکل روبه رو شویم و این مشکل 
است. همین گونه  هم  کشور  در سطح  بلکه  نیست،  ما  منطقه  به  مربوط  تنها 

محمدهادی اربابی گفت: چون تولیدات ما در قسمت ساختمان به کار می رود و 
به دلیل کمبود نقدینگی، رکود طرح های عمرانی و ساخت وسازها که منجر به 
رکود در بازار صنایع فوالد و سیمان شده است، محصوالت معادن که از طریق 
کارخانه اکسید منیزیم خریداری می شود یا مورد خرید و فروش قرار نمی گیرد یا با 
مشکالت مالی روبه رو هستند.وی ادامه داد: بنابراین صنایع فوالد سیمان پروفیل 

و غیره نیز به طبع آن زنجیره وار دچار مشکل می شود و به دلیل 
عدم ساخت وساز در کشور و نبود تقاضا برای خرید، محصوالت 
معادن به فروش نمی رسد.رئیس امور معادن سربیشه افزود: ما سعی 
می کنیم به سمت وسویی برویم که حداقل کارگر را اخراج کنیم و 
تا جایی که امکان داشته باشد جذب داشته باشیم و در سال گذشته 
نیز ما قراردادمان را تمدید کردیم و اولویت ما در این زمینه کارگران 
مرتبه  در  و  می شود  شامل  را  نفر هستند  که حدود 135  معادن 
بعدی پیمانکاران معادن هستند.اربابی معدن سفید کوه و ترشک 
را جزو معادن وابسته به شرکت مواد نسوز بیرجند عنوان کرد و 
گفت: این دو معدن در حال حاضر در حال فعالیت هستند و تنها 
پروژه باطله برداری به دالیل شرایط نقدینگی متوقف شده است.
گفتنی است، کارخانه اکسید منیزیم سربیشه نخستین حلقه از زنجیره تولید مواد 
نسوز کشور بوده که از سال 1372 راه اندازی شده است و 220 نفر در کارخانه و 
115 نفر در معادن مربوط به آن مشغول به کارند.انواع منیزیم ذوبی و سینتر شده، 
تولیدات این کارخانه است که به مصرف صنایع نسوز می رسد و اصفهان، یزد، 
قم و گناباد از مقصدهای ارسالی تولیدات کارخانه اکسید منیزیم سربیشه است. 

70 نفر از کارگران نخستین کارخانه تولید اکسید منیزیم کشور از کار بیکار شدند

درویشی  مدیرکل تامین اجتماعی استان گفت: با عنایت 
تعیین  درخصوص  کار  عالی  شورای  تصویب نامه  به 
حداقل دستمزد روزانه سال 95 و همچنین سایر سطوح 
تأمین اجتماعی در  اجرایی سازمان  دستمزدی، واحدهای 
دریافت  هنگام  به  را   95 سال  مقطوع  دستمزد  استان 
لیست و حق بیمه اعمال می کنند.وی با بیان اینکه حداقل 
دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه در سال 95 مبلغ 
270  هزار و 722 ریال است، اظهار داشت: سایر سطوح 
روزانه سال 94  دستمزد  آخرین  براساس  نیز  دستمزدی 
معادل 14 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا افزایش می یابد، 
بیمه شدگان  از  گروه  آن  حق بیمه  پرداخت  همچنین 
 94 سال  در  آنان  حق بیمه  پرداخت  مبنای  که  اختیاری 

می باشد  بیشتر  ریال   475 و  هزار   237 روزانه  رقم  از 
همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته، مشروط بر 
اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.وی همچنین 
گفت : با توجه به اینکه طبق تصویبنامه شورایعالی کار 
هزار  ویکصد  میلیون  یک  مبلغ  ماهیانه  گردیده  مقرر 
خانوار  مصرفی  اقالم  هزینه  کمک   )1.100.000( ریال 
به عنوان مزایای رفاهی وانگیزشی از سوی کارفرمایان 
گردد  پرداخت  وموقت  دائم  از  اعم  کارگران  کلیه  به 
صورت  تنظیم  هنگام  به  بایست  می  کارفرمایان  لذا 
مزایای  در ستون  مزبور  مبلغ  درج  به  نسبت  ومزایا  مزد 
مشمول به همراه سایر اقالم وهمچنین کسر حق بیمه 
متعلقه وپرداخت آن اقدام نمایند.مدیرکل تأمین اجتماعی 

استان افزود: کلیه پرداختی های آن دسته از بیکاران که 
به   95 فروردین  اول  تاریخ  از  آنان  بیکاری  وقوع  تاریخ 
بعد می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال جاری خواهد 
مقرری بگیران  از  دسته  آن  پرداختی های  همچنین  بود. 
آن  مبلغ  و  می یابد  ادامه  سال جاری  در  که  قبل  سنوات 
حداقل  مبلغ  تا  باشد   95 سال  دستمزد  حداقل  از  کمتر 
دستمزد سال 95 ترمیم می شود.درویشی درپایان  حداکثر 
دستمزد مبنای کسر حق بیمه را نیز در سال 94 براساس 
امنای  هیأت  و  تأمین اجتماعی  عالی  شورای  مصوبات 
برابر حداقل دستمزد روزانه و  سازمان تأمین اجتماعی 7 
54ریال)1.895.054(   و  هزار   895 و  یک میلیون  معادل 

اعالم کرد.

 حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه در سال 95  اعالم شد  

تاکید امام جمعه بیرجند بر لزوم حساسیت به نوع بانکداری کنونی

 جابه جایی 4۷00 مسافر از طریق حمل ونقل هوایی خراسان جنوبی
ایام تعطیالت نوروزی در مجموع 4  مدیر فرودگاه های خراسان جنوبی گفت: در 
به  استان  فرودگاه های  در  گرفته  پروازهای صورت  از طریق  مسافر  و 773  هزار 
داخل و خارج از استان جابه جا شده اند.هادی سالمی در گفت وگو با فارس اظهار 
داشت: از ابتدای تعطیالت نوروزی تا پایان این تعطیالت 27 پرواز ورودی و 27 

پرواز خروجی و در مجموع 54 پرواز در فرودگاه های استان داشته ایم.
وی با بیان اینکه در این مدت 2 هزار و 494 مسافر از طریق حمل ونقل هوایی 
نوروزی در مجموع 4 هزار و  ایام تعطیالت  استان شده اند، تصریح کرد: در  وارد 
773 مسافر از طریق پروازهای صورت گرفته در فرودگاه های استان به داخل و 
خارج از استان جابه جا شده اند.سالمی با اشاره به اینکه عملیات ساخت ساختمان یگان حفاظت هواپیمایی فرودگاه 
بین المللی بیرجند از دو سال گذشته آغاز شده است، اضافه کرد: پیش بینی می شود این پروژه تا دو ماه آینده به 
بهره برداری برسد.مدیر فرودگاه های خراسان جنوبی ادامه داد: امید است با محقق شدن خرید هواپیما بتوانیم 
سهم استان را از افزایش پروازها دریافت کنیم.سالمی یادآور شد: در سال جاری به دنبال افزایش پروازهای 
تهران، مشهد و برقراری پرواز کیش از فرودگاه  های استان هستیم.وی آغاز عملیات ساخت ترمینال بین المللی 
استان در سال جاری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر  برنامه های فرودگاه های  از دیگر  را  بیرجند  فرودگاه 
مصوبه ساخت ترمینال 5 هزار متری به قابلیت توسعه 10 هزار متری را دریافت کرده ایم و این ترمینال در کنار 
ترمینال فعلی ساخته و برای پروازهای بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.مدیر فرودگاه های خراسان جنوبی 
افزود: در حال حاضر مطالعات طرح ترمینال بین المللی فرودگاه بیرجند در دست اقدام بوده و پیش بینی می شود 

کلنگ زنی عملیات ساخت آن در نیمه دوم سال جاری صورت گیرد.

 درخواست ساکنان مجتمع مسکونی شهید صیاد شیرازی برای احداث مسجد
بیرجند - ایرنا - تعدادی از ساکنان مجتمع مسکونی هزار و 500 واحدی شهید 
سپهبد صیاد شیرازی بیرجند روز یکشنبه در دیدار با دبیر ستاد اقامه نماز خراسان 
جنوبی در محل مجتمع خواهان تامین فضای مناسب برای احداث مسجد شدند.

یکی از ساکنان این مجتمع مسکونی به خبرنگاران گفت: سه سال از افتتاح فاز 
یک مسکن مهر ارتش در این مجتمع می گذرد، با توجه به اسکان 700 خانوار، 
مجتمع فاقد مسجد و ساکنان آن از خدمات شهری متعارف هم محروم هستند.

دبیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی در این ارتباط گفت: ماده شش قانون توسعه 
پنجم وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرداری ها را موظف به طراحی برنامه های 
جامع شهری و هادی روستایی کرده که اراضی مناسب برای ساخت مسجد و خانه عالم را برای بهره مندی 
مردم  دسترس  در  که  جایی  یعنی  مناسب  مکان  افزود:  کمیلی  حسین  االسالم  کنند.حجت  بینی  پیش  مردم 
باشد، این موضوع توجیه منطقی ندارد که یک زن یا کودک مجبور شود برای دسترسی به مسجد سه کیلومتر 
راه بپیماید.وی اظهار کرد: بیش از دو سال است که ساکنان مجتمع پیگیر موضوع زمین برای احداث مسجد 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  و  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  با  استان  نماز  اقامه  ستاد  های  پیگیری  هستند، 

استانداری خراسان جنوبی نتیجه خاصی نداشته است.
وی ادامه داد: هشت ماه پیش معاون استانداری در پاسخ به درخواست این ستاد از مدیر کل راه و شهرسازی 
استان خواست تا در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی شود اما هنوز شاهد اقدام مناسب در این خصوص از 

طرف دستگاه های ذیربط نیستیم.

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 94 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا پایان 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبیفروردین ماه سال جاری می باشد.



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
 صفحه آرایی : واحد رایانه روزنامه آوا - چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

www.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.comسامانه پیام کوتاه : 3000272424

 امام باقر علیه السالم : 
 سالمتى دين و تندرستى از ثروت بهتر است. و مال،

زينتى از زينت هاى دنیاست كه خوب است. 
اصول كافى )باترجمه(: ج 3، ص 306

11 : 42
18 : 01
23 : 01
4 : 21
5 : 43

سردار وحیدی : هر کسی با قدرت دفاعی 
 مخالفت کند، با امنیت کشور بازی کرده

وزير سابق دفاع گفت: هر كسى كه با قدرت دفاعى 
مخالفت كند، با كیان و امنیت كشور بازى كرده است.

سردار وحیدى اظهار داشت: قدرت دفاعى چیزى نیست 
كه كسى بتواند در آن ترديد كند و حرف هاى متفرقه 
بزند .وى افزود : طبیعى است كه هر كسى با قدرت 
دفاعى مخالفت كند با كیان و امنیت كشور بازى كرده 
شرايط  اين  در  كرد:  تصريح  دفاع  سابق  وزير  است. 
پیچیده و آشوب ناک منطقه و توطئه هايى كه دشمن 
 دارد بايد بیش از پیش به قدرت دفاعى خود بیافزايیم.

منتظری به دادستانی کل کشور 
و بهرامی به دیوان عدالت اداری می رود

عنوان  به  رئیسى  االسالم  معرفى حجت  به  توجه  با 
تولیت آستان قدس رضوى حجت االسالم محمدجعفر 
كشور  كل  دادستان  عنوان  به  سه شنبه  روز  منتظرى 
معارفه مى شود.همچنین حجت االسالم  بهرامى رئیس 
سازمان قضايى نیروهاى مسلح به ديوان عدالت ادارى 

مى رود تا جايگزين حجت االسالم منتظرى شود.

احمدی نژاد در جلسات مجمع ساکت است

در  مبارز  روحانیت  جامعه  سخنگوى  مقدم  مصباحى 
جلسات  در  دهم  دولت  رئیس  مشاركت  خصوص 
مجمع تشخیص مصلحت گفت :  احمدى نژاد تقريبا 
در تمام جلسات در اين دوره ساكت است. به استثنا 
يکى از جلسات چند ماه پیش. كه گزارشى از وضعیت 
در  شد.  داده  تکفیرى  هاى  گروه  و  اشرار  با  مبارزه 
اظهارنظرى  نژاد  احمدى  آقاى  گزارش  اين  جريان 
داشت كه آقاى هاشمى خیلى از آن استقبال كرد و 

گفت آقاى احمدى نژاد درست مى گويد. 

عارف: هیچ توافقی با الریجانی درباره 
ریاست مجلس دهم نشده است

 محمدرضا عارف با بیان اينکه هیچ توافقى بین من و 
آقاى الريجانى در مورد رياست مجلس دهم صورت 
نگرفته است گفت: آقاى الريجانى فقط تلفنى به من 
تبريک گفت. وى همچنین در پاسخ به اين پرسش 
كرسى  برسر  آقاى الريجانى  و  شما  بین  توافقى  آيا 
تکذيب  افزود:  است؟  گرفته  مجلس صورت  رياست 

مى كنم. هیچ صحبتى نشده است.

محمد هاشمی  : فسادهای اجتماعی در 
زمان اصول گرایان رشد پیدا کرد   

محمد هاشمى ، رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در مورد داليل شکست اصول گرايان 
در انتخابات شهر تهران گفت: اكثر كانون هاى قدرت 
در دهه گذشته در اختیار اصول گرايان بود و حاصل 
مديريت آنها براى كشور منفى بوده است. در حوزه 
اقتصادى كه مديريت آنها گرانى، تورم و فساد به بار 
آورد در حوزه اجتماعى نیز ما شاهد رشد فسادهاى و 

مشکالت گسترده اجتماعى بوديم.

  نویدی که رهبر انقالب به نصراهلل داد
دبیركل حزب اهلل لبنان در ادامه با اشاره به شرايط جنگ 
روزهاى  در  بهجت  اهلل  آيت  حضرت  گفت:  33روزه 
نخست جنگ 33روزه براى من پیامى فرستاد و گفت 
كه جنبش حزب اهلل در اين جنگ پیروز مى شود. سید 
الهام بخش  پیام  به  اشاره  با  نصرا...  همچنین  حسن 
رهبر معظم انقالب در هفته اول جنگ 33روزه با رژيم 
صهیونیستى افزود: امام خامنه اى نیز در هفته نخست 
نیز  ايشان  و  فرستادند  پیام  من  براى  33روزه  جنگ 
فرمودند حزب اهلل در اين جنگ پیروز مى شود و ما به 

يک قدرت منطقه اى تبديل مى شويم.

 روس ها، سوریه را ترک نکرده اند 
عقب  اعالم  برخالف  روسیه  نوشت:  پالسى  فارين 
نشینى با استفاده از آتش بس در حال تقويت پیشروى 
هاى ارتش بشار اسد در سوريه است. از زمان اعالم 
ناگهانى خروج روسیه از میدان نبرد، بار ديگر روشن 
شده است كه مسکو بر خالف انتظارات عمل مى كند. 
هدف اول پوتین كه  شکست گروه هاى شورشى تحت 

حمايت غرب بود تا حد زيادى عملى شد.

ادعای بی بی سی دربارۀ بشار اسد

بى بى سى مدعى شده به مداركى دست يافته كه نشان 
مى دهد شمارى از رهبران علويان سوريه در اقدامى 
و  سوريه  جمهورى  رئیس  اسد،  بشار  از  غیرمعمول، 
دولت او برائت جسته اند و خواسته اند »اعمال« دولت 

سوريه به پاى علويان اين كشور نوشته نشود.

»جمعه سیاه« خواندن۷ اسفند توسط 
 نماینده حامی دولت و واکنش ابوترابی 

ابوترابى نايب رئیس اول مجلس نسبت به شیوه نطق 
میان دستور يکى از نمايندگان حامى دولت و اعتراض 
وى به نتايج انتخابات در شهرستان بناب، واكنش نشان 
داد. اين نماينده حامى دولت كه از راهیابى به مجلس 
سیاه«  »جمعه  با  خود  نطق  در  است،  بازمانده  دهم 
خواندن انتخابات هفتم اسفند عنوان كرد: انتخابات در 
بناب، افتضاح بود؛ مردم بناب ديدند كه پول هاى بابک 

 زنجانى چطور نتیجه انتخابات را تغییر داد.
 تشکیل فراکسیون امید در مجلس دهم 

با  دهم  مجلس  در  تهران  مردم  منتخب  صادقى 
ائتالف  نفره   30 لیست  اعضاى  جلسات  اينکه  بیان 
به  تهران  در  كه  اعتدال گرايانى  و  اصالح طلبان 
برگزار  فشرده  صورت  به  يافته اند  راه  آتى  مجلس 
مى شود، گفت: مقرر شد اصالح طلبان و اعتدالگرايان 
تشکیل  دهم  مجلس  در  امید  نام  به  فراكسیونى 
با رياست  اين فراكسیون  دهند، تصريح كرد: قاعدتا 

محمدرضا عارف تشکیل مى شود.

   نظر علی الریجانی در مورد سوئیفت
اسالمى  در مجلس شوراى  مردم الهیجان   نماينده 
گفت : على الريجانى معتقد است بر اساس اظهارنظر 
بانک مركزى سوئیفت باز است و تجار مشکلى از اين 
نظر ندارند. نديمى ادامه داد: رئیس مجلس مهمترين 

موفقیت برجام را حل پرونده پى ام دى دانست.

موتلفه  حزب  دبیركل  حبیبى  نبى  محمد 
اسالمى در پايان نشست دبیران اين حزب 
با اشاره به عدم اجراى تعهدات غرب در 
و  شده  لغو  نه  تحريم ها  گفت:  برجام، 
آزاد  شده  بلوكه  دارايى هاى  تعلیق،  نه 
همچنان  عمل  در  سوئیفت  است،  نشده 
و  تکمیلى  بیمه  اجازه  است،  مسدود 
مکمل بین المللى داده نشده است، تحريم 
به  پابرجاست،  همچنان  دالرى  مبادله 
سرمايه گذارى  اجازه  خارجى  شركت هاى 
در  تحريم ها  و  نمى شود  داده  ايران  در 
و  است  افزايش  حال  در  مبهم  افق  يک 
اين در حالى است كه آمانو رئیس آژانس 
توافق  از  فراتر  ايران  است  كرده  اعالم 
عمل  خود  تعهدات  به  آژانس  با  رسمى 
كرده است؛ نظر ما اين است در حالى كه 
استمرار  بر طبل بدعهدى و  آمريکايى ها 
از  بعد  به خصوص  و  تحريم ها مى كوبند 
دولت  به  همه  بايد  اوباما  اخیر  اظهارات 

كمک كنند كه عکس العمل مناسب نشان 
دهد. دولت هم با عزمى راسخ پاسخ اين 

عهدشکنى ها را بدهد.

محمد نبى حبیبى دبیر كل حزب موتلفه 
در  آمريکا  بدعهدى  به  اشاره  با  اسالمى 
بايد  جمهور  رئیس  گفت:  برجام  اجراى 

از  جلوگیرى  براى  بیشترى  مراقبت 
خسارت در اجراى برجام معمول دارند.

سرنوشت  هنوز  داشت:  اظهار  حبیبى 

قرار  ابهام  از  هاله اى  در  برجام  اجراى 
دارد؛ ما نظر رئیس جمهور محترم را در 
.. به رهنمودهاى  مورد برجام هاى 2و3و 

مقام معظم رهبرى در سخنرانى نوروزى 
جلب مى كنیم.

برجام  اجراى  با  بود  قرار  افزود:  وى 
اتفاقات مهمى در حوزه اقتصاد و علم و 
سیاست خارجى رخ دهد اما اتفاق چندانى 
نداده  روى  كاغذ  روى  بر  خطوطى  جز 
اتريش  جمهور  رئیس  كه  بطورى  است، 
صريحًا در آستانه سفر رئیس جمهورمان 
به اين كشور گفته است: »اتحاديه اروپا و 
اتريش به تنهايى نمى تواند تحريم ها را 
لغو كند، آمريکا دراين زمینه نقش دارد«.

همه  لغو  نیست  معلوم  گفته:  صريحًا  او 
تحريم هاى غرب علیه ايران چقدر طول 

مى كشد!
يا  تسلیم  كاذب  دوگانه  نفى  با  حبیبى 
تحريم گفت: راهبرد آمريکا در مذاكرات 
اين بود كه به ما تفهیم كند دو راه بیشتر 
راهبرد  تحريم!  يا  تسلیم  يا  ندارد  وجود 

دولت نیز در مذاكرات برد برد بود.

يخچال مهربانى در هند براى نیازمندان توسط صاحب يک رستوران راه اندازى شد.عکس روز 

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی : تحریم ها نه لغو شده و نه تعلیق

صالحی : می دانیم دربعد فنی  مذاکرات چه کرده ایم
 

بنده  برجام  فنى  بعد  در  گفت:  اتمى  انرژى  سازمان  رئیس 
مسئولیت كار را مى پذيرم. اگر خطايى شده باشد مسئولیتش 
با  چون  نیست.  مسئول  ديگر  كس  هیچ  و  پذيرم  مى  را 
اطمینان خاطر مى دانیم چه كرده ايم. صالحى افزود :  گفتند 
در قلب مردم ايران سیمان ريختید. آن كه حقیقت را مى داند 
ولى آگاهانه، آنرا وارونه جلوه مى دهد، به خدا واگذار مى كنم، اما آنکه نمى داند و 

شنیده هايش را مى گويد، موضوع ديگرى است.

بهمنی : چگونه اسم رساندن نقدینگی به هزارهزار میلیارد تومان رامی گذارید کنترل نقدینگی؟  
 
محمود بهمنى رئیس كل سابق بانک مركزى با انتقاد از رشد نقدينگى تا هزار هزار میلیارد تومان اظهار كرد: ما 435 هزار میلیارد نقدينگى را تحويل دولت  

آقاى روحانى داديم كه اكنون به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، بنابراين مسئوالن بانک مركزى بايد در خصوص افزايش نقدينگى پاسخ شفافى 
بدهند.وى تصريح كرد: وقتى نقدينگى به يکباره از 435 هزار میلیارد تومان به هزار هزار میلیارد تومان مى رسد چگونه مى توان ادعا كرد كه نقدينگى 
كنترل شده است؟ چگونه برخى ها با وجود رشد پرشتاب نقدينگى پاى تريبونها از مهار نقدينگى سخن مى گويند؟وى با بیان اين كه »نقدينگى حتما اثر 

خود را بر تورم خواهد گذاشت« خاطرنشان كرد: قطعا نقدينگى هزار هزار میلیاردِى موجود، اثرش را بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت.

تعجب می کنم گفتند بعد از برجام رفتند سراغ موشکی
 

ويژه  گفت وگوى  در  حضور  با  خارجه  وزير  معاون  عراقچى 
برجام  از  بعد  گفتند  برخى  كنم  مى  تعجب   : گفت  خبرى 
رفتند سراغ موضوع موشکى. بعد از قطعنامه 1929 هر تست 
موشکى كه داشتیم چه اطالع مى داديم و چه نمى داديم انها 
به كمیته تحريم گزارش مى دادند. بنابر اين بحث موشکى 
اصال موضوع جديدى نیست. شايد اطالعى ندارند. تعجب هم نیست. چون در ده 

سال گذشته صدا و سیما اين طور جدى به تحريم ها و قطعنامه ها نمى پرداخت.

نظررئیسجمهوررادرموردبرجامهای2و3بهرهنمودهایرهبریجلبمیکنیم

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

    مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
)یعنیپیوندنیازمحرومینبهتوانمندیوتخصصمردم(

واقعدرمحلهموسیبنجعفر)ع(باارائهخدماتحمایتیبهخانوادههاینیازمندواقعی

درحالحاضربابیشاز500خانوادهبیمارصعبالعالج-ازکارافتاده-بیسرپرستو...

160نفریتیمنیازمندآمادهدریافتکمکهاینقدیوغیرنقدیشمامردمخیرخواه

اعمازکاالهاینووبالاستفادهمازاد

فطریه-کفاره-نذورات-زکات-موادغذایی-پوشاک

کمکجهیزیه-انجاممراسمعقیقهبهروشهایشرعیوارائههرگونهخدماتوتخفیفاتشمابهنیازمندانمیباشد.

از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و دانشگاه  فعاالن

 بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاریابی و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.

 آدرس:موسیبنجعفر)ع(5)صمدی8(داخلصحنمسجدحضرتجواداالئمه)ع(

32313472-09151631855طاهری
شمارهحسابکمکهایمردمیبانکملی:0109831823009

شمارهکارتمرکزخیریهجواداالئمه)ع(
6 03799 1899549 1 6 0 

  

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

اطالعیه

حوزه های علمیه سفیران هدایت سراسر کشور از داوطلبین 

با مدرک دیپلم و باالتر ثبت نام می نماید
www.howzeh.org ثبت نام از طریق: 1- سایت معاونت آموزش حوزه های علیمه

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

حوزه علمیه سفیران هدایت    تلفن: 05632229729 - 05632225596

مسئول حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند

خانواده  محترم 
جناب آقای هاشمی

اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست
 درگذشت فرزند چنان سنگین و جان سوز است که به دشواری به باور 
می نشیند ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم 

و رضا نیست. آرزو می کنیم که وسعت صبر این خانواده  عزیز 
به اندازه دریای غم شان باشد.

پرسنل و کودکان مهد کودک آیدین

 در آغازین روزهای فصل شکوفایی گل ها
 با پرواز معصومانه و عروج ناباورانه

 و ناگهانی فرزند دلبندمان

 سیـده 
مریم هاشمی 

فرزند سید علی هاشمی

 )قاضی دادگاه تجدید نظر 

استان خراسان جنوبی(

غنچه بوستان زندگی مان پژمرد و نغمه دلنشینی به خاموشی گرایید. در برابر این 
مشیت الهی سر تسلیم فرود آورده و با سینه ای ماالمال از غم و اندوه، به همراه شما 

خواهران و برادران همدل و همراه در سومین روز خاک سپاری اش

 به سوگ می نشینیم تا دعای خیرتان را بدرقه راه او سازیم.

زمان: امروز دوشنبه 95/1/16  ساعت 4/30 الی 5/30 بعدازظهر
مکان: خیابان انقالب ، سالن هیئت حسینی

خانواده هاشمی

مغازه پوشاک مردانه واقع در خیابان معلم - نبش چهارراه 
با تمام وسایل و قیمت مناسب به فروش می رسد.

09338129660 - 32432247


