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 دغدغه های مرزی
نمایندگان مردم استان در شوراها

بازارچه های مرزی یزدان و دوکوهانه با سرمایه گذاری های میلیاردی همچنان تعطیل اند

نام نویسی اعزام به حرم امام راحل
 

سالگرد  مراسم  در  شرکت  متقاضیان  از  نویسی  نام 
ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی آغاز شد. مسئول 
امسال  سهمیه  استان  الرضای  انصار  سپاه  اردوهای 
 3 را  )ره(  امام  مرقد  به  اعزام  برای  جنوبی  خراسان 
مندان  : عالقه  و گفت  کرد  اعالم  نفر  و 600   هزار 
بسیج  مقاومت  ناحیه  به  نویسی  نام  برای  توانند  می 

سپاه و پایگاههای بسیج مراجعه کنند.

 نرخ آب تغییر نكرده است

اقتصادي و  ایرنا-آذرگون مدیرکل دفتر بررسي هاي 
خدمات امور مشترکان شرکت مهندسي آب و فاضالب 
کشور گفت: نرخ آب امسال هنوز تغییر نكرده و تغییرات 

در قبوض مشترکان از سال گذشته اعمال شده است.

افزایش تعرفه تلفن ثابت از ماه بعد
 

واعظی وزیر ارتباطات درباره افزایش تعرفه ها گفت: 
پس از تعیین اعضای هیئت مدیره مخابرات و برگزاری 
جلساتی در سازمان تنظیم مقررات امیدواریم در یک 

ماه آینده تعرفه های جدید تلفن ثابت اعالم شود.  

صفحه 7

تجلیل استاندار و مسئوالن
مرکز استان از معلمان در بیرجند

شرح در ویژه نامه ضمیمه روزنامه امروز

رکورد جهانی 
شكستن اجسام سخت 
در کویرتایر
 به ثبت رسید
صفحه 8

جناب آقای مهندس حسین مالکی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 بخشدار مرکزی شهرستان بیرجند
 که نشان از لیاقت و کاردانی شما می باشد، تبریک می گوییم

ضمن اعالم همکاری همه جانبه، توفیق روز افزون شما را در پیشبرد 
امور عمرانی و فرهنگی روستاییان عزیز از درگاه خداوند متعال خواستاریم

 شوراهای اسالمی و دهیاران روستاهای بخش مرکزی 
شهرستان  بیرجند

جناب آقای علی جزندری
مدیرکل محترم سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی

با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را تبریک عرض می نماییم 
امید است در عرصه جدید خدمتگزاری موفق و پیروز باشید.

علی اشراقی کاخکی- علی شخم گر 

جناب آقای مهندس حسین مالکی 
بخشدار محترم مرکزی شهرستان بیرجند

انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک گفته و توفیق شما را در خدمت به مردم از خداوند متعال 
مسئلت داریم.

شرکت تعاونی و توسعه روستایی دهیاری های بخش مرکزی بیرجند

جناب آقای ایمان ایمانوردی
بدینوسیله از زحمات بی دریغ جناب عالی در جهت تامین روغن مورد نیاز 

تعویض روغن اینجانب کمال تشکر و قدردانی را دارم.

حسن یوسفی مفرد
 تعویض روغن شبانه روزی ایران )نبش صمدی 27( 

خانواده های محترم حسین پور و احمدی
با نهایت تاسف و تألم درگذشت 

شادروان رسول احمدی 
را خدمت شما خانواده های محترم تسلیت عرض نموده و صبر و شکیبایی 

تان را آرزومندیم. جلسه سوم آن مرحوم امروز دوشنبه 95/2/13
 از ساعت 16 الی 17 در محل هیئت حسینی برگزار می گردد. 

خانواده غالمی و فرزندان

درگذشت مرحوم مغفور

 رمضان عربی  )کارمند بازنشسته شهرداری(
 را به اطالع کلیه دوستان، آشنایان و همشهریان محترم می رساند:

 به همین مناسبت مراسم تشییع پیکر آن مرحوم امروز دوشنبه 
برگزار می شود  از محل غسالخانه  الی 17  95/2/13 ساعت 16 
تشریف فرمایی شما عزیزان و ذکر فاتحه موجب شادی روح آن مرحوم

 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های عربی و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسری فداکار، پدری مهربان
 خیر نیک اندیش بزرگ خاندان 

مرحوم حاج اسماعیل کارگر
جلسه یادبودی امروز دوشنبه 95/2/13 از ساعت 4 الی 5 

بعدازظهر  در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( واقع در فلكه 
اول سجادشهر برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند 

موجب امتنان است.
خانواده های: کارگر، بیچاره ، ایمانی معتمد و سایر بستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت پدری مهربان، برادری صبور 
و فداکار و همسری دلسوز مرحوم مغفور 

شادروان رسول احمدی 
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 95/2/13 از ساعت 16 الی 17 

در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
جناب آقای مهندس حاج علی حسین پورخانواده های: احمدی ، حسین پور و سایر فامیل وابسته

جناب آقای مهندس عباس حسین پور

با نهایت تاثر درگذشت داماد گرامی تان شادروان رسول احمدی 
را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات

 و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان خواستارم.
محمدرضا لطف اللهی - مدیر عامل شرکت معدنی الماس گرانیت

دوست عزیزم سرکار خانم مهندس عالیه مهرانفر
عروج ناگهانی پدر بزرگوارتان

 را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه الهی برای آن مرحوم رحمت بی منتها
 و برای شما و خانواده محترم تان صبر جزیل خواستارم.

آذر خواجوی

جناب آقای مهندس مرتضی ناصری
با نهایت تاسف و تالم درگذشت فرزند دلبندتان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان 
تسلیت عرض می نماییم، از درگاه باریتعالی برای شما و تمامی بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

خانواده محمد تقی بهدانی

نکوداشت خوبان در چهلم دخترم

دینا دیانی
چهل روز و چهل شب از غم بزرگی که بر 
دلم نشسته، می گذرد فقط این قلم و کاغذ 

توانسته کمی از غم درونم را بکاهد.
پروانه زیبایم ... دخترم ... دینای من...

برای امروزت در تقویم دلم آرزوی کوچکی 
داشتم، می گویم کوچک چون آرزوی بزرگ 

من تو بودی ... اما افسوس و صد افسوس...
هر چند دیگر کالس های درس از نام دینایم 

خالی است، اما می خواهم از زبان دخترم
 این روز بزرگ را به همه مربیان و معلمانی
 که برایش زحمت کشیده اند به خصوص 

سرکار خانم عشقی موحد و کلیه همكاران 
دبستان شاهد سمیه تبریک بگویم 

از میان تمام گل های عالم، زیباترین دسته گل با عطر بهشتی دینایم تقدیم شما عزیزان باد

مادرت

بدینوسیله از فرماندهی و کارکنان هنگ مرزی گزیک 
پرسنل  مرزبانی خراسان جنوبی،  پرسنل محترم  و 
محترم صدا و سیما، مدیر و پرسنل محترم بانک سپه، 
فرودگاه های  اداره کل  پرسنل محترم  و  مدیر کل 
خراسان جنوبی،  پلیس فرودگاه، مدیر و پرسنل محترم 
بیرجند،  سرشت  پاک  پشتیبانی  خدمات  شرکت 
شهرستان  و  جنوبی  خراسان  کشتی  هیئت 
بیمارستان  داخلی  بخش  محترم  پرسنل   بیرجند، 
ابراهیمی،  ولی عصر )عج(  بیرجند و خانواده های 

گلکاری، عسکری، عاطفی مقدم، اصغری 
و کلیه اقوام، دوستان و سروران گرامی

 که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 
پدر عزیزمان

 شادروان محمد علی خامه 
ما را مورد تفقد و لطف خود قرار دادند، تشکر و قدردانی می نماییم.

همسر و فرزندان شادروان محمد علی خامه

لیست  برندگان 
جشنواره شهروندان خوش حساب 

شهرداری  بیرجند
شرح در صفحه 4



فارس - حاجی دلیگانی دبیر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: با مصوبه کمیسیون مقرر شد در کلیه بخش های دولتی مشمول ماده ۵ 
قانون مدیریت خدمات کشوری، اولویت استخدام در شرایط مساوی، با مردان متأهل دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند باشد، 
البته مشاغلی که حضور زنان در آن ضروری است، از این قاعده مستثنی هستند. 

2 اولویت جدید استخدام مردان مشخص شد
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رئیس اتحادیه طال و جواهر افزایش قیمت طال 
و سکه را ناشی از افزایش قیمت جهانی عنوان 
این موضوع مربوط به مسائل  تاکید کرد که  و 
داخلی یا حباب در بازار نیست. محمد کشتی آرای 
در گفتگو با ایسنا، دلیل افزایش ناگهانی قیمت 
سکه را تصمیمات بانک مرکزی ژاپن در مورد 

مسائل مالی عنوان و اظهار کرد: این تصمیمات 
منجر به افزایش دو درصدی ارزش »ین« شده 
دالر  ارزش  کاهش  به  منجر  موضوع  همین  و 
رفتن قیمت طال و سکه شد.  باال  نهایت  و در 
وی ادامه داد: افزایش دو درصدی ارزش »ین« 
باعث کاهش ارزش دالر شده و از طرف دیگر 

قیمت جهانی طال نیز حدود پنج درصد افزایش 
بازار  در  کرد:  بیان  حال  عین  در  وی  یافت. 
داخلی نیز کاهش ارزش دالر باعث افزایش ۲.۸ 
درصدی قیمت طال و سکه شد. وی اظهار کرد: 
همه این عوامل باعث شد قیمت سکه در طول 
افزایش یابد. وی  هفته گذشته ۲۵ هزار تومان 

کاهش قیمت سهام در آسیا را از دیگر عواملی 
عنوان کرد که باعث افزایش تقاضای خرید طال 
و به دنبال آن باال رفتن قیمت طال در بازارهای 
خاطرنشان  آرای  کشتی  شد.  داخلی  و  جهانی 
کرد: هم پای افزایش قیمت طال شاهد افزایش 

قیمت پالتین و نقره در بازار داخلی هستیم. 

 دلیل افزایش ناگهانی قیمت طال

از برگزاری آزمون استخدامی این وزارتخانه در  وزیر آموزش و پرورش 
سال جاری خبر داد و اظهار کرد: امسال آن دسته از نیروهای آموزش و 
پرورش که سابقه خدمت دارند در آزمون استخدامی در اولویت خواهند 
بود. به گزارش ایسنا، علی اصغر فانی، درباره پرداخت معوقات فرهنگیان 
ما  بوده،  همراه  تاخیر  با  چون  شده  اقدام  خصوص  این  در  کرد:  اظهار 

شرمنده همکاران هستیم. 
فانی درباره به کارگیری آموزش یاران نهضت سواد آموزی نیز گفت: به 
کارگیری نیروی انسانی در آموزش و پرورش همانند دستگاه های دولتی 
استخدامی  آزمون  نیز  گذشته  سال  است،  استخدامی  آزمون  طریق  از 
نیروهایی که سابقه  داشتیم و امسال هم آزمونی برگزار خواهیم کرد و 

خدمت در آموزش و پرورش دارند در اولویت خواهند بود. 
بازنشستگان  پرونده  گفت:  فرهنگی  بازنشستگان  مشکالت  درباره  وی 
کشوری  بازنشستگی  صندوق  در  اکنون  و  نیست  ما  دست  فرهنگی 
صندوق  با  مربوط  امور  پیگیری  برای  جلساتی  وجود  این  با  دارد.  قرار 
بازنشستگی داشته ایم اما قانونا نمی توانیم اقدام خاصی درباره بازنشستگان 

فرهنگی انجام دهیم و امور آنها مربوط به امور صندوق بازنشستگی است. 
قوانین  نیروهای حق التدریس گفت:  احتساب سابقه خدمت  درباره  فانی 
از همکاران  ایجاد کرده است و تعدادی  کشور محدودیت هایی برای ما 
از  موضوع  این  پیگیر  که  نشده  محاسبه  سابقه شان  ما  پیمانی  و  رسمی 

طریق سازمان مدیریت هستیم. 
کرد:  تصریح  نیز  پیش دبستانی  مربیان  درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کارگیری  به  درباره  آن  در  و  داشت  مصوبه ای  گذشته  سال  مجلس 
استناد  به  ما  و  داشت  تاکید  مرتبط  با رشته های  پیش دبستانی  نیروهای 

قانون مصوب مجلس عمل می کنیم. 
برگزاری  به  منوط  نیز  پیش دبستانی  مربیان  تبدیل وضعیت  افزود:  فانی 
آزمون استخدامی است. هرچند در سال های گذشته افرادی بدون ضابطه 
جذب آموزش و پرورش شده اند اما ما براساس قوانین موجود کشور عمل 
آزمون  مدیریت،  سازمان  از  مجوز  دریافت  مجرد  به  امسال  می کنیم. 
استخدامی برگزار خواهیم کرد و آن دسته از نیروهای ما که سابقه خدمت 

در آموزش و پرورش دارند در اولویت استخدام خواهند بود. 

 برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال جاری ؛ پیگیری احتساب سوابق خدمت حق التدریسی ها 

امکان تقسیط حق بیمه دوران خدمت 
سربازی، حداکثر در 12 ماه 

 
در  گفت:  تأمین  اجتماعی  بیمه شدگان  فنی  امور  مدیرکل 
صورتی که بیمه شده قادر به پرداخت یکجای حق بیمه دوران 
درخواست  ارائه  به  نسبت  تواند  می  نباشد،  سربازی  خدمت 
تقسیط بدهی اقدام کند که در این حالت واحد اجرایی با توجه 
به میزان بدهی و سایر مالحظات، حق بیمه متعلقه را حداکثر 
ایسنا،  گزارش  به  کرد.  خواهد  تقسیط  ماهانه  قسط  در 1۲ 
سیروس نصیری افزود: در صورت پرداخت تقسیط حق بیمه 
دوران خدمت سربازی، متقاضی ملزم به پرداخت در زمان های 
تعیین شده است. وی افزود: احتساب سوابق مورد نظر منوط به 
بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن ۲ سال سابقه حق بیمه 
نزد سازمان و پرداخت حق بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر است.

کدام جناح پیروز انتخابات مجلس شد؟؛ رئیس مجلس برنده انتخابات را مشخص می کند

مهر نوشت : در حالی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی به پایان رسید که نتیجه انتخابات و ترکیب سیاسی مجلس دهم بازتاب های مختلفی در رسانه ها داشته است.روزنامه 
آفتاب یزد؛ این روزنامه با عنوان »تَکرار پیروزی« تعداد اصالح طلبان راه یافته به مجلس را 1۲۲ نفر عنوان کرد. روزنامه شرق نیز با عنوان »پیروزی امید« به تحلیل نتایج انتخابات پرداخته 
و تعداد اصولگرایان راه یافته به مجلس را ۸۰ نفر و اصالح طلبان را 1۲۶ نفر دانست. روزنامه اعتماد هم با عنوان »تغییر اصالح طلبانه پارلمان« تعداد اصولگرایان راه یافته به مجلس را 
۸۳ نفر، اصالح طلبان را 1۲1 نفر و مستقالن را ۸1 نفر اعالم کرد. روزنامه آرمان نیز نتایج دور دوم انتخابات را تکمیل حماسه بهاری با امید تعبیر کرد و نوشت: در مجموع 1۲۲ نفر از 
کاندیداهای لیست امید به مجلس راه یافتند، این روزنامه اصولگرایان راه یافته به مجلس را ۸۴ نفر اعالم کرد. روزنامه دولتی ایران هم گرایش سیاسی مجلس دهم را بر این اساس اعالم 
کرد: اصولگرایان ۷۲ کرسی، مستقل ۸۲ کرسی، جبهه امید 11۷ کرسی، صدای ملت 1۴ کرسی و اقلیت های مذهبی ۵ کرسی توانستند کسب کنند.در این میان، روزنامه وطن امروز نیز 
ترکیب مجلس دهم را با اکثریت نسبی اصولگرایان تحلیل کرد و نوشت: اصالح طلبان موفق شدند ۹۶ کرسی از مجلس دهم را در اختیار بگیرند و 11۸ کرسی نیز از آن اصولگرایان شد. 
همچنین این روزنامه تعداد راه یافتگان حامیان دولت به مجلس را ۲۰ نفر عنوان کرد. روزنامه کیهان نیز نوشت: اصولگرایان با 11۸ نماینده، اصالح طلبان با ۹۶ نماینده، مستقل ها ۵۵ 
نماینده و اعتدالیون )حامیان دولت( نیز با ۲۰ نماینده راهی مجلس شدند. روزنامه جوان نیز با عنوان »مستقل ها میزان الحراره مجلس دهم شدند« تاکید سیاسی مجلس دهم را اینگونه تعبیر 
کرد. 1۲۶ اصولگرا، 11۲ اصالح طلب، ۴۲ مستقل و ۹ نماینده معتدل.به هر حال تا اینجای کار هیچ یک از جریانات سیاسی را نمی توان پیروز قاطع انتخابات برشمرد و همانطور که گفته 
شد گرایش سیاسی نمایندگان منتخب و سابقه حضور آنها در ادوار مجلس، گویای آن است که نمی توان زیاد به این لیست های انتخاباتی اعتماد کرد، بی راه نیست اگر گفته شود آزمون 
انتخاب رئیس مجلس دهم، اولین گام برای شفاف شدن گرایش اصلی خانه ملت در دور آینده است. جایی که براساس اخبار، محمدرضا عارف قصد جدی برای رقابت با علی الریجانی دارد.

رئیس جمهور: عده ای می گویند چرا زندگی 
خوب ما در سایه تحریم را برهم زدید

بدگمان  و  بدبین  افراد  از  انتقاد  با  جمهور  رئیس 
ما  می گویند  عده ای  گفت:  هسته ای،  مذاکرات  به 
زندگی  چرا  داشتیم؛  خوبی  زندگی  تحریم  سایه  در 
خوب ما را برهم زدید.روحانی در مراسم بزرگداشت 
با تالش دیپلمات ها  اظهار کرد:  روز جهانی کارگر، 
برداشته شده  ما  ملت  پای  پیش  از  بزرگ  سد  یک 
و برجام راه را برای حرکت به سمت تعالی ملت باز 
کرده است.وی افزود: آن وقت که ما می گفتیم پای 
بدبین ها  کرد  حل  را  مشکل  می توان  مذاکرات  میز 
و بدگمان ها می گفتند امکان پذیر نیست. آن روز که 
توانستیم با ۶ قدرت جهانی به توافق برسیم باز هم 
توافق  به  است  درست  گفتند  بدگمان ها  و  بدبین ها 
به  که  روز  آن  نیست.  اجرا  قابل  این  اما  رسیدید 
گفتند  بدگمان ها  باز هم  رسیدیم  برجام  اجرای  روز 
آنچه به شما وعده داده اند را عمل نخواهند کرد و 
شما در این مذاکرات به موفقیت نرسیده اید.روحانی 
ادامه داد: چرا کار یک ملت بزرگ را کوچک نشان 
کار  بلکه  نیست،  دولت  یک  کار  این  می دهید؟ 
است  کاری  و  مقاوم  و  قدرتمند  بزرگ،  ملت  یک 
با هدایت های رهبر معظم  ما  که توسط همه مردم 
احتمااًل  که  جا  هر  و  است  گرفته  صورت  انقالب 
الزم بود تصویب شود از شورای عالی امنیت ملی تا 
مجلس شورای اسالمی مورد بررسی و تصویب قرار 
گرفت.رئیس جمهور اضافه کرد: برخی گفتند برجام 
را تصویب و اجرا کردید اما در مقام عمل برجام را 
نمی بینیم اگر صادرات نفت از 1 میلیون و ۲۰۰ هزار 
می گویند  رسیده  بشکه   ۳۰۰ و  میلیون   ۲ به  بشکه 
اینکه چیزی نیست دوبرابر شده است. ما می گوییم 
در سایه برجام امروز برای نقل و انتقال پول دست 
چیزی  اینکه  می گویند  آنها  است.  شده  باز  شما 
کشتی های  اینکه  جای  به  برجام  سایه  در  نیست. 
بزرگ در ساحل  کشورهای همسایه پهلو بگیرند و با 
قایق و لنج بار به ساحل ایران برسد و هر کانتینری 
شود  پرداخت  مردم  جیب  از  اضافه  دالر   ۷۰۰
می گیرند،  پهلو  ایران  ساحل  در  مستقیمًا  کشتی ها 
شد:  یادآور  نیست.روحانی  چیزی  می گویند  هم  باز 
خوبی  زندگی  تحریم  سایه  در  ما  می گویند  عده ای 

داشتیم؛ چرا زندگی خوب ما را برهم زدید.

غارت 2 میلیارد دالر از اموال ملت ایران 
نتیجه رو دادن به آمریکاست

سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به دزدی 
اخیر آمریکا از اموال ملت ایران اشاره کرد و گفت: این 
چیز کمی نیست که با این همه مدارا، نرمش توافق و 
قرارداد، آمریکا به بهانه حادثه ای در ۳۳ سال گذشته 
دو میلیارد دالر از اموال ملت را غارت کند. وی گفت: 
چطور آمریکا در ۳۳ سال گذشته چنین جرأتی نداشت؛ 
دلیل آن این است که به آنها رو داده شد و اگر همچنان 
کوتاه بیاییم نظیر این چپاول گری ادامه پیدا خواهد کرد.

یک سال الریجانی رئیس، یک سال عارف

رسیدگی  یک  بدوی  هیئت  رئیس  اصفهانی  اشرفی 
این  ارائه  با  ریاست جمهوری  نهاد  اداری  تخلفات  به 
پیشنهاد که »هر سال یک نفر از این بزرگان ریاست 
را به عهده بگیرد« تاکید کرد: نظر شخصی من، این 
سال  به  سال  مجلس  ریاست  انتخابات  چون  است؛ 
رئیس مجلس شود  آقای الریجانی  است، یک سال 
و یک سال آقای عارف که حق هر دو از این سمت 
احیا شود. با این کار اعتبار هر دو نفر نیز حفظ می شود.

حداد عادل : مجلس از ظریف سؤال کند 

مشاور عالی رهبری با اشاره به اقدام اخیر آمریکا در 
توقیف اموال ایران، این اقدام را نقض برجام دانست و 
گفت که باید مجلس درباره اقدام متقابل از وزیر خارجه 
سوال کند. غالمعلی حداد عادل درباره عکس العمل 
مطابق  باید  گفت:  آمریکا  بدعهدی  مقابل  در  دولت 

قانونی که خودشان )دولت( امضاء کردند، عمل کنند.

خاکستری ها  پیروز انتخابات بودند

محسن رفیق دوست معتقد است اصولگرایان در تهران 
شکست بزرگ و سنگینی را متحمل شدند اما در کل 
تا  باشند  فکر خودشان  به  باید  و  نبود  اینگونه  کشور 
در انتخابات بعدی طعم شکست را نچشند. وزیر سپاه 
در دولت   موسوی گفت : در این انتخابات اصولگرایان 
شکست خوردند، اما اصالح طلبان  پیروز نشدند. کسانی 

که پیروز شدند خاکستری ها بودند.

پوتین دروغ می گوید؛ تعداد نظامیان 
روس در سوریه بیشتر از قبل شده است

تیتری  گذشته  هفته  چند  آنچه  نوشت:  نیوزویک 
کامال  بودنش  پوشالی  دیگر  حاال  بود،  امیدوارکننده 
سوریه  از  را  نیروهایش  تنها  نه  روسیه،  شده.  روشن 
و  نیروها  کردن  وارد  حال  در  بلکه   ، نکشیده  بیرون 
تجهیزات بیشتر است. پوتین بار دیگر ثابت کرده نمی 
توان به او اعتماد کرد. هرچند شاید روسیه قسمتی از 
نیروهای زمینیش را خارج کرده باشد، اما سامانه های 
و  جنگنده  هواپیمای  چندین  پیشرفته،  موشکی  ضد 
بمب افکن و صدها سرباز و نیروی ویژه را همچنان 
گذشته  وقتی سال  نکنید  فراموش  است.  کرده  حفظ 
مسکو وارد کارزار سوریه شد، تنها یک پایگاه دریایی 
نزدیک طرطوس داشت، و حاال با داشتن یک پایگاه 
هوایی اضافه شده در حمیم در حال ترک سوریه است.

که  شد  منتشر  شواهدی  قبل،  ماه  یک  از  کمتر 
سربازان بیشتری به این کشور جنگ زده اعزام شده 

اند. اما کسی از نیت واقعی آن ها اطالعی ندارد.

داربست بنی اسدی  09151634010 )اجاره تخته زیر پا رایگان(

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

پـرشین باطـری 
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حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

فـرش
 هامـون

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

رایگان دریافت کنید
مطهری 21/1

ایزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( 

و قیرگونی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد
 واحد 98

دعوت مجمع عمومی عادی  و فوق العاده

 انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران 

 استان خراسان جنوبی
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده که درتاریخ 

95/2/26 به ترتیب راس ساعت 9 و 10 صبح در محل هتل بزرگ کوهستان بیرجند  برگزار می گردد 

شرکت نمایند. همچنین از کلیه اعضایی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن را دارند 

دعوت می گردد تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس 4×3 

حداکثر تا تاریخ 95/2/17 به دفتر انجمن مراجعه و پس از تکمیل فرم و دریافت رسید مدارک فوق را 

تحویل نمایند. ضمناً به مدارکی که بعد از تاریخ فوق ارائه داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دستور جلسه:

الف: دستور جلسه  مجمع عمومی فوق العاده    1- تغییر مواد اساس نامه 2- تغییر میزان حق عضویت 

ب: دستور جلسه مجمع عمومی عادی 1-گزارش فعالیت انجمن  2- گزارش مالی انجمن  

3- تجدید انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال و بازرسان انجمن به 

مدت یک سال  4- سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد. 
هیئت مدیره

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

مهراز تاسیسات ارم
اولین مرکز تخصصی فروش و خدمات پس از فروش کولرهای گازی در شرق کشور

اولین و تنها نماینده رسمی کولرهای گازی ایرانی در استان خراسان جنوبی

فروش کولرهای گازی ایرانی تولید داخل ) با ارائه پروانه بهره برداری و تولید(

فروش ویژه کولرهای گازی سامسونگ، اوجنرال، ال جی ، هایسنس و .... با

 تخفیف ویژه خرید نقدی کولر های گازی

فروشگاه: خیابان 15 خرداد حدفاصل معلم و غفاری نرسیده به چهارراه معلم پ 3  مهراز تهویه

  تلفن: 32440420

دفتر مرکزی و خدمات پس ازفروش: خیابان 22 بهمن بین 1 و 3 جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(   

تلفن: 32449911 

فکس : 32449499



سالم. شهردار محترم خوسف . لطفا فکری به حال 
پنج شنبه بازار بکنید. به دلیل اینکه فروشندگان در 
خیابان و در جلوی خانه های مسکونی مردم اقدام 
به فروش نموده و امان ساکنین منطقه را بریده اند. 

با تشکر...
915...197
خراسان  برق  نیروی  توزیع  محترم  عامل  مدیریت 
در  را  ما  بیرجند و خوسف   برق  و مدیران  جنوبی  
برقرسانی به مزار بلنجیر شهرستان خوسف مساعدت 
نمایید همت جهادی شما عزیزان دعای خیر زائران 

را به دنبال دارد .
915...031
وزارت  دفتر  مسئول  ابراهیمی  آقای  بر  درود  سالم 
امور خارجه که زمینه حضور مسئوالن وگردشگران 

خارجی رو به استان فراهم میکنه.
921...302
با سالم از مسئوالن خواهشمندم رسیدگی شود چرا 
برخی از ادارات به افرادی که هنوز مدرک هم ندارند 
و نیروی خدماتی بودند پست می دهند آیا این خالف 
بقیه  باید حق  دارند  پارتی  آنها  نیست؟ چون  قانون 

تضییع شود؟ آوا خواهشمندم چاپ کن
915...952
سالم.خواهشا در مورد پرداخت نکردن سپرده های 
مردم در میزان توسط بانک صادرات گزارشی تهیه 
کنین. پول مردم رو نمیدن. استاندار گفت تا آخر سال 

پرداخت میشه ولی نشد.
915...826
آوا سالم خسته نباشید خراسان جنوبی به خود می 
تالش  و  پیگیری  سادگی،  صداقت،  به  بخدا.  بالد 
خبرنگاران تان در تحریریه، سردبیر و حتی خدا قوت 

آبدارچی رسانه
935...032
بیرجند  گندله  فوالد  و  قاینات  فوالد  چرا  سالم 
توسعه  و  خوسف  فوالد  چدن  و  مرز  سیمان  و 
مقاومتی  اقتصاد  نه  باشند  اسم  فقط  باید  کویرتایر 
 . نمیشه  شیرین  دهان  حلوا  حلوا  با  عمل  و  اقدام 
 مسووالن کمتر از ده ماه آینده اقدام و عمل را باز

فراموش نکنیم
935...032
یک پاکت 6 گرمی پست پیشتاز از بیرجند تا مشهد 
57000 ریال و پست ویژه 150000ریال شده و تازه 
می گویند ۴8 تا 72 ساعته می رسه ! واقعا قیمت ها 
بر چه اساسی در پست تعیین میشه آیا کسی در این 

زمینه نظارت داره؟
915...100

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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تولیدی  واحدهای  در  کار  و  کسب  افتادن  رونق  از 
شهرک های صنعتی خراسان جنوبی منجر به تعطیلی ۴0 

درصد واحدها و بیکاری کارگران شده است.
های  کارخانه  از  زیادی  تعداد  تعطیلی   ، مهر  گزارش  به 
بی  های  سوال  بیرجند  در شهرک صنعتی  و کالن  خرد 
جواب زیادی را در اذهان رسانه ها و مردم ایجاد کرد و از 
این رو جمعی از خبرنگاران در پی یافتن پاسخ روانه این 
شهرک شدند. مسیر نیم ساعته بیرجند تا شهرک صنعتی 
عقربه های ساعت  خبرنگاران طی می شود.  از  با جمعی 
به 9 نزدیک شده و خودرو سفید رنگ حامل خبرنگاران 
بر شهرک  آرام  توقف می کند. فضای  آرد  کارخانه  مقابل 
حاکم است... نه صدای کارفرمایی به گوش می رسد و نه 
خنده مهربان کارگری...! در هر بخش از این شهرک چند 
واحد تولیدی سرد و سنگین سکوت کرده اند... از قدمتشان 
پیداست که سال هاست مانند اصحاب کهف به این شهرک 
پناهنده شده و از گذر زمان بی خبر و غافل اند. گویی توقف 
زمان نه تنها پیشرفتی در امکاناتشان نداشته که بلکه برخی 
کارخانه ها را از بیرجند به استان هایی مانند کرمان انتقال 
داده است. به ندرت می توان کارفرما یا حتی فردی معمولی 
را برای گفت و گو یافت. سوار بر خودرو در میالن های 
می رویم  جلوتر  هرچه  می رویم.  جلو  به  شهرک  غریبانه 
کارخانه های بیشتری خودنمایی می کنند که عدم حمایت 
برخی دستگاه ها و وجود مشکالت آن ها را در مراحلی از 
فعالیتشان و بعضا در مرحله ساخت مومیایی کرده است. 
یک... دو... سه... چهار.. و... شمار واحدهای تولیدی تعطیل 
شده از دستم خارج می شود. بنا بر شنیده ها برخی از این 
معاش  امرار  خانواده  چندین  برای  روزی  که  کارخانه ها 
داشته، امروز نیز جایش را به چراگاه گوسفندان داده است! 
بسیاری دیگر هم نیز درتملک بانک ها بوده و یا به پخش 

مواد غذایی تغییر نام داده است.

عدم همکاری بانک ها و یک سال تعویق در 
آغاز به کار کارخانه

بیان  با  مدیرعامل کارخانه شیر سویا در جمع خبرنگاران 
اینکه این کارخانه با 100 درصد بهره برداری آماده فعالیت 
است، افزود: در اسفند 92 پروانه بهره برداری را گرفته و 

سال 93 نیز پروانه ساخت را تحویل گرفته ام.
سید بهاء الدین شهرستانی ادامه داد: از سال 93، کارخانه 
شیر به طور صد در صدی آماده بهره برداری بوده اما به 
نکرده  آغاز  را  خود  کار  نیز  بانک ها  همکاری  عدم  دلیل 
است. وی کمبود سرمایه در گردش را بزرگ ترین مشکل 
 پیش روی این کارخانه دانست و گفت: این کارخانه برای

راه اندازی نیازمند دو میلیارد تومان سرمایه در گردش بوده 
اما بانک ها برای این مبلغ، وثیقه سهل الوصول می خواهند. 
ادامه داد: کارخانه را به عنوان وثیقه پیشنهاد  شهرستانی 
داده ام اما بانک ها برای دادن سرمایه در گردش خودداری 

کرده و این وثیقه را نیز نپذیرفته اند. وی با اشاره به میزان 
ظرفیت تولید کارخانه، بیان کرد: کارخانه شیر سویا، ۴0 تن 
در فاز یک ظرفیت تولید داشته و برای 30 نفر نیز اشتغال 
کارخانه  این  افزود:  شهرستانی  می کند.  ایجاد  مستقیم 
 عالوه بر تولید شیر، برای تولید دیگر محصوالت لبنی نیز

برنامه ریزی زیادی داشته که در صورت همکاری بانک ها 
و رفع مشکل نیز قدم بزرگی در اجرای اقتصاد مقاومتی 

برداشته می شود. 

حمایتی از تولیدات داخل استان نیست

جمع  در  هم  صنعت«  »ساعی  کارخانه  مدیرعامل 
های  سازه  کارخانه  این  تولیدات  کرد:  اظهار  خبرنگاران، 

فلزی و با ظرفیت 8 هزار تن در سال است. سید محمد 
به  نفر   70 از  کارگران  تعداد  اینکه  بیان  با  عماد  حسین 
بدهی  بانکی،  معوقات  دلیل  به  گفت:  رسیده اند،  نفر   12
کارخانه  عملکرد  نیز  گاز  و  آب  برق،  های  شرکت  به 
این  اصلی  مشکل  داد:  ادامه  وی  است.  داده  کاهش  را 
کارخانه عدم حمایت از تولیدات داخلی است به گونه ای 
بسیاری از محصوالت در کارخانه دپو شده است. عماد با 
بیان اینکه علی رغم تاکیدات استاندار خراسان جنوبی بر 
نمی کند،  همکاری  دستگاهی  هیچ  داخلی  تولیدات  خرید 
بیان کرد: نیازمندی کارخانه به 5 میلیارد تومان سرمایه در 
گردش از دیگر مشکالت پیش روی کارخانه است. وی با 

تاکید بر اینکه وضعیت کار در این کارخانه نامطلوب است، 
افزود: اگر شرایط به همین صورت باشد تا یک سال آینده 
باید  اینکه  بیان  با  این کارخانه تعطیل می شود. عماد  نیز 
خانه صنعت و معدن برای حل مشکالت سرمایه گذاران 
در استان راه اندازی شود، اظهار کرد: بسیاری از کارفرماها 
نمی دانند برای حل مشکالتشان باید به کجا مراجعه کنند، 
در جهت حل  بزرگ  گامی  خانه  این  اندازی  راه  بنابراین 

مشکالت آن ها است.

کارخانه های مجرم پرور؟!

یک سرمایه گذار بیرجندی هم در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه مشکالت زیادی برای سرمایه گذاری در استان وجود 

دارد، گفت: بسیاری از سرمایه گذاران در واحد های تولیدی 
به دلیل عدم پرداخت دیون خود به دستگاه ها مجرم شناخته 
اینکه در حال حاضر  با بیان  شده اند. سید یحیی حسینی 
کارخانه ها به جای تولید اشتغال، مجرم تولید می کند، گفت: 
برخی از واحدها مشکل فنی و ساختاری دارند اما برخی 
دیگر نیز به دلیل عدم همکاری بانک ها و تامین اجتماعی 
نیز تعطیل شده اند. وی ادامه داد: باید سیاستی تحت عنوان 
اقتصاد مقاومتی تعریف شده و مشکالت صنعت را به گوش 
مسئوالن برساند. مدیرعامل کارخانه کشک بیرجند نیز در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعدادی از واحد های تولیدی 
در تملک بانک ها است، اظهار کرد: مسئوالن اگر دلشان 

برای مردم نمی سوزد باید دلشان برای بیت المال بسوزد. 
محمدعلی رمضانی ادامه داد: بسیاری از اموال بیت المال با 
تعطیلی کارخانه ها سال هاست که مورد استفاده قرار نگرفته 

و یا برخی از واحدها در مرحله ساخت مانده است.

پشیمانی سرمایه گذاران

با  گذار  سرمایه  اینکه  بیان  با  کشک  کارخانه  مدیرعامل 
دیدن کارخانه های تعطیل شده از سرمایه گذاری در استان 
پشیمان می شوند، افزود: باید حداقل چند تا از این واحدها 
دوباره فعال شده و امید را به دل مردم و سرمایه گذاران 
وارد کنند. وی با اشاره به ظرفیت تولید کارخانه کشک، 
اظهار کرد: این کارخانه با ظرفیت تولید بیش از 90 تن شیر 

در روز و اشتغال 15 کارگر مشغول فعالیت است. رمضانی 
با بیان اینکه در سال 79 پروانه بهره برداری را گرفته و با 
این  از  افزود:  فعالیت شدم،  تولیدی مشغول  چندین واحد 
 واحدها فقط تولید کشک باقی مانده و مابقی را نیز تعطیل

تولیدی،  های  واحد  تعطیلی  به  اشاره  با  وی  ام.  کرده 
زیادی  مسئوالن  به  یاری  درخواست  برای  کرد:  اظهار 
مراجعه کردیم اما پاسخان ها این است که »رکود در کل 
 کشور وجود دارد«. رمضانی افزود: سوال پیش آمده برای

سرمایه گذاران این است که اگر رکود در کل کشور بوده و 
بقیه کارخانه ها نیز تعطیل هستند، این مواد غذایی در کجا 

تولید می شود.

تعطیلی ۴۰ درصد واحدهای تولیدی استان

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
نیز چندی پیش در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات 
انجام شده برای رفع مشکالت تولید در استان اظهارکرد: 
در کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان تاکنون 
119 مصوبه برای حل مشکالت این بخش تصویب شده 
است.  تعداد 11۴ مصوبه عملیاتی شده  این  از  است که 
وی از پرداخت 60 میلیارد تومان تسهیالت به واحد های 
تولیدی استان در سال 9۴ خبر داد و افزود: این تسهیالت 
به 25 واحد تولیدی پرداخت شده است.  داوود شهرکی 
از واحدهای تولیدی استان خواست که خود را با شرایط 
مشخص  آنها  واقعی  نیازهای  تا  دهند  تطبیق  اقتصادی 
شود. وی با اشاره به فعالیت 530 واحد تولید صنعتی در 
استان بیان داشت: با این حال حدود ۴0 درصد از واحد ها 
از استقبال  همچنان در وضعیت تعطیلی قرار دارند. وی 
سرمایه گذاری در استان طی سال گذشته خبر داد و بیان 
کرد: 66 پرونده صنعتی در استان صادر شده که نسبت به 
سال قبل از آن 15 درصد افزایش داشته است. شهرکی 
از سرمایه گذاری 7 هزار و 370 میلیارد ریالی در بخش 
صنعت استان خبر داد و گفت: در سال گذشته در بخش 

صنعت برای 900 نفر ظرفیت اشتغال ایجاد شده است.

مطالبات واحدهای تولیدی ۶ برابر بدهی آنها

خراسان  کارگر  خانه  اجرایی  دبیر  میرآبی  البنین  ام 
جنوبی نیز روز گذشته در مراسم گرامیداشت روز کارگر 
با اشاره به تعطیلی 133 واحد تولیدی استان و بیکاری 
کارگران اظهارکرد: حال واحدهای تولیدی استان بسیار 
وخیم است و اکنون عالوه بر واحدهای تولیدی کوچک 
واحدهای بزرگ نیز دچار بحران شده اند.  به گفته وی 
از واحدهای تولیدی فعال استان نیز30 درصد  از تمام 
ظرفیت تولید استفاده نمی کنند. با اشاره به اینکه از کل 
اداره برق و 33  به  استان 58 درصد  تولیدی  واحدهای 
درصد به اداره گاز بدهی دارند، اظهار داشت: همچنین 
 50 اجتماعی،  تامین  اداره  به  واحدها  این  از  درصد   ۴1
بانکی  اداره مالیات بدهی و 58 درصد معوقه  به  درصد 
تولیدی  واحدهای  مطالبات  اینکه  بیان  با  وی  دارند. 
این  در  کارفرمایان  افزود:  است،  ها  آن  بدهی  برابر   6
تقصیرترین  بی  کارگران  و  تقصیرترین  کم  اتفاقات 
حرف  که  مسئوالنی  کاش  که  راستی  به  هستند.  افراد 
از اقتصاد مقاومتی و تولیدات داخلی می زنند برای یک 
را  این وادی گذاشته و درد دل کارفرمایان  بار قدم در 
رهبری  تاکیدات  و  شعار  که  زمانی  در  چرا  شوند.  جویا 
نیز مبنی بر تولید داخلی است، خراسان جنوبی نیز علی 
از محصوالتش  بسیاری  تولیدی  واحدهای  داشتن  رغم 

را از دیگر استان ها وارد می کنند.

حال وخیم تولید در خراسان جنوبی
صنایع خراسان جنوبی نیازمند درمان اورژانسی

 وقتی بانک ها غیرعامل می شوند

 تسنیم - فرماندار شهرستان خوسف،گفت: جاده معدن قلعه زری که در برخی نقاط آسفالت دچار آسیب شده بود ترمیم می شود. مهدی 
فرجامی فرد با بیان اینکه تنها راه در معدن قلعه زری افزایش ظرفیت تولید است، اظهار داشت: در بحث راه و جاده معدن قلعه زری به راه 
و شهرسازی شهرستان خوسف دستور داده شده که تا فردا جاده را درست کنند و قسمت هایی که آسفالت خراب شده است، تعمیر شود.

ظرفیت تولید معدن قلعه زری خوسف افزایش یابد 

جوابیه سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومه

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
بیشتر  مسیر   « درباره   95/2/8 مورخ  شما  پیام 
دانشجویان عزیز از میدان ولی عصر می باشد یک 
نیاز  واقعا  بذارید  اتوبوس  کارت  شارژ  برای  باجه 

هست« به استحضار می رساند:
ذخیره  قابلیت  مسافر  بلیت  کارت  آنجائیکه  از 
فاقد  های  مکان  در  استفاده  جهت  شارژ  سازی 
باجه فروش شارژ را دارد این سازمان ضمن تجهیز 
بیشتر مسیرهای اتوبوسرانی به سیستم های فروش 
شارژ یک باجه نیز در دانشگاه بیرجند مستقر نموده 
و  باشد  می  فعال  ها  اتوبوس  کار  ساعات  برابر  که 
به  شارژ  خرید  جهت  توانند  می  عزیز  دانشجویان 

این باجه مراجعه فرمایند.

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

لم
مـع

روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاک باخته ای است که در طول تاریخ 
در عرصه تعلیم و تربیت زیباترین جلوه های عشق و ایثار را به نمایش گذاشته اند. 

عارفان علم، عاشق می شوند            بهترین مردم معلم می شوند
عشق با دانش متمم می شود        هر که عاشق شد، معلم می شود

با تشکر و سپاس از مدیر فعال ، معلمین پرتالش و کارکنان محترم روزتان مبارک 

از طرف انجمن و اولیای مدرسه ابتدایی امام رضا )علیه السالم(

مناقصه
تاریخ انتشار: 1395/2/13

سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی در نظر دارد: حمل حدود سی میلیون لیتر 
فرآورده نفت گاز خریداری از انبار شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی را برای مدت 

یک سال کامل به شرح ذیل به پیمانکار مورد تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی واگذار نماید.
مهلت دریافت اسناد: از دوشنبه 1395/2/6 لغایت پایان وقت اداری شنبه 1395/2/18 و یا به سایت سازمان 

به نشانی www.sk-hamvari.ir مراجعه نمایید.
محل تحویل اسناد: بیرجند- بلوار آیت ا... غفاری - خیابان یاس- پالک 45

تاریخ و محل بازگشایی: شنبه 1395/2/18 ساعت 16 در محل سازمان همیاری شهرداریهای
 استان خراسان جنوبی

مبلغ شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال به صورت چک بین بانکی در وجه سازمان همیاری 
شهرداریهای استان خراسان جنوبی

شرح خدماتردیف
حمل فرآورده نفت گاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل78 1

به ازای هر لیتر

حمل فرآورده نفت گاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل 73 2
به ازای هر لیتر

حمل فرآورده نفت گاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی 3
دوکوهانه به ازای هر لیتر

حمل فرآورده نفت گاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی یزدان 4
به ازای هر لیتر

مالحظات: 1- کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد. 2- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات مختار است. مبالغ اعالمی هر ستون برای هر یک از شرکت کنندگان به صورت جداگانه

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1- فروش فوری منزل ویالیی در حال ساخت، 150 متر زمین 385 متر بنا ، سه طبقه با 2 مغازه تجاری، دو نبش، تکمیل 
شده   400 میلیون و 100 میلیون وام مسکن می توان گرفت

2- آپارتمان 100 متری در حال ساخت، مجموعه 10 واحدی، حاشیه بیست متری سپیده کاشانی، موقعیت عالی، آینده 
خوب    پیش پرداخت 35 میلیون

خریدار زمین برای ساخت منطقه خوب معلم، مدرس، عدالت ، رسالت و ...

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول

نظر به اینکه در پرونده  942001 محکوم علیه آقای علیرضا کدخدا محکوم است به پرداخت مبلغ 1/030/095/000 
ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له امیر طاهری و پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت حق االجرا در 

حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی شماره 2766 فرعی از 1427 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره 
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی واقع در خیابان نواب صفوی )مفتح 19( پالک 159 طبقه همکف واحد شرقی )روی پیلوت( که زیر 
بنای مفید آن 99/03 متر مربع و پارکینگ اختصاصی به مساحت 10/8 متر و حق استفاده اختصاصی از بالکن به مساحت 38/91 متر 
مربع و امتیازات منصوبه شامل آب و برق و گاز شهری قدر السهم واحد مورد نظر از عرصه کل و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون 
تملک آپارتمان و نوع کاربری آن مسکونی از قرار هر متر مربع 13/000/000 ریال که جمعاً به مبلغ 1/287/390/000 ریال کارشناسی 
شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 95/02/28 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 دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

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:

ششدانگ مزرعه و قنات طاهر آباد پالک 483- اصلی بخش 4 بیرجند مورد تقاضای حسن رضا رخشانی و غیره در 
روز 95/3/9 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق 
ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و 
حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد 
و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 

مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار:95/2/13     رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مرزنشینان آریا سازان مهراب مود   تاریخ انتشار: 1395/2/13

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان آریا سازان مهراب مود چهارشنبه 95/3/12 ساعت 6 
بعدازظهر در محل حسینیه صاحب الزمانی)عج( مود 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 غیر عضو یک رای می باشد.

ضمناً داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت 
نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. 

دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال 94
طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

هیئت مدیره تعاونی

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

آژانس مدرس  32228585- 32238585
با کادری مجرب در اسرع وقت آماده عقد قرارداد با ارگان ها و سازمان ها

هر 10 سرویس یک سرویس رایگان     آدرس: مدرس 6   09159633818 - عباس زاده
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 کاظمی فرد- گروه اجتماعی 
به  برق کشور  و  آب  فرهنگی صنعت  دبیران  همایش فصلی 
میزبانی استان خراسان جنوبی با حضور مشاور وزیر و مسئول 
امور فرهنگی وزارت نیرو، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار 
خراسان جنوبی، مدیران صنعت و برق استان، مدیرکل سازمان 
تبلیغات استان، مدیران عامل، معاونان و مدیران صنعت آب و 
مادرتخصصی  های  شرکت  فرهنگی  مسئوالن  استان،  برق 
وزارت نیرو و  دبیران فرهنگی صنعت آب و برق کشور در محل 

هتل کوهستان بیرجند برگزار شد.
مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی وزارت نیرو در آیین افتتاحیه 
صنعت  فرهنگی  دبیران  از  نفر   31 که  روزه  دو  گردهمایی 
در آب  و مصرف  تولید  افزود:  دارند  کشور حضور  برق  و   آب 
سایر و  کشاورزی  عرصه  در  خصوصا  مختلف  های   بخش 

بخش ها به مهندسی مدیریت و فناوری جدید نیاز دارد.
حجت االسالم علی یزدان پرست به مهمترین اقدامات فرهنگی 
صورت گرفته در وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: در سال های 
اخیر در دو زمینه آموزش قرآن و سبک زندگی اسالمی گام های 
اساسی در این مجموعه برداشته شده است که شاهد نتایج مثبتی 

نیز در شرکت های صنعت آب و برق کشور بودیم.
وی با بیان اینکه عمل به مبانی اقتصاد مقاومتی یک تکلیف 
شرعی است، افزود: توجه به تولیدات داخلی و صرفه جویی در 
مصرف دو اصل اساسی عمل به اقتصاد مقاومتی است که نیاز به 

فرهنگ سازی در بین مردم دارد.
مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی وزارت نیرو از شیوه غالب 
آبیاری در مزارع کشاورزی انتقاد کرد و گفت: آیا انصاف است، 
آب استحصالی از اعماق 200 تا 400 متری زمین صرف آبیاری 

غرقابی آنهم تولید محصولی چون هندوانه شود؟
وی با بیان اینکه به دلیل تداوم پدیده خشکسالی که بسیاری 
از استان ها با این معضل رو به رو هستند، تاکید کرد: باید برای 
پیشگیری از ایجاد آسیب در تولید داخلی میان تولید، توزیع و 

مصرف آب تناسب وجود داشته باشد.
وی به ضرورت صرفه جویی در مصرف این ماده حیاتی به عنوان 
یک کاالی با ارزش اقتصادی اشاره و اظهار کرد : نباید در برخی 

مواقع میان قول و فعل ما تناقض و تضاد وجود داشته باشد.
یزدان پرست اقتصاد مقاومتی را بخشی از تولید، توزیع و مصرف 
نامید و اظهار کرد: مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و نیرو برای 
بهینه سازی مصرف و افزایش کیفیت آب راهکارهای نوینی 
و اندیشی  هم  برای  شیرین  آب  محدود  منابع  با  متناسب   را 

هم افزایی بیشتری پیدا کنند.

 رسالت وزارت نیرو در استان خراسان جنوبی
 بسیار سنگین است

جنوبی  خراسان  استاندار  اجتماعی  امنیتی  سیاسی  معاون   
نیز در این همایش با اشاره به رسالت سنگین وزارت نیرو در 
 تامین آب اظهار کرد: این رسالت در استان خراسان جنوبی با

خشکسالی های پی در پی موجود بسیار سنگین تر است.
را  فرهنگی  های  برنامه  در  چالش  مهمترین  حسینی  محمد 
باید  گفت:  و  کرد  عنوان  ها  دستگاه  کردن  ای عمل  جزیره 
ها خارج شویم  برخی چارچوب  از  ها  برنامه  اثربخشی  برای 
و بر اساس یک برنامه مدون و دقیق عمل کنیم تا خروجی 

مناسبی داشته باشیم.

 نوع نگاه به مسائل فرهنگی در جامعه
 باید عوض شود

 وی نوع نگاه موجود به برنامه های فرهنگی را یکی از نواقص 
این عرصه عنوان کرد و افزود: باید اثربخشی برنامه ها مورد 
توجه ویژه قرار گیرد تا از اجرای برنامه های تکراری و بدون 

اثر جلوگیری شود.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری با اشاره به نامگذاری سال 
جاری به نام سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل یادآور شد: اقتصاد 
مقاومتی یک نگاه و رویکرد است که اگر این نوع نگاه در جامعه 

نهادینه شود بسیاری از مشکالت از پیش رو برداشته می شود.
حسینی با بیان اینکه اشاعه فرهنگ از طریق ابالغ دستورالعمل 
عملیاتی نمی شود، گفت: در عرصه برنامه های فرهنگی نباید 

به دنبال نتایج زود هنگام بود بلکه باید نوع نگاه به فرهنگ 
عوض شود.

تاثیر و  استان  زیرزمینی  آب  منابع  وضع  یادآوری  با   وی 
خشکسالی های مداوم بر میزان آب دشت ها افزود: اکنون باید 
در راستای مدیریت منابع موجود عمل کنیم تا با مشکل جدی در 

این زمینه مواجه نشویم.
حسینی با تاکید بر نقش رسانه ها در نهادینه سازی فرهنگ 
باالی اثربخشی  به  توجه  با  کرد:  اظهار  آب  مصرف   صحیح 
رسانه ها در جامعه نیاز است برای توسعه الگوی مصرف صحیح 

آب گام بردارند. 
رئیس مجمع انسجام بخشی مدیران عامل شرکت های صنعت 
ضمن  مراسم  این  ابتدای  در  نیز  جنوبی  خراسان  برق  و  آب 
کرد  امیدواری  اظهار  همایش  این  مدعوین  به  خوشامدگویی 
برگزاری این نوع همایش ها راهگشای حل مسائل فرهنگی 

در جامعه باشد.
مهندس حسین امامی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام 
سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل تصریح کرد: این نامگذاری از 
سوی مقام معظم رهبری بار مسئولیت را برای خدمتگذاران به 
نظام جمهوری اسالمی سنگین تر کرده است به ویژه در استان 
خراسان جنوبی با وجود مردمی با قناعت و دارای مناعت طبع باال 

این مسئولیت به مراتب سنگین تر می باشد.
نیرو  وزارت  در  فرهنگی  مسائل  به  رسیدگی  داد:  ادامه  وی 
بسیار مورد توجه قرار دارد و شرکت های تابعه وزارت نیرو در 
استان نیز همواره سعی در اجرای برنامه های فرهنگی متنوع 

داشته اند و در این راستا از هیچ تالشی فروگذار نکرده اند.

هزار نفر روحانی با وزارت نیرو همکاری دارند

در  نیرو  وزارت  دینی  و  فرهنگی  امور  مسئول  و  وزیر  مشاور 
ادامه  با امام جمعه بیرجند دیدار کرد و گفت: امور فرهنگی در 
بدنه وزارت نیرو دارای قدمت زیادی است که در حال حاضر با 
احتساب دبیران و کارشناسان فرهنگی همچنین ائمه جماعت 
بیش از 1000 نفر در بدنه فرهنگی وزارت نیرو در کشور مشغول 

 فعالیت هستند. حجت االسالم علی یزدانپرست افزود:  همه ساله
برنامه های فرهنگی شرکت های زیرمجموعه در قالب 11 برنامه 
از جمله قرآن و سیره اهل بیت، عفاف و حقوق شهروندی و 
مدیریت مصرف تدوین و ابالغ می شود که بر اساس اقدامات 

انجام شده در پایان سال ارزیابی صورت می گیرد.
نبودن  محور  برنامه  را  فرهنگ  حوزه  چالش  مهمترین  وی 
حوزه  در  ما   : وگفت  کرد  عنوان  گرفته  صورت  اقدامات 
فرهنگی  برنامه های  اجرای  دنبال  به  نیرو  وزارت  فرهنگی 
مناسبی  خروجی  بتوانیم  تا  هستیم  محور  برنامه  صورت  به 

داشته باشیم.
مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو از انعقاد 
تفاهم نامه ای با سازمان درالقرآن در راستای آموزش قرآن در 
بین همکاران وزارت نیرو خبر داد وعنوان کرد : در برنامه های 

اجرا شده در این حوزه سال گذشته 5000 نفر حضور داشتند.
برای  از زحمات مدیران صنعت آب و برق کشور  یزدانپرست 
اجرای برنامه های فرهنگی در کنار برنامه های تخصصی صنعت 

آب و برق تقدیر و تشکر کرد.
امام جمعه بیرجند نیز در این جلسه ضمن تبریک اعیاد ماه 
رجب از این ماه به عنوان بهار معنویت یاد کرد و گفت: باید 
قدر لحظات عمر را بدانیم و در راستای نهادینه سازی فرهنگ 

تشیع تالش کنیم.
وزارت  اینکه  بیان  با  بیرجندی  رضایی  علی  االسالم  حجت 
کرده  عمل  فعال  بسیار  فرهنگی  های  برنامه  حوزه  در  نیرو 
رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  به  توجه  با  کرد:  تصریح  است، 
در  مضاعفی  تالش  باید  فرهنگی  مسائل  به  توجه  مورد   در 

بخش های مختلف فرهنگی صورت گیرد.
وی در ادامه به مهمترین چالش های حوزه فرهنگ اشاره کرد 
و گفت: تبیین مسائل اساسی دین و اخالق باید بیش از پیش 

مورد توجه قرار گیرد. 
تجدید میثاق با شهدا اولین برنامه این همایش دو روزه بود 
که با حضور مسئوالن فرهنگی وزارت نیرو و شرکت های 
مادرتخصصی و دبیران فرهنگی شرکت های صنعت آب و 

برق از سراسر کشور در مزار شهدای بیرجند انجام شد.

به مناسبت دوازده اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری از اساتید نمونه مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( ، طی مراسمی که با حضور فرماندهان، 
کارکنان پایور و وظیفه برگزار شد ، فرمانده مرکز آموزش 04 امام رضا )ع ( گفت: معلمان سازنده چهره های پرافتخار این کشورند. امیر سرتیپ دوم قوام یوسفی گفت: احترام به معلم احترام به اخالق و آموزه های 
دینی ماست هر وقت ما به افتخار آفرینان جامعه احترام بگذاریم کوچکترها نیز به بزرگان و پیشکسوتان خود احترام خواهند گذاشت . در این مراسم از 32 استاد برتر این مرکز تجلیل به عمل آمد.

تجلیل از اساتید نمونه مرکز  آموزش 04 امام رضا )ع(

فرهنگ اقتصاد مقاومتی باید در جامعه نهادینه سازی شود      
همایش دبیران فرهنگی صنعت آب و برق کشور به میزبانی خراسان جنوبی برگزار شد       

مشاور امور فرهنگی وزیر نیرو از مصرف باالی آب در آبیاری غرقابی انتقاد کرد  
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مسائل ساده را پیچیده نکنیم

یک  فقط  استاد  بود.  فلسفه  درس  پایانی  امتحان 
سوال پرسید! سوال این بود:

توانید مرا متقاعد کنید که صندلی  شما چگونه می 
جلوی شما نامرئی است؟؟

تقریبا یک ساعت زمان برد تا دانشجویان توانستند 
پاسخ های خود را در برگه امتحانی شان بنویسند، به 
غیر از یک دانشجوی تنبل که تنها 10 ثانیه طول 

كشید تا جواب را بنویسد!
چند روز بعد که استاد نمره های دانشجویان را اعالم 
را  کالس  نمره  باالترین  تنبل  دانشجوی  آن  کرد، 

گرفته بود!! او در جواب فقط نوشته بود:
»کدام صندلی؟؟!!«

مسائل ساده را پیچیده نکنیم.

آنان كه مي خواهند خوب زندگي كنند بايد به حقيقت 
نزديك شوند؛ زيرا پس از نيل به مقام حقيقت يابي 

است كه دست از غم و اندوه دنيا برمي دارند.

به ياد داشته باشيد كه خوشبختي انسان 
به مقام يا دارايي او بستگي ندارد، خوشبختي، 

تنها به انديشه ي او بستگي دارد.

ای چرخ فلک به مکر و بدسازیها
از نطع دلم ببرده ای بازیها

روزی بینی مرا تو بر خوان فلک
سازم چون ماه کاسه پردازیها

اگر دریچه های ادراک را شسته بودند، 
انسان همه  چیز را همان گونه 

که هست می دید: بی انتها.

جلوي زبان دیگران را نمي توان گرفت، 
ولي اگر خوب زندگي کنیم، 

این خود باعث شکست و تحقیر آنان مي شود.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بر شما گناهی نیست که به خانه های غیرمسکونی که در آنها برای شما استفاده ای است 
داخل شوید و خدا آنچه را آشکار و آنچه را پنهان می دارید می داند. سوره النور، آیه 29

حدیث روز  

در دین خـدا دانا شوید، هـمانا دین شـناسی و فـقه، کلید بصیرت و کمال عبادت است.
امام کاظم  )ع(

سبک زندگی

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1- ظرف گلداني شكل براي 
ترك  قهوه  تهيه  و  آوردن  جوش- 
 -2 وچوگان  گوي  بازي  نوعي   -
ايستاده، بي حركت- ابزاري كه در 
را با آن به چارچوب وصل مي كنند 
- شاطر 3- بندگان مقرب پروردگار 
تزئيني  بالش  آلمان -  در  رودي   -
روي مبل 4- عمارت -  مرغابي- 
زراعتي  اصطالح  مقصود-  نهايت، 
اقامتگاه شاه - چهارگوش 6-   -5
از  بايد  مشكالت  برخي  حل  براي 
آن گذشت - پرخور- گريز آهو 7- 
عمل منافق- كمرو - نسبت دو زن 
يك مرد به هم 8- عداوت- بعضي 
 -9 بيزار   - گذارند  خشخاش  به 
بيداد - جنگ و نبرد - آينده 10- 
نهر  استلزام -  واژه  قعر -  و  پايين 
آموزشگاه   - دندانساز   -11 بزرگ 
مرادف  فالني-   - نقد  پول   -12
آشغال- بي رمق و شل 13- اقبال 
و بخت - بي آن فطير است- گازي 
معاوضه   -14 خورشيد  سطح  در 
كه  چيزي  روشن-  ستاره  كردن- 

ديده بشود 15- آواره- بلور

كلوچه  و  شيريني   -1 عمودي: 

سنتي لذيذ تبريز - نسخه خطي 2- 
كوبنده خانگي- ملك - شكسته بند  
نامي  بدل وضو-  3- جمع وكيل- 
براي خانمها 4- هدايت شده - دود 
 - باالي چشم  قرن 5-  كافي-   -
برد معروف - صحراي خشك 6- 
برنج مرغوب  آشپز- قسمي  آزاد - 
راه  بستن-  يخ   - پرنمك   -7
داروي  يافته 8- ضد چاق-  راست 
هوشبري- گريه و نوحه 9- درخور 
همان  ايراني-  سنتي  دسر   - نياز 

هاگ است 10- در مدرسه فراوان 
آغوش  شادي-  هلهله   - است 
فوج  بازسازي-  نه-  هرگز   -11
 - تبت  يالدار  گاو   -12 گروه   و 
فلج  درخت!-  عضو   - نواز  شامه 
سنت   - مانند   - ها  گونه   -13
كشور  زبان   -14 خو  و  خلق  و 
گوشت  آهنين-  سخت،   - تزارها 
گياهي 15- محصل- يك سرويس 
رايگان پست الكترونيك تحت وب 

از شركت مايكروسافت

جدول 3495
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اگر یک جلد کتاب بخوانید ...

اگر یک جلد کتاب بخوانید ممکن است به کتاب خواندن 
عالقه مند شوید.

اگر دو جلد کتاب بخوانید حتما به کتاب خواندن عالقه 
مند می شوید.

اگر سه جلد کتاب بخوانید به فکر فرو می روید.
خودتان با  خلوت  در  بخوانید  کتاب  جلد  چهار   اگر 

 حرف می زنید.
سفید  را  ها  سیاهی  بخوانید  کتاب  جلد  پنج   اگر 

و سفیدی ها را سیاه می بینید.
عقاید  خیلی  به  نسبت  بخوانید  کتاب  جلد  اگر شش 
و  مردم  توده های  به  و  باور می شوید  بی  نظرات  و 

باورهایشان خشم می گیرید.
اگر هفت جلد کتاب بخوانید کم کم عقاید و نظرات 

جدید پیدا می کنید.
اگر هشت جلد کتاب بخوانید در مورد عقاید جدیدتان با 

دیگران بحث می کنید.
کار  یتان  ها  بحث  در  بخوانید  کتاب  جلد  نه   اگر 

به مجادله می کشد.
اگر ده جلد کتاب بخوانید کم کم یاد می گیرید که با 
کسانی که کمتر از ده جلد کتاب خوانده اند بحث نکنید.
اگر صد جلد کتاب بخوانید دیگر با کسی بحث نمی کنید 

و سکوت پیشه می گیرید.
یاد  که  است  وقت  ان  بخوانید  کتاب  جلد  هزار  اگر 
و  نگیرید  قرار  مکتوبات  تاثیر  تحت  دیگر  اید  گرفته 
کنید  می  زندگی  مردمان  دیگر  کنار  در  مهربانی  با 
و  دیگران  حق  در  بیاید  بر  دستتان  از  کمکی  اگر  و 
 جامعه انجام می دهید و در فرصت مناسب سراغ کتاب 

هزار و یکم می روید.

مي کنيد  احساس  معموال  مي کنيد  آغاز  را  روزتان  وقتي 
سوپرمن هستيد يا زامبي؟! بيش تر مردم فکر مي کنند زامبي 
هستند. خيلي از ما صبح ها آشفته، بي انگيزه و بدعنق از خواب 
بيدار مي شويم. اما »بنجامين فرانکلين«، دانشمند، نويسنده، 
سياستمدار، مخترع، فيزيک دان، فعال مدني و ديپلمات قرن 
هجدهم، معتقد بوده: »زود خوابيدن و صبح زود بيدار شدن، 
باعث مي شود آدم  سالم، پول دار و عاقل شود. وقتي روزتان را 
خيلي خوب و سرحال شروع کنيد، سبک زندگي شما رو به 

بهبود، تغيير مي کند. پس از همين حاال شروع  کنيد:

ساعت  هفت  حداقل  شب ها  کنید  سعي   .1
خواب راحت و باکیفیت داشته باشید

بهتر است طوري برنامه ريزي کنيد که بين ساعت پنج و شش 
صبح بيدار شويد. تحقيقات »موسسه ي ملي خواب آمريکا« 
نشان داده است حداقل 40 ميليون نفر از مردم اين کشور از 
يکي از 70 اختالل خواب رنج مي برند. اين همه ي موضوع 
نيست؛ 60 درصد اين تعداد را بزرگ ساالن و 69 درصد را 
کودکان تشکيل مي دهند. اين افراد حداقل نصف روزهاي 
هفته در خوابيدن، مشکل دارند. عالوه بر اين، بيش تر از 40 
درصد بزرگ ساالن حداقل چند روز از ماه و 20 درصد چند 
روز از هفته، در طول روز از خواب آلودگي مفرط رنج مي برند 

که مخل فعاليت هاي روزانه شان مي شود.
در ازاي خواب کافي و الگوي سالم خواب شب، موارد زير را 

کسب مي کنيد:تقويت حافظه، افزايش طول عمر،  کاهش 
چربي و افزايش ماهيچه، کاهش استرس، کاهش وابستگي به 
محرک هايي مثل کافئين،   کاهش خطرات منجر به تصادف، 
کاهش خطر افسردگي. اگر خواب براي تان خيلي مهم نيست، 

بهتر است تجديدنظر کنيد. هنوز دير نشده.

2.  شبکه  هاي اجتماعي خودتان را چک نکنید
80 درصد افراد بين 18 تا 44 سال در 15 دقيقه ي اول پس 
از بيدار شدن، گوشي خودشان را چک مي کنند. اين کار شما 
را در حالت انفعالي قرار مي دهد که در مقابل حالت فعال است. 
ايميل و موضوعاتي که در شبکه هاي اجتماعي مي خوانيد، 
اغلب موضوعات مورد بحث و دغدغه ي افراد ديگر است. 
اين ها ورودي هاي مخربي است که جلوي راه خروجي هاي 

خالقانه را مي گيرد.

3. دعا و نیایش )5 الي 15 دقیقه(
به جاي اين که فورا ايميل تان را چک کنيد و منفعل يک جا 
بنشينيد، به يک جاي آرام برويد. چند نفس عميق بکشيد. از 
بيني  هوا را وارد کنيد، چند لحظه نگه داريد و با دهان بيرون 
دهيد. چشم هاي تان را ببنديد و براي يک روز تازه شکرگزاري 

کنيد. شکرگزاري فکر شما را مثبت و از منفي دور مي کند.

4. یادداشت روزانه بنویسید )5 الي 15 دقیقه(

بعد از اين که به برکت و نعمت زندگي خود آگاه شديد، دفتر 
يادداشت تان را برداريد. مهم ترين اهداف تان را بنويسيد. 

هم اهداف بلندمدت و هم اهداف آن روز را. نوشتن روزانه ي 
اهداف و تصويري بزرگ که مي خواهيد در آينده داشته باشيد، 

آن را خودآگاه و ناخودآگاه مي کند. 
تحقيقات نشان داده مغز، خصوصا در قسمت جلويي، درست 
پس از بيدار شدن در فعال ترين و خالق ترين حالت است. 
را درمورد پروژه اي که روي آن کار  ايده هاي تان  بنابراين، 
مي کنيد در يادداشت خود خالي کنيد. با تمرين، در گرفتن 

ايده هاي بيش تر و شفاف تر ماهر مي شويد.

5. ورزش کنید )20 تا 45 دقیقه(
علي رغم مدراک بسيار در مورد نياز بدن به ورزش، فقط يک 
سوم شهروندان 25 تا 64 ساله ي آمريکايي، فعاليت جسماني 
منظم دارند. در حين ورزش، ماده ي شيميايي دوپامين ترشح 
مي شود که باعث افزايش اعتماد به نفس و درنتيجه بهره وري 

بيش تر مي شود.

یا  آموزنده  محتواي  به  ورزش،  هنگام   .6
الهام بخش گوش بدهید

مردم عادي به دنبال تفريح اند و مردم موفق درپي آموزش 
و يادگيري. با گوش دادن به پادکست يا کتاب هاي صوتي 
از  نظر جسماني و هم  از  در هنگام ورزش، هم زمان هم 

 نظر روحي، به خود کمک کرده ايد. البته مي توانيد به کلي 
کتاب هم گوش بدهيد.

7. دوش آب سرد بگیرید )3 تا 5 دقیقه(
»توني رابينز«، از موفق ترين سخنرانان انگيزشي و نويسنده ي 
کتاب هاي پرفروش انگيزشي، روز خود را با پريدن در يک 
استخر آب سرد، شروع مي کند. حتما مي پرسيد چرا؟! با تکرار 
اين کار، غوطه ور شدن در  آب سرد، تغييرات مثبت پايداري در 
سيستم ايمني، غدد لنفاوي، گردش خون و سيستم گوارش 
بدن ايجاد مي کند. تحقيقي در سال 2007 انجام شده و به اين 
نتيجه رسيده بود که دوش آب سرد روزانه، عاليم افسردگي 

را درمان مي کند و اغلب موثرتر از داروهاي شيميايي است.

8. پروتئین مصرف کنید )3 الي 15 دقیقه(
غذاهاي مملو از پروتئين، شما را بيش تر از دسته هاي ديگر 
اين غذاها وقت  غذايي سير نگه مي دارند؛ چرا که هضم  
بيش تري مي گيرد. هم چنين پروتئين قند خون را ثابت نگه 
مي دارد و از حس گرسنگي کاذب جلوگيري کرده در نتيجه 

ميل به خوردن کربوهيدرات را کاهش مي دهد.
تخم مرغ، مغزها، گوشت و دانه ها بهترين گزينه براي صبحانه 
هستند. اين برنامه ي صبحگاهي، 60 تا 100 دقيقه وقت شما 
را مي گيرد. با رعايت همه ي اين موارد، روزتان و سرانجام 

زندگي شما تغيير خواهد کرد.

8 کاری که باید هر روز قبل از ساعت 8 انجام بدهید
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داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را نقدا 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.    09158668002

به تعدادی نیروی نصاب نرده، راه پله 
استیل ، فرفورژه و جوشکار درب و 
پنجره نیازمندیم.   09158073207

به یک نفر خانم برای کار
در سالن زیبایی  نیازمندیم.

32441286 -09014661671

به یک همکار برای کار
 در دفتر فروش نیازمندیم.

09158073207

کلیه وسایل سالن زیبایی مروارید واقع در 
خیابان شعبانیه با قیمت عالی واگذار می شود.

09157212835

فروش کلیه لوازم مغازه آرایشی و بهداشتی 
و خرازی با موقعیت عالی و فروش خوب

 یا معاوضه با خودرو    09153613398

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

09155623060

یک سهم کامل روستای مزگ دارای باغ زرشکی 
به مساحت 550 مترمربع، زمین بایر و زمین زعفرانی

 دارای 24 فنجان آب به قیمت 170 میلیون تومان به فروش 
می رسد.  سند آماده     09382874105 - اسفهرودی

امتیاز آژانس اتومبیل فرزان با کلیه لوازم 
واقع در خیابان جمهوری فلکه فرزان

 واگذار می گردد.   09151602794

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت نقدا در محل خریداریم.
32210570  - 09159618050

کارواش بخار با تمامی امکانات 
و درآمد عالی به صورت نقد و اقساط
 به فروش می رسد.  09358994585

اجرای تخریب ساختمان با ضمانت
 و خاک برداری با بیل مکانیکی

09151607096- براتی

داربست بنی اسدی اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی

کارت دانشجویی نعیم اژدری به شماره دانشجویی 
9011212501 از  دانشگاه صنعتی بیرجند رشته 

مهندسی صنایع مقطع کارشناسی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اجرای تخریب ساختمان با ضمانت 
ملک مجاور و خاک برداری با بیل 
مکانیکی    09155625819 - براتی

خدمات بیل مکانیکی چرخ زنجیری  
تسطیح اراضی با گریدر- خاک برداری 
و خاک ریزی و کلیه عملیات زیرسازی و 
آسفالت 09155623441- 09151600859 زرگری

فروش انواع کولر از کارخانجات 
معتبر به قیمت درب کارخانه

09151614818
رستوران فوق العاده شیک و زیبا دارای قرارداد
 با شرکت ها و ارگان های دولتی و موقعیت عالی

 با قیمت مناسب به فروش می رسد.
09156049593 - 32449092 

فروش فوری
آپارتمان 88 متری، 2 طبقه، فی 110 میلیون + 20 

میلیون وام واقع در سجادشهر- شمشاد 6
09155238862 - 32412738

تعداد یک یخچال و دو 
ویترین قنادی با نازل ترین 
قیمت به فروش می رسد.
09159622401 - رحمانی

یک عدد دستگاه کارت خوان بی سیم
 در محدوده خیابان ولی عصر )عج( مهرشهر 

مفقود گردیده از یابنده تقاضا می شود
در صورت اطالع با دریافت مژدگانی
 با شماره ذیل تماس حاصل نماید. 

09159253251

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    
خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 

تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 
09155619620 - 09199416784 حسینی

اتومبیل تصادفی و چپی شما را 
با باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

شعبه فالفل آبادان در بیرجند واگذار می گردد. 
پاسخگویی فقط تلفنی   09365301059

توجه                                 توجه

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

 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

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی  با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی
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فقط با استفاده از انگشتان دست و با حرکت ساده استرس و درد را تسکین دهید. فقط کافیست با یافتن محل آن در عرض ۳۰ ثانیه مشکل را حل کنید 
نقطه هوکو بین انگشت اشاره و شست واقع شده است. این محل قسمت باالی بدن را آرامش میدهد. با فشار دادن این محل، اعصاب تحریک می شود.
فشار نقطه هوکو، که بین انگشت اشاره و شست است. این محل را فقط به مدت ۳۰ ثانیه یا تا زمانی که احساس کردید عضالت آرام شدند فشار دهید.

ورزشی درمان سردرد در ۳۰ ثانیه!

 کم کردن ارتفاع برای نشستن
در آشیانه قهرمانی

ایران  فوتبال  برتر  لیگ  فصل  این  اتفاقات  ابراهیمی: 
صرف نظر از هر نتیجه ای که در آن رقم بخورد بی 
تردید ماه ها و سال ها در ذهن هواداران پرشور فوتبال 
مرور خواهد شد. با هفته ماقبل آخری که به گواه جدول 
رقابت ها شانه به شانه ترین کشمکش تاریخ 15 ساله 
هرگز  شاید  امسال  برتر  لیگ  است.  ایران  برتر  لیگ 
حرکت دیزلی ابتدای فصل پرسپولیس و بی تابی دلربای 
آخر فصلش برای قهرمانی، شخصیت بی بدیل استقالل 
در حفظ حرمت نامش، جذبه فوتبال سراسر تکنیکی 
خوزستان با برندی بنام عبدا... ویسی، حرکت مخملی 
تراکتور و نفت برای امید به انقالبی در صدر جدول و 
در نهایت خواب آشفته ی راه آهن ، سیاه جامگان و 
ملوان برای عبور از کابوس لغزش به دسته پایین تر 
را فراموش نکنید . وقتی همه اتفاقات دو هفته آخر را 
 مرور کنند تصویرگر ذهنی کم کردن ارتفاع پرواز برای

پرنده ای خواهند بود که آشیانه قهرمانی اش را نشانه 
 رفته است. استقالل: در یک صورت آبی پوشان پایتخت

می توانند خاطره تلخ شکست در شهرآورد را از ذهن 
هوادارانشان پاک کنند، چاشنی قهرمانی شاید کاتالیزور 
موفقی برای تبدیل طعمی تلخ باشد اما پس از آن بی 
تردید قهرمانی دوگانه تاریخ نگاری را به کامشان شیرین 
 خواهد کرد. پرسپولیس: هواداران پرسپولیس از همه چیز

راضی اند. از پرسپولیس، سرمربی اش، فوتبال جذاب 
و بازیکنان خاطره ساز دربی آخر.  اما اگر فصل تنها 
با خاطره دربی برایشان تمام شود قطعا حسرت بزرگی 
برایشان باقی خواهد ماند. شاید پرسپولیس شایسته ترین 
تیم برای قهرمانی تا قبل از سوت پایان بازی هفته آخر 
باشد اما فقط با قهرمانی شایسته ترین تیم باقی خواهد 
ماند.  استقالل خوزستان : عالی هستند . به احترام مردان 
گمنام خوزستان همه باید از جابرخیزند در فوتبالی که 
بیشتر از پول ادعا و مصاحبه در آن نقش دارد، تیمی مدعی 
قهرمانی است که بازیکنانش سال اولی است لیگ برتر 
را شرمنده نام و فوتبالشان کرده اند.  قهرمانی استقالل 
لسترسیتی  و  است  ابدی  احترام  شایسته  خوزستان، 
اعتقاد به  اش  وطنی  راینری  کلودیو  با  ایران   فوتبال 

خیلی ها نزدیک ترین تیم به قهرمانی است.

دو مدال طالي جوانان کشتي ايران در 
تورنمنت گرجستان

فرنگي کاران جوان ایران در نخستین روز رقابت هاي 
بین المللي گرجستان، به دو مدال طال دست یافتند. به 
گزارش ایرنا، در وزن 6۰ کیلوگرم، »محمدرضا گرایي« 
که با شکست تمامي رقبا راهي دیدار فینال شده بود در 
این مسابقه نیز موفق شد از سد »آناتوني کاستینکوف« 
از اوکراین بگذرد و صاحب مدال طال شود. در وزن 96 
کیلوگرم، »امیرحسین حسیني« که با پیروزي بر حریفان 
فینال »ارکان  بود در مسابقه  پایاني شده  راهي دیدار 

چیلیکي« از آلمان را مغلوب کرد و طالیي شد.

 صبح خود را با اين خوردنی ها
 آغاز کنید

سالمت نیوز- با وجود آنچه شما ممکن است 
باشید خوردن صبحانه برای همه الزم  شنیده 

نیست در واقع، حذف صبحانه ممکن است بهتر 
از خوردن بسیاری از غذاهای ناسالم در صبحانه 
با این حال، خوردن مواد غذایی مناسب  باشد 
می تواند به شما انرژی دهد و از خوردن بیش 
. چند  بقیه روز جلوگیری کند  از حد در طول 

مورد از بهترین مواد غذایی وجود دارد که می 
توانید در رژیم غذایی صبح بخورید. تخم مرغ: 
خوردن تخم مرغ در صبحانه افزایش احساس 
سیری، کاهش مصرف کالری در وعده غذایی 
انسولین  و  خون  قند  سطح  حفظ  به  و  بعدی 

ماست  یونانی:   ماست  کند.  می  کمک  ثابت 
تواند  می  همچنین  لبنی  محصوالت  دیگر  و 
به کنترل وزن کمک کنند چرا که آنها سطح 
هورمون هایی که احساس سیری می دهند را 
حاوی  نیز  چرب  پر  ماست  دهد.  می  افزایش 

است  ممکن  که  است  مزدوج  لینولئیک  اسید 
ابتال  خطر  و  افزایش  را  چربی  دادن  دست  از 
به سرطان پستان را کاهش دهد. قهوه: قهوه 
شده  داده  نشان  که  است  باال  کافئین  دارای 
است به منظور بهبود خلق و خوی، هوشیاری و 
عملکرد ذهنی مناسب است. کافئین همچنین 
سبب افزایش سوخت و ساز و چربی سوزی می 
شود. بلغور جو دوسر: شامل یک فیبر منحصر 
فیبر  این  است.  گلوکان  بتا  نام  به  فرد  به 
است  توجه  قابل  بسیار  درمانی  خواص  دارای 
.انواع  توت:  دهد.  می  کاهش  را  کلسترول  و 
توت ها حاوی آنتی اکسیدان به نام آنتوسیانین 

ها هستند که از قلب شما حفاظت می کند .

بهترين میان وعده های شب

خوردن  چاقی  عوامل  از  یکی  نیوز:  سالمت 
میان وعده های پر کالری قبل از خواب است، 
جایگزین کردن این میان وعده ها با یک غذای 
سالمتر می تواند به کاهش وزن کمک زیادی 
کنیم  می  پرخوری  خواب  از  قبل  وقتی  بکند. 
بدن تمایل بیشتری برای ذخیره کردن کالری 
ها به عنوان چربی پیدا می کند. اینجاست که 
باید هوشمندانه انتخاب کنیم که چه غذایی را 
چه مقدار بخوریم. ذرت بو داده:  فنجان ذرت 

می  درست  خانه  در  خودتان  که  ای  داده  بو 
فیبر  از  سرشار  و  ندارد  بیشتر  کالری  کنید ۳۰ 
می  افزایش  را  سیری  احساس  که  هست  نیز 
دهد. شکالت تلخ:  شکالت حتی زمانی هم که 
می خواهید وزن کم کنید مورد استفاده است. 

فقط مطمئن شوید شکالت تلخی که استفاده 
می کنید دارای 72 درصد یا بیشتر کاکائو باشد. 
آنتی  مقدار  بیشترین  تواند  می  چنین شکالتی 
اکسیدان و همچنین فیبر را به بدن برساند. انجیر 
خشک: هر زمان هوس چیزی شیرین کردید، 

میوه های خشک می توانند به کمکتان بیایند. 
نیستند، فقط  بد  غذاهای شیرین طبیعی هرگز 
حواستان باشد که تنها سه تا چهار عدد از این 
میوه های خشک خوش طعم را میل کنید. میوه 
های خشک سرشار از فیبر هستند و چربی کمی 

نیز دارند. ماست یونانی ) یا چکیده (: حالت این 
ماست ما را به یاد بستنی می اندازد، اما ماست 
یونانی ) یا چکیده ( انتخابی بسیار سالم تر است. 
پروتئین باال و قند پایینی دارد. این میان وعده به 
خوبی احساس گرسنگی را از بین می برد و قند 

خونتان هم بی جهت باال نمی رود. 

رفع خستگی و رسیدن به آرامش با 
مصرف خرما

سالمت نیوز: جدیدترین تحقیقات علمی بیانگر 
مایه  و  افراد  خشونت  رفع  در  خرما  بودن  موثر 
پزشکی  نظر  از  خرما  آنهاست.  روحی  آرامش 
میوه ای  خرما  است.  باارزش  بسیار  غذایی  ماده 
است بسیار مقوی که مواد معدنی بسیاری مانند 
 b و   a ویتامین  منگنز،  آهن،  کلسیم،  پتاسیم، 
است. تحقیقات درباره خرما نشان داده است که 
این میوه می تواند از بسیاری از سرطان ها مانند 
سرطان کولون و معده پیشگیری می کند. خوردن 
خرما به تنهایی یا همراه لبنیات از جمله شیر برای 
کوفتگی و خستگی مفرط ناشی از روزه داری یا 
فعالیت های سنگین بسیار مفید است. در بعضی 
از کتب طب سنتی از خرما به عنوان خونساز یاد 
می شود که برای افراد ضعیف مفید است. وجود 
مقادیر زیاد بتاکاروتن, منیزیم و آهن در پیشگیری 
برای  همچنین  است  موثر  بسیار  سرطان  از 
پیشگیری از بیماری های قلبی و عفونت ها مفید 
است. خاصیت دیگر خرما خنثی کردن اسید معده 
است و باید تاکید کرد که خرما برای افراد سالمند 

و کودکان بسیار مفید است.

رفع خستگی و رسیدن به آرامش با مصرف خرما

توقیف سواری بی ام و با 207 
کیلومتر سرعت غیرمجاز 

کیلومتر   2۰7 با  و  ام  بی  سواری  دستگاه  یک 
خراسان  قاین  شهرستان  در  مجاز  غیر  سرعت 
خراسان  راه  پلیس  رئیس  شد.  توقیف  جنوبی 
جنوبی گفت: مأموران پلیس راه قاین روز گذشته 
راننده خودروی بی ام و را به علت ارتکاب تخلفات 
متوقف  مجاز  غیر  سبقت  و  ،سرعت  ساز  حادثه 
راننده  افزود:  رضایی  حسین  سرهنگ  کردند. 
منفی  نمره   15 و  جریمه  ریال  میلیون   2 خاطی، 
این  او ثبت شد.  وی گفت:  در سوابق گواهینامه 

خودرو توقیف و روانه توقفگاه پلیس شد.

  واژگونی خودرو در شهرستان قاینات یك کشته 
و پنج زخمی برجا گذاشت

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت: با واژگونی 
قاینات  آباد شهرستان  یک دستگاه خودرو در جاده خضری - فیض 
ایرنا،  گزارش  به  شدند.  زخمی  نفر  پنج  و  کشته  آموز  دانش  یک 
جان  دم  در  نفر  یک  حادثه  این  در  افزود:  رضایی  حسین  سرهنگ 
باخت و زخمی ها برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند. وی اضافه 
کرد: راننده خودرو مادر دو دانش آموز هست و علت حادثه در دست 

بررسی است.
گفته شد که والدین دانش آموزان برای رفت و آمد فرزندان خود به 
چهار  که  آباد  فیض  روستای  به  خضری  از  را  آنها  نوبت  به  مدرسه 

کیلومتر فاصله دارد، جابجا می کنند.

  توقیف 42 میلیون ریال کاالي قاچاق 
در شهرستان قاینات

حوزه  در  عبوري  اتوبوس  یکدستگاه  از  گفت:  قاینات  انتظامي  فرمانده 
ضبط  و  کشف  قاچاق  کاالي  ریال  42میلیون  شهرستان  این  استحفاظي 
زاده  امیرآبادي  علیرضا  سرهنگ  پلیس،  خبري  پایگاه  گزارش  به  شد. 
بلوچستان  و  سیستان  از  که  اتوبوس  از  بازرسي  و  ایست  ماموران  افزود: 
بازرسي  را  خودرو  و  مشکوک  بود  حرکت  در  رضوي  خراسان  سمت  به 
و  قاچاق  کاالي  ورود  ممنوعیت  طرح  اجراي  در  کرد:  تصریح  وي  کردند. 
فاقد  اتوبوس مقداري کاالي قاچاق که  از  بازرسي  با متخلفان، در  برخورد 
انتظامي  فرمانده  نفر دستگیر شد.  بود کشف و یک  اسناد گمرکي  هرگونه 
به مراجع  نفر متهم  استان تحویل و یک  به گمرک  افزود:کاالي مکشوفه 

قضایي معرفي شد.

 کشف 25 تن برنج قاچاق در 
 شهرستان نهبندان 

نهبندان  شهرستان  در  ریال  میلیارد   2 ارزش  به  قاچاق  برنج  تن   25
گفت:  جنوبی  خراسان  انتظامی  فرمانده  شد.  کشف  جنوبی  خراسان 
کنترل  هنگام  گذشته  روز  نهبندان  شهرستان  بازرسي  و  ایست  مأموران 
از شهرهاي جنوبي کشور  خودروهاي عبوري به یک دستگاه تریلي که 
افزود:  مجید شجاع  بود مشکوک شدند. سرهنگ  عازم خراسان رضوي 
مأموران در بازرسي از خودرو 25 تن برنج قاچاق در قالب 625 کیسه 4۰ 
کارشناسان  گفت:  وی  کردند.  کشف  بود،  حمل  مجوز  فاقد  که  کیلویی 
فرمانده  کردند.  برآورد  ریال  میلیارد   2 را  قاچاق  محموله  این  ارزش 
و  بازداشت  متهم   2 خصوص  دراین  افزود:  جنوبی  خراسان  انتظامی 

تحویل مقامات قضایی شدند.

فروش انواع آجر سفال تیغه ای 2۰*15 و 15*1۰ و آجر گری و پوکه سفال

آجر سفـال قومنجـان
آدرس: بیرجند- انتهای خیابان رجايی  
مغازه های امامزادگان شهدای باقريه )دره شیخان( 
جنب سوپر مارکت آستانه )خسروی(
۰912587۳764 -۰9159614۰85 -۳2۳17515

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

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 

و چهارراه دولت 
آدرس : نبش غفاری 4 

32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 

مه 
بی

و 
ت 

مان
 ض

ل
سا

 10
ن

را
ای

ول
حص

ع  م
تنو

قابل توجه همشهريان عزيز
به تعدادی خانم برای انجام خدمات 

)کوتاهی - اصالح ابرو - رنگ( 
به صورت آموزشی و به طور رایگان 

با حضور مربی مجرب نیازمندیم.
09152698760 - 32438413

             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
همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر  فروشگـاه مـروج 

تلفن تماس: 31057
بین معلم 44 و چهارراه 15 خرداد)قنادي طوس(

فروش اقساطي 10 ماهه تصفیه آب 
كلينيك تخصصي تعميرات راه اندازي شد

آب شیرین کن ،کولر آبي ،آب گرم کن
 لوله کشي آب سرد و گرم

 اجاق گاز، شیرآالت

تعمیر انواع لوازم خانگی 
 لباسشویی ، کولر و... 

آدرس: نبش انقالب 6 - شهریاری 
 09151643778  

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی

دریافت کارت شرکت در آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی )دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته( 
سال 1395حاوی اطالعات ثبت نام ، تاریخ و محل برگزاری آزمون از امروز دوشنبه 95/2/13 

بر روی سایت www.sanjesh.org آزمون: صبح و بعدازظهر روزهای پنجشنبه و جمعه
 مورخ 16و 17 اردیبهشت ماه

بیرجند، بلوار سجاد، میدان تمنای باران
05632425252 - 32425151    

Bir-hormzan.ac.ir 
روابط عمومی موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند
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طبس کماکان جزئی از 
خراسان جنوبی است

حسین زاده- طبس کماکان جزئی از خراسان جنوبی 
است. استاندار در گفتگو با آوا گفت: به عنوان خدمتگزار 
مردم استان هر آنچه از دستمان برآید برای خدمت به 
مردم خوب این شهرستان انجام خواهیم داد. وی اعالم 
کرد: هیچگونه تصمیمی برای انتزاع این شهرستان از 
استان گرفته نشده است. وی ادامه داد: قبال هم بطور 
اعالم شده که طبس  وزارت کشور  از سوی  مکتوب 
جزئی از خراسان جنوبی است و هیچگونه تغییری بدون 
نظر این وزارتخانه که متولی و تصمیم گیرنده در این 
انجام نخواهد شد. به گفته خدمتگزار در  زمینه است 
آخرین جلسه با وزارت کشور هم هیچگونه بحثی در 
این رابطه مطرح نشده است. گفتنی است روز گذشته 
عبدا... زاده در آخرین روزهای انجام مسئولیت خویش به 
عنوان نماینده شهرستان های طبس، فردوس، بشرویه 
و سرایان در مجلس از پذیرش موضوع بررسی دوباره 
انتزاع طبس از خراسان جنوبی در وزارت کشور خبر داد.

همزمان با 11اردیبهشت ماه کارگران 
نمونه بهزیستی استان تجلیل شدند

همزمان با 11 اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر، در 
از  استان  نمونه  کارگران  از  تجلیل  بزرگ  همایش 

کارگران نمونه بهزیستی استان هم تقدیر شد. 

کمک ایرانیان خارج از کشور
 به نیازمندان خراسان جنوبی

از کشور 127 میلیون تومان  ایرانی خارج  نیکوکاران 
به نیازمندان خراسان جنوبی کمک کردند.به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما، معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گفت: این 
استان  نیازمندان  به  کشور  از  خارج  خیر  سه  را  مبلغ 
اهداء کردند. حسینی افزود: همچنین 43 حامی خارج از 
کشور پارسال در قالب طرح محسنین و اکرام ایتام 55 

میلیون تومان به ایتام زیرپوشش خود کمک کردند.

1۲۰ خانواده ورزشکار شهید استان 
تجلیل می شوند   

جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  تسنیم- 
با بیان اینکه با حضور مشاور وزیر ورزش و جوانان 
در استان 123 خانواده ورزشکار شهید، پیشکسوت، 
دهمین  گفت:  شوند،  می  تجلیل  ایثارگر  و  معلم 
یادواره ورزشکاران شهید و تکریم آزادگان ورزشکار، 
می شود.عزیزاده  برگزار  نیز  معلمان  و  پیشکسوتان 
از ورزشکار ملی پوش  برنامه ها  این  مقدم گفت: در 

خراسان جنوبی نجمه خدمتی نیز تجلیل می شود.

سفیر هند از کارگاه تولیدی حمایتی 
دستان پرتوان بازدید کرد

حمایتی  تولیدی  کارگاه  از  هند  سفیر  کمار  سائوراب 
دستان پر توان بازدید کرد. در این برنامه نمونه هایی از 
محصوالت تولیدی و دست ساز بانوان کم توان تحت 

حمایت بهزیستی به اعضای سفارت تقدیم شد .

برگزاری اولین دوره آموزش 
پارچه بافی در روستای بهلگرد

اولین دوره آموزش حوله بافی با استقبال بی نظیر اهالی 
روستای بهلگرد از شنبه 11 اردیبهشت جاری آغاز شد. 

رها سازی یک بهله سارگپه در درمیان
درمیان  زیست  محیط  حفاظت  نمایندگی  سرپرست 
دوستداران  از  یکی  توسط  سارگپه  بهله  یک  گفت: 
بانان  محیط  تحویل  وحش  حیات  به  عالقمندان  و 
شهرستان شد. دادی افزود: این پرنده پس از تیمار و 

مراقبت و بهبودی کامل در طبیعت رها سازی شد. 

اکران فیلم بادیگارد ،یک هفته دیگر 
در سینما فرهنگ طبس تمدید شد

فیلم سینمایی بادیگارد، به کارگردانی ابراهیم حاتمی 
کیا، به مدت یک هفته دیگر تا پنجشنبه 1٦ اردیبهشت 

٩5 در سینما فرهنگ طبس اکران خواهد شد. 

راه اندازی سینمای سرایان 
صداوسیما- نخستین سینمای سرایان به بهره برداری 
رسید. رمضانی رئیس  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
میلیون   120 سینما  این  تجهیز  برای  گفت:  سرایان 

تومان توسط بخش خصوصی هزینه شده است.

 برداشت گل محمدي از باغ هاي 
شهرداري قاین آغاز شد

ایرنا - شهردار قاین گفت: برداشت گل محمدي از 
مرکز  شهرداري  محمدي  گل  باغ  هکتار  نیم  و  سه 
شهرستان قاینات آغاز شد. نوروزي افزود: پیش بیني 
مي شود امسال یک و نیم تن گل برداشت و پس از 

خشک کردن به فروش مي رسد.

پیش بیني تولید 16۰ تن کرك، مو و 
پشم از دامهاي عشایر 

ایرنا - غالمرضا قوسي مدیرکل امور عشایري خراسان 
جنوبي با بیان اینکه کار چیدن پشم دام هاي عشایر 
استان از اوایل اردیبهشت ٩5 آغاز شد، پیش بیني کرد: 

امسال 1٦0 تن کرك، مو و پشم برداشت شود.

وجود 5 مدرسه خشتی و گلی در استان
ایسنا- مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی 
از  که  دارد  وجود  خشتی  مدرسه   5 استان  در  گفت: 
کرد:  اظهار  نیستند.بیگی،  برخوردار  مناسبی  استحکام 
تعداد دانش آموزان در هر مدرسه کمتر از 10 نفر بوده و 
در این خصوص با توجه به تامین اعتبار سازمان نوسازی 
مدارس کشور، امسال نسبت به جایگزینی با اتاق پیش 

ساخته مستحکم اقدام خواهد شد.

آغاز عملیات مطالعات امکان سنجی 
مسیر طبسـ  بردسکن  

گفت:  طبس  شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس  فارس- 
مطالعات امکان سنجی مسیر طبس،عشق آبادـ  بردسکن 
به منظور کددار کردن این محور آغاز شده است. وی 
در ارتباط با مهم ترین پل مواصالتی شهرستان طبس 
گفت: روکش آسفالت گرم پل راه آهن در مسیر طبس 
- اصفهان در مدت زمان دو روز کاری انجام  شده است.

 عزت و اقتدار کشور رهین آموزش 
و پرورش کارآمد و قدرتمند است  

مجلس  در  و خوسف  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 
در پیامی روز معلم را تبریک گفت.به گزارش فارس، 
حجت االسالم عبادی گفت: بدون شک عزت و اقتدار 
کشور رهین آموزش و پرورش کارآمد و قدرتمند بوده 
و آموزش و پرورش قدرتمند و پویا در گرو معلمانی 

بصیر، دلسوز، ساعی و صبور است.

جذب 77 نیروی جدید در مرکز 
بهداشت بیرجند  

فارس-مشایخی جم رئیس مرکز بهداشت بیرجند از به 
آینده خبر   کارگیری 77 نیروی شرکتی طی یک ماه 
داد و گفت: با برگزاری آموزش های الزم تمام نیروهای 

قدیمی و جدید به مراقب سالمت تبدیل می شوند.

احیای1۴ دارالقرآن در مدارس استان 
تسنیم- المعی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی گفت: تاکنون 100 کنگره ویژه شهدای دانش 
به  که  دارالقرآن   14 همچنین  و  شده  برگزار  آموز 
فراموشی سپرده شدند نیز احیا شد و در کل استان 

نیز پژوهش سراهای دانش آموزی تقویت شدند.

آغاز برداشت گیاه آنغوزه  
برداشت گیاه دارویی آنغوزه در خراسان جنوبی آغاز 
شد.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: 
از  هکتار  هزار   100 سطح  در  آنغوزه  گیاه  برداشت 
اراضی شهرستانهای طبس، بشرویه، قاین و نهبندان 
آغاز شد. شریفی افزود: پیش بینی می شود 1٩ تن 
آنغوزه برداشت شود که یک میلیارد و ٩00 میلیون 
کرد.  خواهد  جنوبی  خراسان  نصیب  درآمد  تومان 
گفتنی است آنغوزه برای درمان اختالالت عصبی در 
درمان  درد،  دندان  رفع  فشارخون،  کاهش  کودکان، 
آسم،  مانند  تنفسی  های  ناراحتی  درمان  و  یبوست 

سیاه سرفه و برونشیت کاربرد دارد.

اهدای ۴۰ درخت براي زکات شجره 
طیبه در سرایان

40 اصله درخت پسته در شهرستان سرایان برای زکات 
شجره طیبه اهدا شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
اربابی رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( سرایان گفت: 
در طرح شجره طیبه ، محصول درختان معین شده به 
عنوان زکات ، بین نیازمندان آن منطقه توزیع می شود.  

نمایشگاه آثار صنایع دستی هنرجویان 
هنرستان عقیله بنی هاشم قاینات

به مناسبت هفته مشاغل، هنرآموزان هنرستان عقیله 
بنی هاشم شهرستان قاینات نمایشگاهی از آثار صنایع 
ارشاد  و  فرهنگ  نگارخانه  محل  در  را  خود  دستی 
از  نمایشگاه  این  کردند.  برگزار  شهرستان  اسالمی 

تاریخ 7 اردیبهشت به مدت یک هفته دایر می باشد.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند با بیان اینکه تا کنون 1٩هزار و ٦21 دانشجو فارغ التحصیل شدند، گفت: تعداد ٦۸ نفر دانشجو 
در مقطع کارشناسی ارشد و ۸ نفر در مقطع دکتری از طریق استعداد درخشان پذیرفته شدند. به گزارش تسنیم، رئیسی اظهار داشت: در حال حاضر

 دانشگاه بیرجند 331 عضو هیئت علمی دارد که از این تعداد ٦0 درصد استادیار  و 22 درصد دانشیار هستند.

پذیرش ۸ دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه بیرجند از طریق استعدادهای درخشان

کاظمی فرد- همایش بزرگداشت روز ملی شورا 
در فرمانداری بیرجند برگزار و بر هم افزایی و 
هم پوشانی شورای اسالمی و مسئوالن بر حل 
مشکالت مردم و ارائه خدمات بهتر و مطلوب 
به جامعه تاکید شد. استاندار در این همایش 
مقدس  نظام  در  سرمایه  بزرگترین  را  مردم 
اسالمی دانست و افزود: شوراها برخاسته از متن 
مردمی هستند که بزرگترین حماسه ها را رقم 
زده و در تمامی عرصه ها و صحنه ها حضوری 
دشمن شکن دارند. خدمتگزار با بیان اینکه باید 
از هر فرصتی برای پیگیری و حل مشکالت 
استان و مردم استفاده شود، اظهار کرد: بیش از 
گذشته باید از ظرفیت شوراها برای هم افزایی، 
هم پوشانی و ارائه خدمت بهتر و بیشتر به مردم 
استفاده کرد.وی با تاکید بر اینکه نباید خدمات 
شوراهای  به  بگیریم، خطاب  نادیده  را  دولت 
اسالمی شهر و روستا گفت: کمک کنید که 
اخالق مداری را در جامعه رشد دهیم و هر که 
قابلیت و ظرفیتی دارد وارد عرصه خدمت شود.

۲۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی 
سند دار می شود

این  در  نیز  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
هزار هکتار  برای 22  از صدور سند  همایش 
و  داد  خبر  جاری  سال  در  کشاورزی  اراضی 
گفت: سامانه حفاظت از اراضی کشاورزی به 
شماره 131 فعال شد که بالغ بر هزار و 200 
ساعت کار انجام داده است.ولی پور مطلق با 
بیان اینکه در سال گذشته قلع و قمع ساخت و 
سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی استان 
افزایش 1.5 برابری داشته، اظهار کرد: در این 
مدت بالغ بر 50 مورد ساخت و ساز غیر مجاز 
تخریب شد.وی با تاکید بر اینکه از ساخت و 
به  کشاورزی  اراضی  در  مجاز  غیر  سازهای 
عنوان  می شود،  ممانعت  درصد   100 صورت 
کرد: در همین راستا شوراهای اسالمی روستاها 
باید توجه داشته باشند که از الحاق زمین های 
روستایی  هادی  های  طرح  به   کشاورزی 

جلوگیری کنند.

صدور کارت کشاورز برای کشاورزان

مقدماتی  کارهای  مطلق  پور  ولی  گفته  به 
هکتار  هزار   22 برای  کاداستر  طرح  اجرای 
از اراضی استان انجام و در سال جاری اجرا 
می شود. وی عنوان کرد: تالش می کنیم که 
در طی یک برنامه شش ساله 500 هزار هکتار 
از زمین های کشاورزی استان را سنددار کنیم 
که نیاز است کشاورزان در این زمینه همکاری 
کنند. وی با بیان اینکه در کنار همه اقدامات 
ارائه خدمت به کشاورزان در قالب  به دنبال 

کارت کشاورز هستیم، 

اجرای طرح استفاده از آب های 

غیر متعارف

هم  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
با بیان اینکه میزان تخلیه آب قنوات ادر سال 
7۸ بالغ بر ٦70 میلیون مترمکعب بود که این 
میزان در سال جاری به کمتر از 200 میلیون متر 
مکعب رسیده است، گفت : خشکسالی مشکل 
یک شهرستان نیست بلکه تمام استان با مشکل 
کم آبی رو به رو هستند. امامی به کاهش میزان 
آبدهی قنوات استان در سال های گذشته اشاره 
کرد و گفت: میزان تخلیه قنوات استان در سال 
7۸ بالغ بر ٦70 میلیون مترمکعب بود که این 
میزان در سال ٩0 به 2٦0 میلیون متر مکعب 

رسید و امسال نیز میزان تخلیه قنوات استان به 
کمتر از 200 میلیون متر مکعب رسیده که این 
امر نشان دهنده کاهش آبدهی قنوات است. به 
گفته وی این در حالی است که میزان برداشت 
از منابع آبی در این مدت همچنان ثابت بوده 
وادامه این راه به صالح استان نبوده و باید بهره 
برداری درست از منابع آبی را در دستور کار قرار 
دهیم. مدیرعامل شرکت آب استان با اشاره به 
مشکالت آب در دشت سرایان گفت : با اقدامات 
انجام شده در این مدت میزان مصرف آب در 
سرایان از ٩5 میلیون متر مکعب در سال 7۸ 
به 52 میلیون متر مکعب در سال جاری رسید 
اما کافی نیست چراکه این محدوده در سه دهه 
گذشته با کسری زیادی روبه رو بوده است.امامی 
همچنین به پروژه آبرسانی به بیرجند اشاره کرد 
و گفت: برای اجرای این طرح 37 میلیارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته شده و امیدواریم بتوانیم این 

پروژه را ظرف 1۸ ماه به اتمام برسانیم.

اجرا طرح نیازسنجی آموزش های 
مهارتی در استان

سنجری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان با بیان اینکه ظرفیت های خوبی در حوزه 
اشتغال وجود دارد، گفت نیروی انسانی با وجود 

اینکه جوان است، ولی متأسفانه فاقد هرگونه 
مهارت است و تا زمانی که نیرو مهارت نداشته 
باشد اشتغالی وجود ندارد.وی افزود: سال گذشته 
نیازسنجی آموزش های مهارتی در استان انجام 
و تمام اطالعات مورد نیاز در زمینه نیازهای 
الزمه  کرد:  تأکید  وی  شد.  مشخص  مردم 
ایجاد اشتغال پایدار این است که مشاوره هایی 
که در مراکز کاریابی و فنی وحرفه ای برگزار 
می شود به سمت و سوی آموزش های مهارتی 
سال  کرد:  خاطرنشان  شوند. وی  داده  سوق 
گذشته با وجود محدودیت ها 70 میلیارد تومان 

تسهیالت قرض الحسنه در استان داشتیم.

خشکسالی ، کم آبی، نبود اشتغال 
و عدم حمایت از سرمایه گذاران 

مشکالت شهرستان ها
نماینده شورای اسالمی شهر فردوس نیز در 
عمده  مشکالت  اینکه  بیان  با  همایش  این 
زیرساخت  نبود  آبی،  کم  خشکسالی،  استان 
های حمل و نقل و نبود اشتغال است گفت: 
نداشتن  فردوس  شهرستان  بزرگ  مشکل 
مرزهای مشخص با سایر استان ها و شهرستان 
مشکل  این  ساله  هر  که  هست  همجوار  ها 
بیشتر می شود. وی با بیان اینکه مشکل اصلی 
اظهار  است،  خشکسالی  فردوس  شهرستان 
کرد: کمترین میزان بارندگی کشور مربوط به 
شهرستان بشرویه و فردوس بوده که آنچنان 
که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. وی 
با بیان اینکه در سال اقتصاد مقاومتی بخش 
کشاورزی این شهرستان با بی آبی تعطیل شده 
است، اظهار کرد: به دلیل خشکسالی یکی از 
چاه های شهرك صنعتی فردوس خشک شده 

و با تانکر به واحدها آبرسانی می شود.
مزدآور ادامه داد: از 4۸ پروژه شهرك صنعتی 
شهرستان هم اکنون 32 تای آن  فعال است.

وی با انتقاد از اینکه در جاده های جدید فردوس 
این  افزود:  است،  شده  حذف  یزد  مسیر  از 

موضوع  ضرر زیادی به گردشگری شهرستان 
می زند به طوری که در گذشته روزانه 420 
اتوبوس از این مسیر عبور می کرد که اکنون 
نبود بخش  از  به 100 مورد رسیده است.وی 
مستقل در این شهرستان گالیه کرد و افزود:  
هر سال موضوع تفکیک حوزه های انتخابیه 
فردوس، بشرویه، سرایان و طبس مطرح می 
شود اما کاری برای آن انجام نمی شود. رئیس 
بیان  با  فردوس  شهرستان  اسالمی  شورای 
اینکه حدود هشت سال است که نمایندگانی 
برای این حوزه انتخاب می شوند که هر کدام 
گرایش به یک شهرستان دارد، افزود: تاکنون 

هیچ یک از مصوبات دولت در این شهرستان 
را  اعتبارات  ما  و  است  نرسیده  سرانجام  به 
محرومیت  و  مساحت  جمیعت،  اساس  بر 
از  فردوس  شهرستان  که  کنیم  می  توزیع 
ها  شهرستان  سایر  از  کمتر  خیلی  نظر  این 
برای  اعتبارات  بودن  کم  وی  برد.  می   سهم 
 پروژه های عمرانی و محدودیت تسهیالت برای 
سرمایه گذاران را از دیگر مشکالت ذکر کرد  

نبود ساختمان اداری یکی 
از مشکالت شورای اسالمی

با  نیز  قاین  شهر  اسالمی  شورای  نماینده 
تمام شهرستان  به مشکالت مشترك  اشاره 
دوره  برگزاری  عدم  گفت:   استان  های 
از مشکالت  یکی  شورا  برای  آموزشی  های 
شوراهای استان می باشد که نیاز است این 
دوره پر بار برگزار شود و شورا با شرح وظایف 
آشنا  فرهنگی  اقتصادی  موضوعات  دیگر  و 
شوند. به گفته کاظمی مشکالت  خشکسالی، 
بی آبی ، حوزه منابع طبیعی و اراضی ، کمبود 
برای  الزم  تسهیالت  نبود  و  ملی  اعتبارات 
سرمایه گذاران در شهرستان قاین است.وی با 
بیان اینکه بیشتر شوراهای استان از ساختمان 
اداری محروم هستند، افزود: طبق قانون باید 
شورای اسالمی از ساختمان اداری برخوردار 

شورای  اصلی  مشکالت  از  یکی  که  باشد 
ادامه  در  وی  باشد.  می  قاین  شهر  اسالمی 
گفت: مردم شهر اسفدن خواستار مرکز بخش 
در اسفدن هستند که نیازمند تدابیر مسئوالن 

استانی و کشور می باشد.
اسالمی  شورای  رئیس  موهبتی،  محمد 
را  یزدان  بازارچه  جلسه  این  در  نیز  زیرکوه 
افزود:  و  دانست  منطقه  اقتصادی  امید  تنها 
بازارچه کمک زیادی  در گذشته فعالیت این 
به  اگر  بنابراین  کرد  می  منطقه  اقتصاد  به 
 دنبال اشتغال هستیم باید این بازارچه مرزی 

راه اندازی شود.
علی قلیان اول، رئیس شورای اسالمی شهر و 
شهرستان بشرویه در این جلسه با بیان اینکه 
جاده  خاص  طراحی  دلیل  به  شهرستان  این 
تواند  نمی  که  شده  محصور  محیطی  در  ای 
بگذارد،  ظهور  منصه  به  را  خود  توانمندهای 
اظهار کرد: با ادامه خشکسالی در سال زارعی 
جاری 1۸ میلیمتر بارندگی داشته ایم و وضع 
منابع طبیعی و مراتع به شدت تحت تاثیر قرار 
باغات خشک شده است. گرفته و زراعات و 
وی با تاکید بر اینکه باید به این شهرستان و 
شرایط سخت مردم آن توجه شود، ادامه داد: 
زلزله خاموشی امسال در بشرویه آمده که تار 

وپود مسائل اجتماعی را به هم خواهد ریخت.

تعطیل شدن بازارچه مرزی 
دو کوهانه و دانشگاه های نهبندان

نهبندان   شهرستان  اسالمی  شورای  رئیس 
نیز با اشاره به تعطیل شدن بازارچه مرزی دو 
کوهانه با 20 میلیارد تومان سرمایه گفت: این 
مشکلی جدی است که باید مورد توجه ویژه 
مسئوالن قرار گیرد. جعفری با بیان اینکه طی 
سالها قسمتی از جمعیت شهرستان به دالیل 
مختلف اعم از قهر طبیعت، خشکسالی، نبود 
زیرساخت ها و تعطیلی مرز  مهاجرت کرده اند 
افزود: گلوگاه خراسان جنوبی با مرز مشترك 
را  زیادی  امنیتی  تهدیدهای  افغانستان  با 
متوجه آن کرده است. به گفته وی دانشگاه 
های شهرستان در حال تعطیلی است و تنها 
و  علمی  هیئت  جذب  آن  از  جلوگیری  راه 
است.  تکمیلی  تحصیالت  رشته های  ایجاد 
جاده  نامناسب  وضع  از  همچنین  جعفری 
در  و گفت:  این شهرستان گالیه کرد  های 
بعضی از ایام بین 10 تا 15 مرتبه جاده یک 
روستا بخاطر نبود پل تخریب می شود که این 
نیازمند توجه ویژه مسئوالن است. وی وضع 
آنتن دهی مخابرات در این شهرستان را اسف 
بار توصیف کرد و گفت: عدم وجود امکانات 
برای جوانان در کنار عدم  رفاهی و ورزشی 
آنتن دهی شبکه دیجیتال به طور حتم آن ها 
سوق  ای  ماهواره  های  شبکه  سمت  به  را 

می دهد.

سید  کارگر،  و  کار  جهانی  روز  رسیدن  فرا  مناسبت  به 
محمدرضا علیزاده دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی خراسان جنوبی در سخنانی اظهار کرد:  اتاق 
بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی مرهون زحمات 
بخش کارگری است. وی گفت :در سال اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل باید ابتکارات مضاعف هم داشته باشیم و هر 
چه منسجم تر از تولید ملی حمایت کنیم. علیزاده با تأکید 
شد:  یادآور  رقابتی  کیفیت  به  رسیدن  برای  همکاری  بر 

تجربه اقتصاد دنیا نشان می دهد که از تقابل چیزی به دست 
نمی آید. راه همکاری تعامل است یعنی سرمایه گذار و کارگر 
باید با همکاری متقابل در مسابقه جهانی پیروز شوند. وی 
ادامه داد: برای عملی شدن شعار امسال یک عزم ملی و 
یک حرکت همه جانبه برای رسیدن به اهداف استراتژی 
این پیام الزم است. علیزاده نقش تشکل های کارگری و 
کارفرمایی را در این خصوص بسیار مهم دانست و افزود: 
کارفرمایان برای رسیدن به این هدف می بایستی به فکر 

تولیدشده،  محصوالت  کیفیت  ارتقای  تکنولوژی،  ارتقای 
حضور در بازارهای جهانی، مدیریت منابع انسانی و صرفه 
جویی در مصرف انرژی را جدی دانسته تا بتوانند قیمت تمام 
شده محصوالت تولید خود را در سطحی نگهدارند که بتوانند 
با رقبای خارجی رقابت نموده و در بازارهای جهانی حضور 
مستمر داشته باشند. وی کارگران را بهترین شرکای حوزه 
تولید برای کارفرمایان خواند و گفت: یکی از ارکان اساسی 
اقتصاد مقاومتی نیروی انسانی است که باید ارج نهیم و در 

جهت حل مشکالت آن اقدام کنیم چرا که بدون حمایت آنها 
اقتصاد مقاومتی تحقق نخواهد یافت. علیزاده آمادگی اتاق 
بازرگانی خراسان جنوبی برای همکاری با تمامی تشکل ها 
به منظور بهبود فضای کسب و کار و تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی را اعالم نمود و افزود: ما از مسئولین می خواهیم، 
اقتصاد مقاومتی و مولفه های آن، که مقام معظم رهبری به 
خوبی آن را تبیین کرده اند را سرلوحه کار خود قرار داده و در 

این راستا برنامه های اجرایی الزم را عملیاتی کنند.

و  ورزش  وزارت  استانهای  امور  هماهنگی  کل  مدیر 
نیمه  پروژه   500 و  هزار   4 تعداد  اینکه  بیان  با  جوانان 
تمام ورزشی در کشور10 هزار میلیارد تومان نیاز مالی 
دارد، گفت: امسال تا تکمیل پروژه های ورزشی ناتمام، 
گزارش  به  نمی شود.  زنی  کلنگ  جدید  ورزشی  پروژه 

تسنیم، ایرج رحمانی در سفر به خراسان جنوبی با اشاره 
اظهار  جوانان  ازدواج  برای  تومانی  میلیون   10 وام  به 
وام  اخذ  برای  مجلس  در  خوبی  بسیار  مصوبه  داشت: 
ازدواج جوانان انجام شده که اگر این رقم محقق شود، 
بسیاری از موانع ازدواج جوانان برطرف می شود.مدیرکل 

هماهنگی امور استانها وزارت ورزش وجوانان گفت:رفع 
به پروژه 15  آبهای سطحی که مربوط  مشکل جاده و 
استانداری برطرف  باید توسط  بیرجند است  نفری  هزار 
اختیار  در  اعتبار  تومان  میلیارد   3 حداقل  ما  و  شود 
اینکه  بیان  با  وی  داد.  خواهیم  قرار  جنوبی  خراسان 

جانمایی  درستی  به  بیرجند  نفری  هزار   15 ورزشگاه 
تکمیل  برای  ورزشگاه  این  داشت:  اظهار  است،  نشده 
که  دارد  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   15 تا   10 به  شدن 
برای راه اندازی اولیه آن در سال ٩5 بیش از سه ونیم 

میلیارد تومان اعتبار تعلق می گیرد.

دغدغه های مرزی نمایندگان مردم استان در شوراها

اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی مرهون زحمات بخش کارگری است

 ۳ میلیارد تومان اعتبار به ورزش خراسان جنوبی اختصاص می یابد
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امام کاظم علیه السالم :
اى هشام! خردمندان، زيادِى دنیا را هم وا گذاشتند چه رسد به گناهان، در 

حالى که رها کردن دنیا فضیلت است و رها کردن گناه واجب.
الكافي: ج1، ص17، ح12

رکورد جهانی شکستن اجسام سخت در کویرتایر به ثبت رسید
برای نخستین بار در کشور رکورد شکستن اجسام 
سنگین با شکستن ۹۰ قطعه چوب در مدت زمان 
یک دقیقه و ۴۱ ثانیه در کارخانه کویرتایر برگزار شد.

کانون  و  کویرتایر  شرکت  همت  به  مراسم  این   
بسیج ذوالفقار بیرجند و با حضور مسئوالن استان و 
شهرستان، فرماندهان نظامی و آقای مهندس زینلی 

مدیرعامل شرکت  کویرتایربرگزار شد. 
از  و  شرکت  این  پرسنل  از  بکتاش  مصطفی 
ورزشکاران کانون بسیج ذوالفقار بیرجند در حرکتی 
منسجم ۹۰ قطعه چوب را شکست و رکوردی جدید 

در سطح کشور و جهان ثبت کرد.
این ورزشکار بسیجی با بیان اینکه در این مسابقات 
از  جنگندگی  روحیه  و  تمرکز  جسمانی،  آمادگی 
اهمیت زیادی برخوردار است گفت: در آخرین رکورد 
جهانی شکستن تعداد ۴۰ قطعه چوب در سال 87 در 

مسابقات سیمرغ  به ثبت رسید .
بکتاش عنوان کرد: توانستم ۹۰ قطعه چوب را در 

مدت زمان یک دقیقه و۴۱ ثانیه بشکنم. وی ادامه 
داد: برای انجام این کار یک سال تمرین داشتم و 
خودم تصور می کردم که می توانم ۱2۰ قطعه چوب 
را بشکنم اما به دلیل گرمی هوا و کم آوردن نفس 
توانستم ۹۰ قطعه چوب را در مدت زمان یک دقیقه 

و ۴۱ ثانیه بشکنم. 
این ورزشکار توانمند اظهار کرد: فیلم این رکوردزنی 
برای ناظر بین المللی گینس ارسال شده و اگر تأیید 
شود به عنوان رکورد جهانی ثبت خواهد شد. بکتاش 
با بیان اینکـه با شکستن ۹۰ قطعه چوب، باز هم 
رکوردار است گفت: در سـال آینـده دوباره رکورد 

خواهم زد.
الزم به ذکر است این مراسم پس از اخذ موافقت 
مدیرعامل شرکت کویر تایر و با برنامه ریزی انجام 
واحدهای  سوی  از  مداوم  کار  هفته  یک  با  شده 
مختلف  شرکت به بهترین شکل ممکن برگزار شد.

با شکستن ۹۰ قطعه چوب در یک دقیقه و ۴۱ ثانیه 

خانواده داغدار غالمی
ضمن ابراز تاسف و همدردی از حادثه پیش آمده برای فرزند عزیزتان

 و آرزوی صبر و شکیبایی برای بازماندگان محترم ، بدینوسیله از شما و همچنین 

سرکار خانم چاوشان   رئیس محترم بیمه پاسارگاد
 بابت همکاری موثر و گذشت بی شائبه ، صمیمانه قدردانی نموده و از درگاه ایزد منان 

 برای شما عزیزان ثواب و اجر معنوی آرزومندم . 
صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند    کز کار خلق یک گره بسته وا کند  

   جاودانی پور

معلمان و اساتید بزرگوار آموزشگاه علمی امام علی )علیه السالم(
سالم و درود خدا بر دستان پرتوان و نفس گرم شما استاد و معلم گرامی

 امروز و هر روزتان به خیر و به کام و مبارک
نام نیک تان جاودان

 آموزشگاه و موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

معلمان، باغبان گلستان عاطفه و دانایی اند 
روشنگران تاریکستان جهل اند، سعادت اندیشانی که فرزندان این مرز و بوم را 

از برهوت ندانی به بهشت بینش و دانایی رهنمون می شوند

ضمن گرامیداشت هفته بهامندی مقام معلم بیایید یاد سفر رفتگان وادی آخرت را 
با هدیه فاتحه ای ارج نهیم، باشد که در نبود ما آیندگان یادآور ما باشند. 

موعد: سه شنبه 1395/2/14 مصادف با شهادت حضرت امام موسی کاظم )ع( 
ساعت 5 الی 6 بعدازظهر 

میعاد:  هیئت ابوالفضلی )مصلی(
کانون پیشکسوتان ، اداره آموزش و پرورش شهرستان بیرجند

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
تاالرهـای جدید
  هتـل جهانگردی بیرجند افتتاح شد

 گنجایش 700 نفر 
                محیطی زیبا، مفرح و دلنشین

                                جهت برگزاری مجالس شما 
                                            سن و خنچه عروس و داماد

تلفن رزرو سالن:  32222320-32229427 

به نام حضرت باریتعالی که حال بینوا دریاب حاال  

مرکز حضرت علی اکبر )علیه السالم( را بیشتر بشناسیم

 )آشنایی و معرفی واحد ارتزوپروتز )ارتوپد فنی ((
رشته ارتوپدی فنی )ارتز وپروتز( یکی از شاخه های علوم توانبخشی است و شامل دو بخش ارتز 
)وسایل کمکی( و پروتز )وسایل جایگزین( می شود. این واحد در سال 1387 به منظور طراحی ، 
ساخت انواع کفش و کفی طبی ، زانوبند و کمر بند طبی ، دست و پای مصنوعی با حضور متخصصان 
فنی شروع به کار نمود این مرکز در حال حاضر با حضور کارشناسان ارشد ارتز و پروتز به ارائه خدمات 

ذیل مشغول می باشد 
1- کفش و کفی های طبی 

 - اصالح  دفورمیتی های انعطاف پذیر و تطبیق با دفورمیتی های ثابت، بیماران دیابتی و ارتریت روماتوئید 
- کشیدگی های تاندونی ولیگامانی 

- ارتزهای تحتانی ، انواع AFo  ،kAfo ، HkAFo ، ترموپالستیک و فلزی 
-ارتزوهای شکستگی اندام 

- انواع ارتزهای اندام تحتانی برای کنترل کانتراکچر و عقب زدگی و اغرافات زانو در گیت 
-,ACL , PCL  -Knee immobilizer براي جراحي هاي لیگاماني  Knee brace:ارتز هاي مفصل زانو و هیپ .a

ارتز هاي ابداکشن بعد  از جراحي هاي هیپ  
2- ارتز هاي  کودکان : 

a. دررفتگي مادرزادي هیپ  -انوا ع دفورمیتي هاي مادرزادي -کفش هاي طبي  ویژه کودکان
3- ارتز هاي ستون فقرات:

• انواع CTO، LSO، TLSO  فلزي و ترموپالستیکي
a. ارتزهاي ویژه استئوپروز -ارتز هاي  بعد از جراحي و شکستگي ها ي ستون فقرات 

4- ارتز هاي اندام فوقاني:
a.  انواع ارتز هاي استاتیک و دینامیک براي دفورمیتي ها و فلج اندام فوقاني- ارتز هاي بعد از 

شکستگي و سوختگي
این مرکز افتخار دارد با توجه به تجربیات قبلی و استفاده از متخصصان این رشته خدمات فوق را با 

نازلترین قیمت در اسرع وقت به جامعه معلوالن ارائه نماید.
آمار در سال 94 تعداد 329 نفر از خدمات آن به شرح ذیل بهره برده اند 

هر که دارد هوس کرببال بسم ا...

کاروان زمینی عتبات
اعزام 95/2/29  - نیمه شعبان نجف اشرف

دفتر خدمات زیارتی مبین بیرجند  32445661

ثبت نام کربـال - زمینی
اعزام: 95/2/22 
دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند 

آدرس: میدان شهدا 

  ساختمان آوا   

32224113  

تعداد محدود

آمار خدمات وساخت ارتز وپروتز درسال 1393  

مشاورهپروتزکفش و کفیبریسمددجویان بهزیستیتعداد مراجعین

274551071575118

سرکار خانم حسین پور و خانواده محترم رازی
ضایعه درگذشت نونهال عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستارم.

مدیریت و پرسنل شرکت پخش بهنوش










