
محمد رضا عارف : 
جریان اصالحات با یک کاندیدای واحد

در انتخابات ۹۶ شرکت می کند

معاون پارلمانی احمدی نژاد : 
حتما مقابل روحانی، کاندیدا خواهیم داشت

در سال ۹2، کسی را رقیب خود نمی دانستیم

زاکانی ، فعال اصولگرا : 
معتقدم از جریان انقالبی یک نفر 

باید در صحنه انتخابات باشد

نایب رئیس جبهه پیروان :
 نظر نهایی جبهه پیروان نامزدی

»باهنر« در انتخابات ۹۶ است

برخی به دنبال تعیین رهبر سوم برای کشور هستند / دست پایداری برای انتخابات ۹۶ پُر است / پیش بینی فائزه هاشمی از گزینه های اصولگرایان برای انتخابات / در دولت قبل چند هواپیما سقوط کرد آیا مانند سانحه قطار پوشش داده شد؟  / بعضی نمایندگان نباید در صحن مجلس هر چه از دهانشان درآمد بگویند / صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

تعیین تکلیف 
سپرده های

70 میلیون تومانی 
میزان از اول دی ماه

صفحه ۷ 

حمایت خیران از ۶۶8 یتیم
و فرزند نیازمند اهل سنت

صفحه ۷ 

مدیر کل امور مالیاتی استان عنوان کرد:

واریز بیش از هزار و 517 میلیارد 
ریال مالیات وصولی به شهرداری ها 
و دهیاری های استان

صفحه ۷ 

بی سهم در همه چیز

* هرم پور

برخی  جمله  از  و  جنوبی  خراسان  استان   
موقعیت  دلیل  به  آن،  جنوبی  شهرستانهای 
خاص جغرافیایی، همجواری با مرز افغانستان و 
بلوچستان،  و  و سیستان  مثل کرمان  استانهایی 
کویر،  ورودی  دروازه  آستانه  در  داشتن  قرار  و 
کشور  از  مخدر  مواد  ترانزیت  کریدورطالیی 

افغانستان به مرکز ایران و اروپاست. 
درتمام این سالها، به ویژه پس از پیروزی انقالب 
اسالمی که بحث مبارزه ومقابله با مواد مخدر، به 
صورت ویژه در دستور کار مسئولین قرار داشته، 
وخوشبختانه از جمله مقوالتی بوده که برای هر 
نبوده  بردار  شوخی  سیاسی  گرایش  هر  با  دولتی 
این  و دغدغه ای مهم محسوب شده است، هم 
استان با تقدیم ده ها شهید و جانباز سهم خود را 
در راه مبارزه با مواد مخدر به تمام ایران ادا کرده و 
هم سپر بالی سایر مناطقی شده است که از جمله 
نقاط هدف اصلی ترانزیت و همچنین بازار فروش 

و مصرف این مواد افیونی قرار داشته اند.
هزاران معتاد، صدها خانواده متأثر و زیان دیده 
از اعتیاد، طالق های نشأت گرفته از این بالی 
خانمانسوز و صدها زندانی که یا در حال گذراندن 
دوران نفس گیر محکومیت خود در بهترین ایام 
جوانی شان در زندان هستند و یا در انتظار اجرای 
حکم اعدام به سر می برند، تنها بخشی از هزاران 
هزار پیامد منفی حضور و جوالن این مجرم هزار 

چهره دراستان ماست. 
خراسان جنوبی، به هرنحو و در تمام این سالها، 
قرار گرفتن  اول؛  سوخته ی دو چیز شده است، 
درجدار مرز و دوم؛ عدم توجه واقعی و آینده نگر 

مسئولین به استان .  ) ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (
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خرید روستاهای مرزی برای بازگشت روستائیان
رویکرد جدید دولت برای ماندگاری مرزنشینان در شورای مبادالت مرزی استان عنوان شد :

صفحه ۷

کنسول گری ایران 
در استان فراه و افغانستان 
در بیرجند راه اندازی شود

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری از سایت مرزی منطقه ویژه اقتصادی 
بازارچه  پایانه مرزی میل ۷۸ و  خراسان جنوبی، 
سرفرازی  عصمت  کرد.  بازدید  ماهیرود  مرزی 
بخش  به  دولت  سیاست  و  نگاه  کرد:  عنوان 
امور  کننده  تسریع  و  گر  تسهیل  نگاه  خصوصی 
است، این در حالیست که فعاالن بخش خصوصی 
نیز باید روحیه مطالبه گری داشته باشند. وی راه 
و  فراه  استان  در  ایران  گری  کنسول  اندازی 
کنسول گری افغانستان در بیرجند را مورد تاکید 
قرار داد و افزود: مشکالتی اعم از موضوع ایجاد 
واردات و صادرات، ساماندهی عالئم  درب واحد 

راهنمای و رانندگی ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

جناب آقای مهندس محمد شفیعی 
حسن انتصاب جناب عالی را به سمت

 فرماندار شهرستان خوسف
 تبریک عرض نموده و توفیق خدمت و سالمتی شما را از خداوند متعال آرزو داریم. 

دهیاری و شورای اسالمی روستای فیض آباد سرچاه عماری

جناب آقای مهندس جعفر شهامت
مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 

26 آذر لغایت اول دی ماه هفته راهداری و حمل و نقل
 را خدمت شما و دیگر همکاران گرامی تبریک عرض نموده 

توفیقات روز افزون تان را خواهانیم.

شرکت حمل و نقل پیمان بار- شرکت حمل و نقل یلدا بار

جناب آقای مهندس شهامت
 مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

جناب آقای مهندس حسینی معاون محترم حمل و نقل 
جناب آقای مهندس ملکوتی سرپرست محترم پایانه ماهیرود

فرا رسیدن 26 آذر روز حمل و نقل
 را به آن مقامات محترم ، همکاران گرامی ، راهداران خدوم و همه فعاالن صنعت حمل و نقل 

تبریک عرض نموده،  توفیق خدمت و سالمتی همه دست اندرکاران صنعت حمل و نقل را آرزومندیم. 

شرکت حمل و نقل بین المللی خورشید بارثاوا نمایندگی خراسان جنوبی - خامه زر

مزایده 2 باب مغازه تجاری در شهر فردوس
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 2 باب مغازه تجاری در شهر 

فردوس، واقع در بلوار کشاورز ، نبش خیابان زعفرانیه را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500/000 
ریال به حساب 0200۸92100000 بانک ملی به نام بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی بابت 
هزینه خرید اسناد به واحد امور مالی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی واقع در بیرجند - خیابان 
پاسداران - نبش پاسداران 30 یا اداره بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان فردوس واقع در انتهای 
 بلوار جمهوری اسالمی مراجعه نموده و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 1395/10/6 

به اداره حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی تحویل نمایند.
ضمنا پاکت ها در تاریخ 1395/10/9 ساعت 10 صبح بازگشایی خواهد شد.

متقاضیان می توانند برای اطالعات بیشتر با شماره 32722095 -056 اداره بنیاد مسکن شهرستان 
فردوس تماس حاصل نمایند.

 روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

سرکار خانم وحیده توجهی
انتصاب بجا و ارزشمند سرکار عالی را به سمت

 رئیس اعتبارات شعب بانک تجارت خراسان جنوبی 
که نشان درایت و حسن مدیریت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 موفقیت و سربلندی شما را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای مهندس اسماعیل حسین پور
مشاور و مدیرکل محترم دفتر استاندار و روابط عمومی 

جناب آقای عبدالرضا گرامی
 مشاور محترم فرهنگی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمد شفیعی فرماندار محترم شهرستان خوسف
حسن تدبیر استاندار معزز و محترم خراسان جنوبی را ارج می نهیم و انتصاب شایسته شما را که نشان از لیاقت 

و توانمندی شما دارد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

دکتر سامان بهرامی -  مهندس میثم بهرامی نژاد

جناب آقای مهندس شفیعی
فرماندار محترم شهرستان خوسف

انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از تخصص، تجربه و توانمندی تان می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده، جا دارد از زحمات و تالش های

 جناب آقای فرجامی فرد  فرماندار محترم سابق شهرستان
 و جناب آقای فاطمی سرپرست محترم فرمانداری

 نیز صمیمانه قدردانی و تشکر گردد،توفیقات روز افزون شما عزیزان را از درگاه حضرت حق مسئلت داریم.

شهرداری و شورای اسالمی شهر خوسف

سرکار خانم بی بی عصمت سرفرازی
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری 

جناب آقای مهندس فرهادی 
سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری

جناب آقای عبدالرضا گرامی
مشاور محترم فرهنگی و  اجتماعی استانداری

جناب آقای احمد حاجی زاده
مشاور محترم استاندار در حوزه آموزش عالی

انتصاب بجا و شایسته شما بزرگواران را که موید درایت، لیاقت و شایستگی های تان می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده، امید است در سایه تاییدات الهی در این عرصه خطیر موفق و سربلند باشید.

شهرداری و شورای اسالمی شهر خوسف

به مناسبت سومین روز درگذشت مادری دلسوز و خواهری مهربان مرحومه مغفوره 

حاجیه حورا کاظمی زهان »همسر مرحوم میرزا محمد حسین شمشیری« 
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه ۹5/۹/2۹ از ساعت 14/30 الی 15/30 در محل هیئت محترم 

حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی 
موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: شمشیری، فرهنگ جو، کاظمی، احمدی زهان ، شاکری و سایر بستگان

سرکار خانم نویدی نیا
درگذشت ناگهانی همسر گرامی تان شادروان ابوالفضل عبداللهی 

را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت الهی 
و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

پرسنل بیمه آسیا  - نمایندگی سیاسی

جناب آقای مهندس محمد شفیعی
 انتصاب بجا و شایسته شما را به عنوان فرماندار شهرستان خوسف  

که حاصل توانمندی ، تجربه و مدیریت ارزنده جناب عالی است، تبریک عرض نموده 
امید است در پرتو الطاف الهی و در خدمتگزاری به مردم والیتمدار این شهرستان موفق و سربلند باشید.

شرکت آوا رادین شرق- سروش صباغ

برادر ارجمند جناب آقای دکتر مصطفی نخعی
انتصاب شایسته جناب عالی را که از مدیران مجرب، با برنامه، متخصص و متعهد شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی می باشید به سمت معاون منطقه خراسان جنوبی
 تهنیت عرض نموده و توفیق روز افزون تان آرزوی ماست.

انجمن صنفی کارفرمایی جایگاهداران خراسان جنوبی

اجرا و فروش کاغذ دیواری- پارکت - کفپوش و کناف
به مناسبت افتتاح شعبه دوم

 کلیه نصب ها به مدت یک ماه رایگان 
)فقط به مدت یک ماه نصب رایگان(

شعبه 1: بین مدرس 11 و 13 شعبه 2:  بین مدرس 35 و 37 
3244۹082 - 0۹154402078  حمیدی فرد
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سرمقاله

اگر به فکر مردم باشند با “تحول”
 مخالفت نمی کنند

تحول  که طرح  نکنید  ایسنا-دکتر سید حسن هاشمی گفت: شک 
ما  بلکه  می یابد،  ادامه  تنها  نه  نظام سالمت 
به نظام سالمت کارآمدی دست می یابیم،برایم 
خواهد  اتفاق  این  که  است  روشن  روز  مانند 
افتاد؛چرا که این موضوع یک مطالبه عمومی 
نظام  اول  شخص  سیاست  حال  عین  در  و 
یعنی مقام معظم رهبری است.وی با بیان اینکه در دولت نیز آقای 
روحانی بیش از هر کسی به مشکالت مردم در حوزه سالمت واقفند، 
افزود: رییس جمهور حتی در برخی موارد خالف نظر مشاوران شان 
داشت  توجه  چیزی  هر  از  بیش  اجتماعی  رفاه  به  باید  که  معتقدند 
دارد. قرار  سالمت  موضوع  هم  اجتماعی  رفاه  مساله  صدر  در  که 

گران فروشی و کم فروشی های اینترنت 
موبایل را به ۱2۴ گزارش کنید

با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  نوابی،  محمود  ایسنا-سید 
اشاره به اینکه شکایت هایی اخیرا در خصوص 
نرخ اینترنت تلفن همراه رسیده است، گفت: 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ریاست 
وزیر فناوری و ارتباطات برگزار می شود و این 
کمیسیون با وجود اینکه یک کمیسیون قانونی 
است اگر بخواهد نرخی را برای اپراتورها در نظر بگیرد یا تعرفه های 
مکالمه را افزایش دهد باید از مسیر کارگروه تنظیم بازار بگذرد. وی 
موظف  تولیدکنندگان  و  حمایت مصرف کنندگان  سازمان  داد:  ادامه 
است به هر شکایتی که در سامانه ۱۲۴ ثبت می شود رسیدگی کند که 

راه های مختلفی برای رسیدگی در این حوزه وجود دارد.

کسی نباید از محدوده سامانه  ثبت حقوق
 ومزایا بیرون بماند

گفت  ایران  دادگستری  وکالی  کانون های  سراسری  اتحادیه  رئیس 
در صورت ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای 
مدیران هیچ کس نباید از محدوده آن بیرون 
بماند.در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی 
در قضیه فیش های نجومی مدیران، کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اسالمی الیحه برنامه 
این   5 رساند.تبصره  تصویب  به  را  موضوع  این  درباره  توسعه  ششم 
بند دولت مکلف به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران 
دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و 
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و کلیه اشخاص حقوقی و ایجاد امکان 
دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم شده است.

تسنیم-عباس رشیدی مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی 
وام ضروری  قرعه کشی  بازنشستگی کشوری  صندوق 
بازنشستگان این صندوق را اعالم کرد.وی اظهار داشت: 
قرعه کشی وام 3 میلیون تومانی بازنشستگان کشوری، 
مدیرعامل  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  حضور  با 
از  تعدادی  و  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیران  و 
نخبگان و بازنشستگان کشوری انجام می شود.رشیدی  
از اول تا 30 آبان ماه  گفت: ثبت نام وام ضروری 95، 
از طریق سایت صندوق انجام شد و ۴۱0 هزار نفر ثبت 

نام شدند که با توجه به تعداد ثبت نام کنندگان، انجام 
قرعه کشی ضروری است.وی یادآور شد: قرار بود در دهه 
نخست آذرماه قرعه کشی وام انجام شود، اما با توجه به 
فرآیندهای قانونی و فراهم شدن مقدماتی از سوی بانک، 
بیان  با  شد.رشیدی  موکول  روز ۲9آذرماه  به  زمان  این 
اینکه پرداخت مرحله اول وام ضروری، در دهه نخست 
انجام می شود، گفت: با هماهنگی بانک  دی ماه قطعاً 
برای  اعتبار  تومان  میلیارد   750 امسال  صندوق،  عامل 
پرداخت وام 3 میلیون تومانی به ۲50 هزار نفر بازنشسته 

اختصاص یافته که در شش مرحله با بازه زمانی دو ماهه 
به بازنشستگان پرداخت می شود که تالش می کنیم این 
بازه های زمانی کوتاه شود.رشیدی با اشاره به تاریخچه 
پرداخت وام ضروری بازنشستگان کشوری گفت: از سال 
77 پرداخت وام به بازنشستگان کشوری در دستور کار 
ها، حدود 300  در همان سال  که  گرفت  قرار  صندوق 
هزار تومان وام به 30 هزار نفر بازنشسته پرداخت شد. با 
افزایش سال به سال اعتبارات وام، این مبلغ تا سال 9۲ 
به 6۴ میلیارد تومان اعتبار برای ۴0هزار بازنشسته رسید.

 قرعه کشی بین بازنشستگان برای پرداخت وام ناچیز ۳ میلیونی

 دین پرست رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل 
شرکت پدیده شاندیز، درخصوص اختالف وزارت 
با شرکت پدیده شاندیز، اعالم  جهاد کشاورزی 
کرد: این موضوع بسیار مهم؛ بدلیل بازدارندگی 
قانونی،  مجوزهای  صدور  مسیر  در  که  جّدی 
بکار  آغاز  و  ها  فعالیت  سرگیری  از  جهت 
مجدد شرکت پدیده شاندیز دارد، از سه مسیر 
انجام  و  پیگیری  حال  در  قانونی  و  مشخص 
است.وی اضافه کرد: اقدام اول پیگیری موضوع 

سازمان  کشاورزی-  جهاد  وزارت  دعوی  اقامه 
امور اراضی کشور- علیه شرکت پدیده شاندیز، 
مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی 
در محل اجرای پروژه است که در یکی از شعب 
ذیصالح مرجع قضائی مطرح رسیدگی بوده و 
دادستان کل  و مساعدت  پیگیری  به  توجه  با 
کشور و اهتمام مقامات قضائی استان خراسان 
رضوی، این امیدواری وجود دارد که طی روزهای 
آتی، رسیدگی به این پرونده و رای الزم صادر 

گردد.دین پرست در خصوص مسیر دوم کارگروه 
گفت: صرف نظر از زمان و نتیجه حکم قطعِی 
صادره از سوی مراجع محترم قضائی، فرآیند و 
نحوه تأدیه و پرداخت بدهی اعالم شده از سوی 
سازمان امور اراضی کشور، بعنوان جریمه ناشی 
از تغییر کاربری غیرقانونی، باید تعیین تکلیف 
شود. دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور؛ 
به »نحوه محاسبه و تعیین رقم دقیق جریمه 
شاندیز«  پدیده  پروژه  غیرقانونی  کاربری  تغییر 

کارگروه  مشخص  اقدام  سومین  عنوان  به 
کشور  اراضی  امور  سازمان  گفت:توافقات 
به  سازمان  آن  از سوی  شاندیز  پدیده  وشرکت 
ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان 
کشاورزی  جهاد  سازمان  شدکه  مقرر  رضوی، 
که  اسنادی  مجموعه  بررسی  به  استان،نسبت 
شرکت پدیده شاندیز، برای کاهش سطح اراضی 
کرده  ارائه  کشاورزی  جهاد  وزارت  ادعای  مورد 
است اقدام و رقم اصالحی جدید را اعالم نماید.

پیگیری حل اختالف وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پدیده شاندیز

بی سهم در همه چیز

* هرم پور

 ) ادامه سرمقاله  در صفحه ۲ (قرارگرفتن این استان 
در همسایگی بزرگ ترین تولید کننده مواد مخدر 
تاریخی،  جبر  به  و  جغرافیایی  نظر  ازنقطه  جهان 
امری حتمی و گریز ناپذیر بوده است،اما واقعیت آن 
است که در حوزه مصون سازی و واکسینه کردن 
خراسان  مثل  استانی  ازجمله  و  مرزی  شهرهای 
جنوبی در برابر تهدیدها و آسیب های این بالی 
بزرگی  های  غفلت  و  کوتاهیها  برانداز،  خانمان 
صورت گرفته است؛ کوتاهی ها وغفلت هایی که ما 
را در مقابل خون شهیداِن راه مبارزه با مواد مخدر و 
 جانبازان بزرگوار این راه شرمنده و شرمسار می کند.

تنها  اعتیاد  از  حکایت  آماررسمی  اینکه  علیرغم   
اما  دارد،  مخدر  مواد  به  ما  جامعه  از  درصد   3
روستایی  و  شهری  جامعه  ملموس  های  واقعیت 
برخی  در  ویژه  به  جنوبی  خراسان  استان  در  ما 
سکونتی  نقاط  از  برخی  حتی  و  شهرستانها 
کند.  می  فریاد  را  دیگری  چیز  استان   مرکز 
چندی پیش مشاور دبیرکل و دبیر اتاق های فکر 
به  خود  سفر  در  کشور  مخدر  بامواد  مبارزه  ستاد 
استان به صورت رسمی اعالم کرد که ۲۱ درصداز 
کارگران شاغل صنعتی در استان خراسان جنوبی 
دچار اعتیاد هستند و کمی محترمانه و با احتیاط 
بیشتر نیز گفت که آمار اعتیاد آنان اندکی از آمار 

کشوری بیشتر است!
 این موضوع را وقتی در کنار نکته تأسف برانگیز 
دیگری  یعنی وجود قانونی برای التزام به تحت 
 پوشش قرار گرفتن 8 درصد از جامعه به برنامه های

 ۱33 معادل  اعتباری  به  نیازمندی  و  پیشگیری 
میلیارد تومان درسال برای آن و  تحقق تنها ۱5 
از این اعتبار می گذارید، چندنکته  میلیارد تومان 
در  شما  و  ما  همه  برای  اساسی  و  مهم  سؤال  و 
است  خوب  که  سؤاالتی  شود؛  می  ایجاد  ذهن 
آنها  به  نسبت  البته   و  بخوانند  را  آن  مسؤولین 
بی تفاوت نباشند: ۱ - آمار باالی اعتیاد در بین 
کارگران استان به چه میزان  در رکود صنعتی و 
است؟  بوده  تأثیرگذار  جنوبی  خراسان  اقتصادی 
۲- آیا دولت ها سهم واقعی استان خراسان جنوبی 
به عنوان پیشقراول مبارزه با مواد مخدر در ورودی 
افیونی به عمق کشور  داالن طالیی قاچاق مواد 
مثل  کشوری  همسایگی  در  آنهم  اند؟  راپرداخته 
افغانستان که با کمک انسانی،علمی و اطالعاتی 
آمریکا و همپیمانانش، ساالنه حداقل 8 هزار تن 
تولیدات مواد مخدر دارد، آنهم در شرایطی که با 
تقدیم  که  و شهدایی  کمبودها  و  تمام مشکالت 
سال  در  آمار  این  دهم  یک  از  کمتر  کنیم،  می 
کشفیات داشته ایم و یا براساس آمار رسمی از اول 
انواع مخدر  از ۱0 هزار تن  تاکنون بیش  انقالب 
راکشف کرده ایم! 3- آیا به این نکته مهم واقف 
هستند که بخش مهمی از آسیب های اجتماعی 
نوظهور در استان خراسان جنوبی رابطه مستقیم 
با اعتیاد دارد؟ ۴- آیا بخشی از جلسات در حوزه 
هایی نشینی  دورهم  صرفاً  مخدر  مواد  با   مبارزه 

بردن  زیرسؤال  و  کشفیات  آمار  ارائه  سرفصل  با 
موازی  شیوع  یا  و  وزن  هم  ارگانهای  اقدامات 
نیست؟ عملکردها  سازی  خنثی  یا  و  ها   کاری 

5- آیا صرفاً در استان خراسان جنوبی و به ویژه 
در برخی از شهرهای آن،مبارزه پلیسی و انتظامی 
با ورود و توزیع و مصرف  مواد مخدر کفایت کرده 
واثر بخش بوده است؟ 6- آیا افزایش روزافزون و 
کنار  در  مخدر  مواد  از  استفاده  آمار  کننده  نگران 
کاهش سن اعتیاد  در بین قشرهای هدفی مثل 
دانش آموزان، دانشجویان، زنان وکارمندان دولت 
صرفاً یک خواب و رؤیاست که واگویه کردن آن 
باعث نارضایتی وناراحتی مسؤولین استانی خواهد 
میلیونی  ردیابی گردش صدها  برای  آیا  شد؟ 7- 
حاصل از ورود و خروج و توزیع وفروش مواد مخدر 
به استان فکری شده است؟ 8- آیا اطلس اجتماعی 
و جغرافیایی از نقاط آسیب پذیر شهری مثل بیرجند 
که برخی از مناطق آن، سکونت شهروندان را در 
کنار پاتوق ها و سردمخانه های مملو از جمعیت 
آلوده به اعتیاد  به استیصال کشیده است، تهیه و 

تدوین شده است؟
نیروی  پرسنل  انگیزه  افزایش  برای  آیا   -9  
امنیتی  ارگانهای  حتی  یا  بسیج،  سپاه،  انتظامی، 
و اطالعاتی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر در 
میدان اول مبارزه در صحنه حضور دارند و قطعًا 
از من و شمای پشت میز نشین، خطرات بیشتری 
ای  وشایسته  بایسته  اقدام  اند،  گذرانده  سر  از  را 
شده است؟۱0- و اما افق دید برای سالهای آینده 
که  نرسیدهاست  آن  زمان  آیا  و  است؟  چگونه 
پایلوت قرار دادن استانی مثل خراسان  با  حداقل 
جنوبی، این نتیجه منطقی را اعالم و عنوان نماییم 
که تکمیل پازل بحث مواد مخدر و کشف ارتباط 
آن با سایر مسائل و مشکالت در حوزه اجتماعی 
 و انتظامی و امنیتی، ما را به این نتیجه می رساند

و  دقیق  طراحی  ُغصه،  پر  ماجرای  این  که 
ناجوانمردانه نظام سلطه و سرویس های اطالعاتی 
خارجی  فعال در حوزه کشور افغانستان وپاکستان 
که  مرزی  ماست؟  کشور  شرقی  مرزهای   برای 
مستقیم  تیررس  در  جنوبی  خراسان  استان  مردم 
ترکش های آن قرار دارند و متأسفانه آنچنان که 
یا  و  پذیری  آسب  از  جلوگیری  برای  وشاید  باید 
ترمیم زخم های خونین این پیکره استانی، از سوی 
است!!  نشده  انجام  مثبتی  اقدام چندان  مسؤولین 
سؤال اساسی این است که واقعاً سهم ما در این 

حوزه به کجا رفته است؟
های  یادداشت  با  رابطه  در  خود  پیشنهاد  و  نظر  )لطفا 

روزنامه را به شماره 0930۴9۴383۱ ارسال فرمایید(

 

نام نویسی آزمون دکتری 96 تا 30 آذر ادامه دارد

جام جم- سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نام نویسی آزمون دکتری تخصصی )PH.D( سال 
96 همه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسالمی تا 30 آذر ادامه دارد.داوطلبان برای نام 
نویسی در این آزمون به سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

 مالیات اصناف و حقوق برای سال آینده
 2۱ درصد افزایش می یابد

درآمد  مجلس،  پژوهش های  اعتبار-مرکز  عصر 
ناشی از مالیات اصناف و حقوق و مستغالت ۲۱ 
درصد نسبت به بودجه امسال افزایش یافت.مرکز 
بودجه  الیحه  بررسی  در  مجلس  پژوهش های 
سال 96، به تشریح منابع عمومی دولت پرداخته 
بودجه سال  مالیات الیحه  درآمد  است:  آورده  و 
آینده ۱۱۲ هزار میلیارد تومان از کل درآمدهای 
۱60 هزار میلیارد تومانی بوده که 70 درصد این 
قانون  به  نسبت  و  می دهد  پوشش  را  درآمدها 

بودجه امسال 8 درصد رشد دارد.

پرداخت معوقات فرهنگیان تا پایان این ماه

جام جم-وزیر آموزش و پرورش گفت: معوقات 
معلمان  التدریس  حق  و  بازنشسته  فرهنگیان 
می شود.  پرداخت  ماه  این  پایان  تا  و  زودی  به 
با  افزود:  وی  داد  خبر  مدارس  در  شیر  توزیع  از 
هماهنگی که با کارخانجات شیر انجام شده است 

توزیع شیر در مدارس به زودی آغاز می شود.

جزئیات وام های سفر عتبات دانشگاهیان

عتبات  و  عمره  ستاد  رئیس   - اعتبار  عصر 
دانشگاهیان گفت: وام بانکی با کارمزد ۴ درصد، 
با مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان به زائران 
زائران  به  تومانی  میلیون  یک  وام  و  هوایی 
زمینی عتبات عالیات اعطا خواهد شد.وی گفت: 
از  بیش  دانشگاهیان  عتبات  دوره  درپانزدهمین 
97 هزار نفر از دانشگاهیان در سایت لبیک ثبت 
که  بودند  عتبات  به  اعزام  متقاضی  و  کردند  نام 
از آن میان حدود ۱8 هزار نفر از در قالب ۴۴۲ 

کاروان به عتبات عالیات اعزام شدند.

سود ۱0 ساله سهام عدالت اعالم شد

از 60 شرکت حاضر در  تابناک - سود دریافتی 
سبد سهام عدالت تاکنون ۱99 هزار و ۱5 میلیارد 
بهادار،  اوراق  و  بورس  است.سازمان  بوده  ریال 
بررسی  شده،  منتشر  آمار  ترین  تازه  اساس  بر 
عملکرد  به  مربوط  عدالت  سهام  سود  وضعیت 
تاکنون شرکتهای حاضر در سبد  سال مالی 85 

سهام عدالت نشان می دهد.

نقاشی ساختمان  پالستیک  
 اکرولیک - روغنی به همراه طراحی دیوار 

با رنگ  09159617909 - تنگلی

آبکش ارزان قیمت   حمل آب  به  تمام 
نقاط استان / حمل آب از ما قیمت
 از شما    09159639415- زارعی 

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی

09158626228- 09158346779 اسحاقی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی ۳2۳1926۳- 09151642۳77- وسیله کار

تجهیز بتن مهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

  با مجوز رسمی و بیمه مسئولیت

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 ۴3 ۴2 32  / 66 66 ۴۴ 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

20 ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا ۳ ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب
هر سه سرویس یک سرویس رایگان 

هدیه  بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات ۳1057        

09151615۳29

اقساط ۱0 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M
5 سال ضمانت

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

چون در پرونده 92/4 اجرایی محکوم علیه کارخانه شیر پویا بیرجند محکوم است به پرداخت مبلغ 60،523،531 ریال در حق غالمرضا خسروی و پرداخت مبلغ500،000 ریال بابت حق 
االجرا در حق صندوق دولت وباعنایت به معرفی وتوقیف اموال به شرح جدول ذیل که به مبلغ 108،225،000ریال کارشناسی شده است.

    ارزش کل )ریال(ارزش واحد )ریال(تعداد      نوع لوازمردیف
228،500،00057،000،000 دستگاهیخچال ویترینی ساخت شرکت مشرق سرما با ابعاد2*2متر 1
111،500،00011،500،000دستگاهکانکس با ابعاد1/5*2/5 متر و ارتفاع دو متر 2

175125،00021،875،000عددظرف حمل شیر )بیدون( 3 
1،500،0001،500،000ا عددمیز وگیره کارگاهی 4

500،000      --4500 عددکفی دوغ )مسطح و از جنس مقوا( 5   
10001،20012،000،000عددکفی ماست100گرمی)12تایی( 6

35001،1003،850،000 عددکفی ماست600 گرمی)6تایی( 7 
108،225،000  جمع کل:یکصدوهشت میلیون ودویست وبیست وپنج هزارریال

که از طریق مزایده در روز یکشنبه 1395/10/12ازساعت 9 الی10 صبح در دفتراجرای 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 10درصد 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 وانتقال به عهده خریدارخواهد بود

رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 950858 محکوم علیهم منور غمدیده گان و غیره محکومند به پرداخت مبلغ 

439/393/576 ریال از محل ماترک مرحوم محمدرضا غمدیده گان و پرداخت مبلغ 6/150/500 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و 
با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 0 فرعی از 54 و 55 اصلی بخش 1 بیرجند از محل ماترک متوفی به میزان 3/64 دانگ مشاع از 
ششدانگ از پالک فوق که حسب نظریه کارشناسی ملک تعرفه واقع در خیابان حکیم نزاری 8 - پالک 10 به مساحت عرصه در حال 
حاضر 370/21 مترمربع که پس از تعریض 265/07 متر مربع باقی می ماند و مساحت اعیانی حدود 303 متر مربع  که فاقد استحکام 
بنا و قدیمی ساز می باشد و امتیازات شامل یک امتیاز برق 25 آمپر تک فاز + یک انشعاب گاز G4 خانگی + یک امتیاز 1/2 اینچ که با 
توجه به مراتب فوق به مبلغ 1/780/000/000 ریال کارشناسی شده است از طریق  مزایده  در روز دوشنبه تاریخ 95/10/13 از ساعت 
9 الی 10 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 جمهوری اسالمی ایران

  مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد 
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن تا تاریخ 96/1/15 رایگان و با تخفیف ویژه کلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: ۳2۳24444 - 091576۳9200

تاالر پذیرایی درویش 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 پیام شما

3
دوشنبه * 29 آذر 1395 * شماره 3675

ایجاد نمایندگی اوقاف و امورخیریه در درمیان نیاز به نیرو و بودجه دارد
 

  ایرنا - مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: راه اندازی اداره اوقاف و امور خیریه در شهرستان مرزی درمیان در گرو تامین نیرو و اعتبار است. حجت االسالم محمد طاهر گرایلی افزود: 
پیگیر راه اندازی نمایندگی اوقاف و امور خیریه در شهرستان درمیان در دستور کار قرار دارد.وی مهمترین مشکل نبود نمایندگی این نهاد در منطقه را اعتبار و نیرو دانست و بیان کرد: دولت هم اکنون 

  حال که مسؤالن فرهنگی در برخورد با مفاسد مجوز جذب نیرو را صادر نمی کند. وی در همین حال بیان کرد: از مرکز دستور تعدیل نیرو برای اداره کل اوقاف و امور خیریه استان صادر شده است که باید شش نیرو را تعدیل کنیم.
اخالقی و اجتماعی در اماکن عمومی دست روی 
 دست گذاشته و به سخنرانی و موعظه بسنده کرده اند
الاقل یک مسؤل چند بنر تبلیغاتی  در خصوص 
پاکدامنی  و  حیاء  غیرت،  عفت،  حجاب،  عفاف 

درپارکها نصب کنند .
0915...211
زینتی  طال  هرنوع  استفاده  اسالم  احکام  طبق 
اتفاق  به  برای مرد حرام است  پس چرا قریب 
حلقه های نامزدی موجود در بازار طال می باشد 
استفاده حرام است البد فروش آن  اگر خرید و 
فروش  طال  نیست  بهتر  بود  خواهد  حرام  هم 
پالتین  حلقه  ارائه  به  مجاز  صرفا  مردها  برای 

باشند تا مرتکب حرام نشوند.
0915....211
من  زیست  محیط  محترم  مسئوالن  به  باسالم 
مسیر  در  شب   9 ساعت  حدود  جمعه  درعصر 
شهرک بعثت در حال حرکت بودم که وسیله من 
خراب شد بلکه از جانب خداوند بود که ناگهان 
صدای متوجه شدم و مشاهده کردم یک عقاب 
بزرگ با سیم برق برخورد کرده و قادر به پرواز 
کردن نبود ، شاید هم طعمه گرگها می شد. آن 
محیط  با  و  بردم   خود  محله  به  و  برداشتم  را 
ببرن شاید  بیان  را  زیست تماس گرفتم که آن 
و  تماس جوابگو شدن  از چند  بعد  خوب شود.  
مشکل را بیان کردم. اما در جواب فرمودن یا آن 
را بیارین ما وسیله نداریم یا هم آن را رها کنید.
درصورتی که آن پرنده قادر به پروازکردن نبود. 
در نتیجه بعد از 14ساعت آن پرنده جان باخت. 

مسئوالن بازرسی. خسته نباشید. 
0930....280
نمایندگان مجلس ، مسوؤالن و آحاد مردم بگوش 
باشند حال که قرار است  یک و نیم میلیارد دالر 
روستاها  توسعه  به  ملی  توسعه  صندوق  منابع  از 
اختصاص یابد باز استان ما آخر لیست قرار نگیرد  
از االن که فرصت داریم برنامه داشته باشیم وگرنه 

بامنت ما را به حداقل قانع خواهند کرد
0915....211
قطع  با  فرخنده.  ایام  این  تبریک  و  سالم  با 
رو  عدالت  کامل  معنی  ام  خانواده  یارانه 
این  و  میزان  موسسه  از  فهمیدم.اون  هم 
. یارانه  از  هم  این  و  مردم  معیشت  از   هم 
کسی که سه برابر من حقوق میگیره بهش یارانه 

میدن اونوقت یارانه فقرا رو قطع می کنه . 
0915...979
می خواستم از متولیان شورای آرد و نان بپرسم 
عروقی  قلبی  بیماری  همه  این  وجود  با  آیا 
بر  نظارتی  هیچ  چربی خون  و  دیابت  فشارخون 
میزان نمک مصرفی نانوایی ها وجود دارد و یا به 
طور کلی یک نانوایی در شهر وجود دارد که نان 

رژیم بدون نمک بپزد.
0915....211
  سالم.لطفا مسئولین چشمشون رو نبندند قبال عده ای
چراغ راهنمایی زرد رو رد می کردن اما حاال چراغ 
قرمز رو هم رد می کنند.شاید قربانی یکی از این 
تخلفات عزیزان شما باشد.گذاشتن یک دوربین سر 

هر چهارراه هزینه بیهوده نیست
0910....724

سرمقاله امروز سردبیر واقعا به جا و سازنده بود . 
به  نیاز  استان  صنعت  رونق  که  همینه  واقعیت 
استیضاح وزیر و تعویض مدیر کل و مسوول ... ندارد 
فقط کافی است چند کارشناس منفی باف و انگشت 
شمار در استان سرجای خودشان بنشینند و از مردم 
آزاری دست بردارند . به امید روزی که افرادی با دید 

بازتر بر مسند کار بنشینند .
915 ... 028
آیا نظارتی بر تعرفه های دریافتی پزشکان زنان و 
زایمان وجود دارد؟ یک ویزیت و آزمایش حدود 400 
هزار تومان هزینه در بر دارد . با این هزینه های 
سنگین رشد جمعیت به هیچ عنوان مثبت نخواهد 

شد و این زنگ خطر است !
0915....212
سالم پارکینگ بیمارستان ولی عصر)عج( ساعت 
مالقات جوابگوی چند صد خودرو نیست روبروی 
بود  پارک  برای  ای  محوطه  که  هم  بیمارستان 
واقعًا  آیا  کشید  فنس  را  آن  جلوی  شهرداری 
شهرداری دنبال حل مشکل مردم است یا مشکل 

تراشی برای شهروندان   
0915...863
آقای استاندار عزیز بابت حمایتتان از تولید کنندگان 
با  امیدوارم  دارم  را  تشکر  نهایت  صنعتی  شهرک 
حضور جنابعالی در این استان محروم بیش از پیش 

شاهد رونق تولید و کاهش بیکاری باشیم.
0915...185
   سالم لطفا  نسبت به نصب سرعت گیر خیابان 
امامت تقاطع سلمان فارسی و  فرزانگان اقدام نمایید 
چون باعث مشکالتی برای اهالی محل شده است  
0915...769
با سالم از مدیریت و پرسنل آب و فاضالب روستایی 
برای آبرسانی   روستای مرک کمال تشکر را داریم.
0915...306
آیت ا... عبادی ، نماینده محترم ولی فقیه که ایشان 
بودند  گفته  دارم  قبول  عدل  و  انصاف  باب  از  را 
و  واقعی  غیر  شعارهای  با  مسوولین  و  نمایندگان 
عمل نشدنی برای خود رای جمع نکنند آوا لطفا 
وعده های کاندیداهای انتخابات مجلس و شوراها 

رو بازنشر بده تا حداقل کمی خجالت بکشند 
915 ... 429
؛ حدود  راهی سرایان  بیرجند سه  در جاده مشهد 
صد تا سرعت گیر در فواصل پنج متری از هم در 
مسیری یک طرفه زده اند که عابر پیاده هم تردد 
ندارد . ضمنا در اولین سرعت گیر سرعت کاهش 
یافته و مابقی اضافه است . آیا اینکار براساس اصول 
مهندسی بوده؟  آیا تاکنون در نقطه ای از کشور این 

مدل را دیده اید؟ چرا نظارتی وجود ندارد .
0915...074
  با سالم می خواستم پرسم آیا گرفتن مبلغ هشتاد 
هزارتومان برای یک آزمایش قبل از ازدواج زوجین 
عادالنه است خدا خیرتان بدهد انصاف کجا رفت 

الاقل همین آزمایش را با دفترچه بیمه انجام دهید 
0915...211

 وقتی مدرک لیسانس نتوانست برایش پول 
ساز باشد، به سراغ هنر رفت و امروز بعد از 
گذشت 2 سال، میلیونر شده و می خواهد هنر 
»ماشته بافی« و »سفال گری« را در آینده با 

یکدیگر عجین کند.
چندین  قدمت  با  جنوبی  خراسان  صنایع 
هزار ساله خود هنرمندان زیادی را در سطح 
بافی،  جاجیم  است.  کرده  مشهور  کشوری 
پخل بافی، گلیم بافی و ... از جمله صنایعی 

است که نام خراسان جنوبی را بر خود حک 
کرده اند. اما در دو سال گذشته هنر جدیدی 
برای اولین بار از لرستان توسط جوان 23 ساله 
قاینی وارد خراسان جنوبی شد و در کمتر از دو 
سال بازار خوبی را به خود اختصاص داد. حال 
دیگر هنر »ماشته بافی« هم در جدول صنایع 
دستی استان به ثبت رسیده است که می توان 
ذوق هنرمندان این خطه را در تار و پودهای 

آن مشاهده کرد.

»حسین پور حاجی« یکی از هنرمندان قاینی 
بوده که برای اولین بارهنر »ماشته بافی« در 
حوزه صنایع دستی را به استان کشاند و در 
کمتر از دو سال به سودآوری باالیی رسیده 
و  به گفت  با وی  را  رو ساعتی  این  است.از 
و  حمایت ها  انگیزه،  از  تا  می نشینیم  گو 

سختی های این رشته بگوید.

فرار از بیکاری مرا هنرمند کرد

این هنرمند قاینی در گفت و گو با مهر بیان 
دسته  در  که  است  پارچه  نوعی  ماشته  کرد: 
دسته  در  دستی،  صنایع  رشته های  بندی 

نساجی سنتی محسوب می شود.
پورحاجی ادامه داد: ماده اولیه این پارچه پشم 
نخ های  از  حاضر  زمان  در  که  بوده  ریسیده 
پلی استر و آکریلیکی موجود در بازار استفاده 

می کنند.

وی با بیان اینکه ابزار بافت در ماشته بافی 
شامل دار، چرخ ماسوره پیچی، ماکو، ماسوره 
است، افزود: این هنر مانند جاجیم بافی بوده 
با این تفاوت که در ماشته از چهار نخ و در 

جاجیم از دو نخ استفاده می شود.
پورحاجی ادامه داد: کاربرد ماشته در گذشته 
امروزه  ولی  بوده  پیچ  رختخواب  صورت  به 
رویه  رومیزی،  نظیر  دیگری  کاربردهای 
و  کیف  رویه  دوزی  تکه  و  پشتی  مبلمان، 

کفش زنانه استفاده می شود.
وی با اشاره به انگیزه خود برای روی آوردن 
مدرک  دارای  من  کرد:  بیان  رشته  این  به 
این  از  اما  و  هستم  برق  لیسانس  تحصیلی 

مدرک نتوانستم وارد بازار کار شوم.
مرا  بیکاری  از  فرار  اینکه  بیان  با  پورحاجی 
بیکار  بزرگترم هم  برادر  افزود:  هنرمند کرد، 
بود و از آنجایی که زن برادرم خیاط بود، به 

سمت صنایع دستی رفتم.

را  ماهه ای  دو  آموزشی  دوره  داد:  ادامه  وی 
در زمینه »ماشته بافی« در لرستان گذراندم 
و به مدت یک سال نیز در تهران به صورت 

کارگری، کار کردم.

با سرمایه گذاری دو میلیون تومانی 
به صد میلیون رسیدم

عنوان  مهر  با  گفتگو  در  قاینی  هنرمند  این 

کرد: برای شروع کار تنها دو میلیون تومان 
سرمایه داشتم، که با گذشت کمتر از دوسال 
از آغاز به کار، 100 میلیون تومان سرمایه در 
گردش دارم. وی با بیان اینکه هم اکنون با 
مشغول  بافی«  »ماشته  کار  به  دستگاه  پنج 
نیز  نفر   15 برای  همچنین  افزود:  هستم، 

اشتغال مستقیم ایجاد کرده ام.
پورحاجی با اشاره به بازارهای فروش تولیدات 
به  را  تولیداتم  از  بسیاری  کرد:  بیان  خود، 

شیراز،  اصفهان،  مانند  توریستی  شهرهای 
تهران و اردبیل می فرستم.

وی با بیان اینکه بازار فروش این محصول در 
خراسان جنوبی شرایط مطلوبی ندارد، افزود: 
و  به صنایع دستی  نسبت  استان،  این  مردم 

بومی خود عالقه ای نشان نمی دهند.
پورحاجی کیف، کفش و رومیزی را از جمله 
تولیدات خود دانست و افزود: می توان با تغییر 
کاربردهای  بافت،  تکنیک  و  رنگ  در طرح، 

جدیدتری برای آن تعریف کرد.

ادغام صنایع دستی »ماشه بافی«
 و »سفال گری«

»ماشته  هنر  کردن  آمیخته  کرد:  بیان  وی 
بافی« و »سفال گری« یکی از برنامه های 
موفقیت  با  است  امید  که  بوده  روی  پیش 

رو به رو شوم.
تکه های  از  استفاده  با  داد:  ادامه  پورحاجی 
پرتی و اضافی ماشته، بر روی سفال می توان 
نیز  پارچ و صندوق  شکالت خوری، سماور، 
تولید کرد.این هنرمند قاینی خواستار حمایت 
مسئوالن شد وافزود: مکانی که در آن به این 
امکان  و  است  کوچک  هستم،  مشغول  هنر 

توسعه را نمی دهد.
دارای  هنر  این  همچنین  داد:  ادامه  وی 
کوچک  دلیل  به  که  بوده  زیادی  متقاضی 

بودن کارگاهم از جذب آن ها معذور هستم.
پورحاجی افزود: در صورت توسعه و گسترش 
مکان می توانم برای بیش از 70 نفر اشتغال 
ایجاد کنم.وی اظهار کرد: هنر »ماشته بافی« 
برای اولین بار از لرستان وارد خراسان جنوبی 
شد و امید است مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.

چتر بسته بیمه 
برای هنرمندان صنایع دستی

مشکالت  به  اشاره  با  قاینی  هنرمند  این 
از  نیروها  بیمه  نداشتن  کرد:  بیان  رو،  پیش 

اصلی ترین مشکل در این حوزه است.
وی با بیان اینکه تاکنون بیمه ای برای حوزه 
صنعت نبوده است، افزود: طرح بیمه صنعت 
به مجلس پیشنهاد شده که امید است مورد 

تأیید قرار گیرد.
تسهیالت  اخذ  خواستار  همچنین  پورحاجی 
افزود: برای به روز رساندن چرخ های  شد و 
نیازمند  کارگاهم  محیط  افزایش  و  کار 

تسهیالت هستم.

»ماشته باف« قاینی میلیونر شد

سقف کاذب، کناف ایران 
پارکت، دیوار پوش

 کاغذ دیواری
  09151630741
09155610111

مدرس، بین مدرس 47 
و 49 تزئینات ساختمان 

رحیمی

اخالق، انصاف، کارخوب
متخصص در حمل بار و اثاثیه 

منزل با سابقه درخشان
خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 

کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702

حمل بار و اثاثیه محمـد
09157204062

ثبت نام عتبات عالیات

دفتر زیارتی عماد

تلفن تماس:

32224113 

در طول هفته کوبیده، جوجه، پاچین مخصوص 
خصوصا جمعه ها فراموش نشود
با کیفیت باال و قیمت مناسب 

  سرآشپز: هنرپیشه      تلفن رزرو: 32411886

افتتاح رستوران و غذای آماده ایثار
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آبرو آب جو نَیه: آبرو آب جو نیست ، آبرو را به سادگی نمی توان ازدست داد.

آسیای لٌم لٌم چه ُجو بِشه چه گندم: اشاره به افراد بیکاره است.

یادداشت طنز

جرائم رانندگی و اشتغال زایی! 

همواره  داریم  اعتقاد  شدت  به  اینکه  با 
چه  ولی  است«،  مقدم  درمان  بر  »پیشگیری 
کنیم که ظاهراً خلق ا... چندان با ما هم عقیده 
نبوده و  پایبند رعایت بسیاری از قوانین هم 
نیستند. فلذا دولت هم مجبور می شود از قوه 
قهریه استفاده کند چرا که اساساً جریمه کردن 
چیز خوبی است و تاثیر زیادی در بازدارندگی 

انجام اعمال قبیحه و نا مستحسنه دارد.
دهه  دو  طول  در  بنده  بخواهید  را  راستش 
رانندگی در جاده های کشور تنها دو بار جریمه 
شده ام، پس نتیجه می گیریم افزایش جرایم 
رانندگی حق مسلم راهنمایی و رانندگی است! 
 ٣۰۰ خودروی   جریمه  دارد  معنی  چه  اصاًل 
میلیونی با جریمه خودروی ٢۰ میلیونی برابر 
باشد!؟ به عقیده بنده یک قلب ماهیت اساسی 
و ساختار شکنانه در میزان جرایم رانندگی نیاز 
است و فاکتور ها و عوامل متعددی را باید در 
اِعمال جریمه مد نظر قرار داد. از شغل، میزان 
درآمد، مارک کت و شلوار، نوع ادکلن، اصالح 
از  انصرافی  خود  تا  گرفته  راننده  سر  موی 
دریافت یارانه،  مدرک تحصیلی، نوع ماشین، 

متراژ منزل مسکونی و ...
بماند که همین طوری و با این جرایم ناچیز 
دولت  عاید  تومان  میلیارد   ١۰۰۰ قبل  سال 
شد. علی ایحال با عنایت به وجود بیش از ١۵ 
میلیون خودرو در کشور لزوم ضرورت برنامه 
ریزی در جهت تخصصی کردن جرایم رانندگی 
و ایجاد مزایای ثانویه از این فرصت ضروری به 
نظر می رسد. فلذا چراغ پیشنهادات را با چند 
اشتغال(  و  رانندگی  جرایم  تلفیقی)  پیشنهاد 

روشن می کنیم:
الف( ایجاد اشتغال مستمر:  

تخلفات  افزایش  از  جلوگیری  راستای  در 
رانندگی و ایجاد اشتغال پایدار پیشنهاد می شود 
دولت یک آزمون استخدامی تپل برگزار کند و 
افرادی را که عالقه مند به همکاری با پلیس 
هستند به صورت حق الجریمه)!( استخدام کند. 
ثبت  هاي  دستگاه  به  را  دوستان  این  سپس 
الکترونیکي مجهز و در نقاط مختلف  تخلف 
شهر جا نمایی کنند و به ازای هر جریمه حق 

الزحمه پرداخت شود.
با این شیوه عماًل می توان گفت »هیچ کس 
تنها نیست« و میزان تخلفات به شدت کاهش 
پیدا می کند و بسیاری از جوانان هم شاغل 

می شوند.
ب( نصب دوربین:

فقط شرکت های مخابراتی که نباید در منازل 
برخی  بام  پشت  روی  یا  از شهروندان  برخی 
آپارتمان ها دکل های مخابراتی نصب کنند و 
حق االستفاده پرداخت کنند؛ پیشنهاد می شود 
با همکاری مالکان روی سردر برخی ساختمان 
های تجاری و مسکونی دوربین های کنترلی 
نصب شود و مردم رانندگان را رصد کنند و در 
صورت بروز تخلف، تصاویر را به پلیس راهور 
التصویر  عنوان حق  به  مبلغی  و  کنند  ارسال 
به  تخلفات  هم  روش  این  با  کنند.  دریافت 
صورت شبانه روزی رصد می شوند و دو ریال 
هم از این جرایم میلیاردی گیر خلق اهلل می آید!

وحد حاج سعیدی

داستان طنز

نویس  برنامه  یک 
در  مهندس  یک  و 
یک مسافت طوالنی 
یک  کنار  در  هوایی 
هواپیما  در  دیگر 

نشسته بودند.
بازی  هم  با  مایلی  میگه  نویسه  برنامه      
کنه  استراحت  میخواست  که  مهندس  کنیم؟ 
بر  صورتشو  و  میکنه  خواهی  عذر  محترمانه 

میگردونه تا بخوابه.
سرگرم  بازی  میگه  دوباره  نویسه  برنامه      
می  سوال  یک  شما  از  من  است،  ای  کننده 
بعد  بدهید  من  به  دالر   ۵ نتوانستید  اگر  کنم 
دالر   ۵ نتوانستم  اگر  کنید  سوال  من  از  شما 

به شما میدهم.
    مهندس دوباره معذرت خواست وچشماشو 

بست که بخوابه.
    برنامه نویسه پیشنهاد دیگری داد، گفت اگر 
شما جواب سوال منو بلد نبودید ۵ دالر بدهید 
 ٢۰۰ نبودم  بلد  رو  شما  سوال  جواب  من  اگر 

دالر به شما میدهم.
    این پیشنهاد خواب رو از سر مهندس پراند 

و رضایت داد که بازی کند.
فاصله  کرد.  سوال  نخست  نویس  برنامه      
زمین تا ماه چقدر است؟؟ مهندس بدون اینکه 
برنامه  به  رو  دالر   ۵ بالفاصله  بزند  حرفی 

نویس داد حاال مهندس سوال کرد.
    اون چیه وقتی از تپه باال میره ٣ پا داره 
نگاه  نویس  برنامه  پا؟؟   4 میاد  پایین  وقتی 
متعجبانه ای انداخت ولی هرچی فکر کرد به 
کامپیوترشو  اطالعات  تمام  بعد  نرسید  نتیجه 
جستجو جو کرد ولی چیز به درد بخوری پیدا 
نکرد بعد با مودم بیسیم به اینترنت وصل شد 
از  تا  و همه سایت ها رو زیر رو کرد به چند 
دوستاشم ایمیل داد با چندتاشون هم چت کرد 
ولی باز هیچی به دست نیاورد. بعد از ٣ ساعت 
بهش  رو  دالر   ٢۰۰ و  کرد  بیدار  رو  مهندس 
داد. مهندس مودبانه پول رو گرفت و رویش 

رو برگرداند تا بخوابد.
    برنامه نویس او را تکان داد و گفت: خب 
جواب سوالت چی بود؟؟ مهندس بدون اینکه 
کلمه ای بر زبان بیاورد ۵ دالر به برنامه نویس 
ادامه  خوابش  به  و  برگرداند  را  رویش  و  داد 

داد ... !!!
نتیجه اخالقی

 با مهندسین خیلی کل کل نکنید ...

انشاء یک دانش آموز دبستانی در باره ازدواج
می  خوب  کار  یک  من  وقت  هر  بیتوته- 
که  بزرگ  گوید  می  من  به  مامانم  کنم 
تا  گیرم.  می  خوب  زن  یک  برایت  شدی 
و  ام  کرده  خوب  کار  تا  پنج  من  حال  به 
مامانم قول پنج تایش را به من داده است.

ناسرادین شاه خیلی کارهای خوب  حتمن 
استادیوم  اندازه  به  مامانش  که  کرده  می 
من  ولی  بود.  گرفته  زن  برایش  آزادی 
مؤتقدم که اصولن انسان باید زن بگیرد تا 
آدم بشود، چون بابایمان همیشه می گوید 

مشکالت انسان را آدم می کند.
در عزدواج تواهم خیلی مهم است یعنی دو 
طرف باید به هم بخورند. مثلن من و ساناز 

دختر خاله مان خیلی به هم می خوریم.
هم  به  باید  طرف  دو  هم  فکری  لهاز  از 
بخورند، ساناز چون سه سالش است هنوز 
مامانم  ولی  بخورد  من  به  که  ندارد  فکر 
تو  از  ساناز  این  گوید  می  من  به  همیشه 

بیشتر هالیش می شود.
سال  و  سن  عزدواج  در  که  بگویم  بهتان 
های  آدم  بسیار  چه  نیست  مهم  اصلن 
بزرگی بوده اند که کارشان به تالغ کشیده 
که  کوچکی  های  آدم  بسیار  چه  و  شده 

نکشیده شده. مهم اشق است !
شوهرش  از  کسی  دیگر  باشد  اشق  اگر 
از  هم  مختار  دایی  و  خواهد  نمی  سکه 

سکه  کلی  حاال  تا  من  آید  می  در  زندان 
جم کرده ام و می خواهم همان اول قلکم 
را بشکنم و همه اش را به ساناز بدهم تا 

بعدن به زندان نروم.
مهریه و شیر بالل هیچ کس را خوشبخت 
باعث  ازافی  های  خرج  همین  کند.  نمی 
سر  و  بشود  سخت  زندگی  که  شود  می 
خرج عروسی دایی مختار با پدر خانومش 
پدر  گفت  می  مختار  دایی  بشود.  حرفش 
حقوق  شاید  خوب  بود.  باز  چتر  خانومش 
چتر بازی خیلی کم بوده که نتوانسته خرج 
تفافق  ساناز  و  البته من  بدهد.  را  عروسی 
کرده ایم که بجای شام عروسی چیپس و 

است،  تر  ارزان  هم  بدهیم.  نمکی  خاللی 
هم خوشمزه تراست تازه وقتی می خوری 

خش خش هم می کند!
بهتر  خیلی  بگیرد  دار  خانه  زن  آدم  اگر 
است و گرنه آدم مجبور می شود خودش 
دار  دایی مختار هم خانه  بگیرد. زن  خانه 
زیر  یک  شد  مجبور  مختار  دایی  و  نبود 
اجاره  و  رهم  چون  میگفت  بگیرد.  زمینی 
باالست آنها رفته اند پایین! اما خانوم دایی 
مختار هم می خواست برود باال! حتمن از 
زیر  از  هم  ساناز  ترسید.  می  زمینی  زیر 
برایش  هم  همین  برای  ترسد  می  زمینی 
توی باغچه یک خانه درختی درست کردم. 

اما ساناز از آن باال افتاد و دستش شکست. از آن 
موقه خاله با من قهر است. قهر بهتر از دعواست. 
کند  می  آشتی  بعد  میکند  قهر  وقتی  آدم 

ولی اگر دعوا کند کتک کاری می کند.

جایگاه سوخت دهه چهلقاب عکس کاریکاتور به سال ساخت این لیوان پذیرایی شب یلدا - محمود نظری
دقت کنید !

 بنزین سوپر لیتری ۳ ریال

هنوز  و  شده  انداخته  طبیعت  در   ١۹۷۶ سال  لیوان  این 
دونی  زباله  رو  طبیعت  که  باشه  حواسمون  سالمه!  کاماًل 

داده نما: آوای خراسان جنوبینکنیم ...

سمعک ... !
مردی متوجه شد که نمی تواند خوب بشنود. 
به دکتر مراجعه کرد و دکتر برایش سمعک 
فروشی  مغازه سمعک  به  مرد  تجویز کرد. 
مراجعه کرد و قیمت سمعک ها را پرسید. 
فروشنده پاسخ داد: »ما سمعک از یک دالر 
تا هزار دالر.« مردگفت: »می خواهم  داریم 
ببینم.« فروشنده یک  را  مدل یک دالری 

نخ دور گردن مرد انداخت و گفت: »لطفا این 
دکمه را در گوش تان بگذارید و دنباله نخ را در 
جیبتان قرار دهید.« مرد خریدار که با تعجب 
به حرف های فروشنده گوش می کرد، گفت: 
»این چطور کار می کند؟« فروشنده جواب داد: 
»این کار نمی کند، اما هنگامی که مردم این را 

ببینند،  بلندتر صحبت می کنند.«

می دانید که ...
آیا می دانید که خندیدن یک نوع فعالیت 

بدنی هوازی میباشد؟
در واقع ١۰۰ بار خندیدن معادل ١۵ دقیقه 

فعالیت با دوچرخه ثابت است.
کاهش  باعث  خنده  اینکه  همینطور  و 
فشار خون، افزایش جریان خون در بدن و 
افزایش اکسیژن رسانی در بدن می گردد.

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 

 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 
 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف

09034090412 - 09034090411 

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

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

نمایندگی استان خراسان جنوبی - بیرجند
خیابان شهدا - شهدا 1 - پالک 51 - شرکت رسانه آفاق کویر

 کلیه سفارشات و کیک های تصویری
 جهت مجالس پذیرفته می شود. 

تهیه شده از بهترین مواد درجه یک
 آموزش دیده زیر نظر بهترین

 استادان برجسته کشور
آدرس: خیابان انقالب - بین انقالب 1 و 3

32237912  -09151601243  -09155625263

شب یلدا  )چله( خود را با ما شیرین تر کنید

دارای گواهینامه المپیاد کشوری

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

ایزوگـام  
شفیعـی

آسفالت )محوطه و پشت بام( 
و  قیرگونی

 32225494 

   09151630283 
صیادشیرازی، مجتمع 

میرداماد، واحد 98
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آیه روز  

پس چگونه خواهد بود ]حالشان[ آنگاه كه آنان را در روزى كه هيچ شكى در آن نيست گرد آوريم و به هر 
كس ]پاداش[ دستاوردش به تمام ]و كمال[ داده شود و به آنان ستم نرسد. سوره آل عمران، آيه 25

حدیث روز  

دوستى نيكان به نيكان، ثوابست براى نيكان. و دوستى بدان به نيكان، فضيلت است براى نيكان. و دشمنى بدان با 
نيكان، زينت است براى نيكان. و دشمنى نيكان با بدان، رسوايى است براى بدان. امام حسن عسكرى )عليه السالم(

مشکی که ز چین ختن آهو دارد
از چیِن سرِ زلف تو آهو دارد

آن کس که شبی با غم تو یار بشد
تا وقت سحر ناله و آهو دارد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

ادبی

یک لحظه مکث کن

بخش  لذت  بسيار  خانه  لباس  در  كردن  كار 
دانيد  مى  وقتى  و  ترافيک  از  دور  به  است، 
اما همه كسانى كه اين  غذايتان آماده است. 
كار را كرده اند به شما مى گويند كه حقيقت 
نيست.  كنيد  مى  فكر  كه  رويايى  همين  به 
كه  نداريد  همكارى  هيچ  كه  است  درست 
شما  كه  است  اين  واقعيت  اما  كند،  اذيتتان 
هيچ همكارى نداريد و اين شما را به سمت 
وقتى  برد.  مى  پيش  ايزوله شدن  و  تنهايى 
غير  تجربيات  تا  نيست  شما  اطراف  كسى 
كارى با او داشته باشيد، كار كردن هم براى 

شما مشكل مى شود.
حس  ايجاد  باعث  كارها  انداخت  تعويق  به 
بيشتر  تعويق  و  گناه  احساس  اضطراب، 
به  را  شما  كه  موذى  چرخه  يک  شود.  مى 
انجام  تحقيق  يک  در  كشاند.  مى  شكست 
شده مشخص شد كسانى كه كار آزاد انجام 
مى دهند و يا مترجمان آزاد، كار خود را كم 
به صورت  دانند كه  از كسانى مى  تر  رونق 
مشغول وقت  پاره  حتى  يا  و  وقت   تمام 

كه چطور  گوييم  به شما مى  كار هستند.ما 
و  منزل هم خوشحال  در  كار كردن  هنگام 
مولد باشيد و از تكنولوژى ارتباط از راه دور 

بهره بگيريد. با ما همراه باشيد.

1. یک روال برای خود تعیین کنید.
هر  حتى  و  روز  هر  شما  روتين  يک  بدون 
ساعت بايد در خود انگيزه ايجاد كنيد. در خانه 
ساعاتى را مشخص كنيد تا در آن ساعات كار 
نيز  را  استراحتتان  و  ناهار  زمان  حتى  كنيد. 
مشخص كنيد. برنامه ريزى كردن باعث مى 
شود شما بازدهى بيشترى داشته باشيد. ارتباط 
بيشتر  تا  كند  مى  كمک  شما  به  دور  راه   از 

در دسترس باشيد.

۲. به خودتان جایزه دهید.
جايزه  و  هدف  سرى  يک  بايد  شما  برنامه 
ازاى  به  مواقع  بعضى  در  مثال  باشد.  داشته 
در  استراحت  دقيقه   5 كار  دقيقه   25 هر 
منزل شستشوى  در  مثال  يا  گيرند.  نظر مى 

لباس ها به عنوان زنگ تفريح بعد از انجام 
كارهاى  وقتى  شود.  مى  محسوب  كارتان 
هم  شما  خورد،  مى  تيک  ليستتان  چک 
پيدا كارها  انجام  براى  بيشترى   انگيزه 

مى كنيد.

۳. باشگاه بروید.
را  شما  ذهن  تواند  مى  ورزشى  هاى  تمرين 
افسردگى  و  اضطراب  دارد.  نگه  آماده  هم 
شما را دفع مى كند و تمركزتان را باال مى 
است،  توليدى  عوامل  از  يكى  خود  كه  برد 
همچنين خالقيتتان را تقويت مى كند. وقتى 
از رختخواب برمى خيزيد تا براى انجام كارها 
زمانى  كردن  خالى  بشينيد،  كامپيوتر  پشت 

براى تمرينات ورزشى بسيار حياتى است. 
حتما اين كار را خارج از منزل انجام دهيد. كار 
در منزل شما را از يكى از مهمترين اتفاقات 
مى  دور  جمعى  ارتباط  يعنى  امروزى  دنياى 
كند. با اين كار شما مى توانيد به خارج از منزل 

رفته و كمى با ديگران ارتباط برقرار كنيد. 

۴. کافی شاپ محلی داشته باشید
بريتيش  دانشگاه  در  بزرگ  تحقيق  يک 
كردن  تقسيم  حتى  داد  نشان  كلمبيا 
حواشى  طريق  از  ديگران  با   تجربيات 
بسيار  تواند  مى  اجتماعى،  هاى  شبكه 
تاثير شما  احساس  بر  و  باشد   سودمند 

مثبت بگذارد. 
ديگرى  جاهاى  طريق  اين  از  توانيد  مى 
براى كار  را  بيابيد و كافه هاى مختلفى  را 
كتابخانه  به  توانيد  مى  حتى  كنيد.  انتخاب 
محل برويد و در آنجا كارتان را انجام دهيد.

۵. تفریح کنید
و  ايد  داده  انجام  را  ليستتان  كارهاى  اگر 
تازه ساعت ۱ بعد از ظهر است، چرا به موزه 

نرويد يا مثال دوچرخه سوارى نكنيد؟
در  شما  زندگى  كيفيت  و  پذيرى  انعطاف   
است.  موثر  بسيار  ديگران  با  شما  ارتباط 
جالب  كارهاى  توانيد  مى  وقتى  بنابراين 

انجام دهيد آن را از خود دريغ نكنيد.

6-تشکر کردن و هدیه دادن
اثرات  ها  هميارى  و  ها  كمک  از  قدردانى 
و  زن  گذارد.  مى  افراد  روحيه  در  مطلوبى 
امور  اداره  در  را  يكديگر  زحمات  بايد  شوهر 
خانواده با ارزش دانسته و از هم قدردانى كنند.

هديه دادن به هر بهانه و مناسبتى  نشانه اى 
از اين قدردانى است. اين هدايا در روابط زن و 
شوهر اثر بسيارى دارد و روح تازه اى به زندگى 
مى بخشد. اظهار محبت و تشكر كردن موجب 
آن مى شود كه مشكالت زندگى را در كنار 
يكديگر بيشتر تحمل كنيم و از گرمى محيط 
خانواده لذت ببريم. زن و شوهر هايى كه هر 
و مشكالت  درباره  اغلب  كنند  مى  كار   دو 

نارسايى ها  صحبت مى كنند و كمتر فرصت 
دارند كه ساعاتى را براى تفريح در نظر بگيرند. 
از لحظه هاى با هم بودن به خوبى استفاده كنيد 
و ساعات خوشى را در كنار هم بگذرانيد. به 
سينما برويد يا مهمانى دوستانه ترتيب دهيد، 
يک برنامه ورزشى مشترک داشته باشيد و از 

زندگى لذت بيشترى ببريد.

عارفانه روز

کل هستی منتظرند به خواسته های ما جواب 
دهند!! و جز این کار دیگری ندارند. چون 

خدای مهربان به آنها چنین دستور داده است 
کافیست طلب کرده و باور کنیم

انسانها را با ظاهرشان  قضاوت نكنيد 
ممكن است يک قلب ثروتمند 

در زير يک كت كهنه پنهان شده باشد

دو گزينه براى انتخاب دارى: يا چالش هايت تو 
را محدود كنند يا محدوديت هايت رابه چالش 
بكشى گزينه اى را انتخاب كن كه بتوانى سالها 

بعدبه عنوان خاطره اى زيبا تعريفش كنى.

زیبایی خریدنی نیست شادابی هدیه گرفتنی 
نیست طراوت اتفاقی نیست همه اینها

 بسته به انتخاب و تالش توست شادباش
 و شاد زندگی کن وشادی ببخش.

حکمت های نهفته در کله پاچه!

نقل مى كنند كه روزى سفره اى گسترانيده و كله 
پاچه اى بياوردند. سلطان فرمود: در اين كله پاچه 
اندرزها نهفته است. سپس لقمه نانى برداشت و يک 

راست “مغز” كله را تناول نمود، سپس گفت:
اگر مى خواهيد حكومتى جاودان داشته باشيد، سعى 

كنيد جامعه را از “مغز” تهى كنيد.
سپس “زبان” كله پاچه را نوش جان و فرمود:

“زبان”  كنيد  حكمرانى  مردم  بر  خواهيد  مى  اگر 
جامعه را كوتاه و ساكت كنيد...

سپس “چشم ها و بناگوش” كله پاچه را همچون 
قبل بركشيد و فرمود: براى اين كه ملتى را كنترل 
كنيد، بر چشم ها و گوش ها مسلط شويد و اجازه 
ندهيد مردم زياد ببينند و زياد بشنوند وزير اعظم 
عرض كرد: پادشاها! قربانت بروم حكمت ها بسيار 
حكيمانه بودند، اما جواب شكم ما را چه مى دهيد؟ 
ذات ملوكانه، در حالى كه دست خود را بر سبيل هاى 
چرب خويش مى كشيدند، با ابروان خود اشاره اى 
به “پاچه” انداختند و فرمودند: شما “پاچه” را بخوريد 
و “پاچه خوارى” را در جامعه رواج دهيد تا حكومت 

مان مستدام بماند.. منبع: سايت خبر فارسى

نگرش

وحدت وجود موالنا 

از ديدگاه موالنا وجود و ماهّيت مخلوقات عالم 
اعطا  آنان  به  تعالي  باري  جانب  از  لحظه  هر 
است  معتقد  وجود  وحدت  به  موالنا  شود.  مي 
صمد  و  احد  واحد  وجود  آن  تابع  را  ماهيات  و 
اصيل  را  ماهيات  و  داند  مي  ابدي  و  ازلي   و 
نه  ماهيات،  و  خصوصيات  يعني  داند.  نمي 
اند و نه ابدي، بلكه هر  اصالت دارند و نه ازلي 
لحظه و هر جا متداوما از عالم باال در اين دنيا 
افروخته كه  بار  هر  آتش  شونداگر  مي   حادث 
مي گردد، مي سوزاند، اين سوختن از جانب خداوند 
از خدا مي گيرد  را  است و هر آتشي سوزشش 
كه اگر او نخواهد، آتش نخواهد سوزاند، چنان كه 

ابراهيم )ع( را نسوزاند بل بر او گلستان شد.
 آتش ابراهيم را دندان نزد 

 چون گزيده ى حق بود چونش گزد
در داستان كنيزک و پادشاه، وقتي طبيبان حاذق 
از سراسر جهان  براي درمان كنيزک پا به قصر 
مي گذارند و خود را مسيح وار و خبره مي دانند و 

ادعاي درمانگري دارند:
 هر يكى از ما مسيح عالمى است 
 هر الم را در كف ما مرهمى است 

اما  معادالت اين عالم در هم مي شكند و آنچه از 
طبيعت انتظار دارند در چشم  بر   هم زدني دگرگون 
مي شود و حتي ضد ماهيت خود را بروز مي دهند:

 از قضا سركنگبين صفرا فزود 
 روغن بادام خشكى مى نمود 

 از هليله قبض شد اطالق رفت 
 آب آتش را مدد شد همچو نفت

                        

لنينگراد-  قديم  نام   -1 افقي: 
بسكتبال  ورزش  در  اصطالحي 
2- ميراب -  زود و سريع -  از 
نويسنده   -3 رومي   هاي  ماه 
انحالل   - رودخانه   - فرانسوي 
معامله 4- صدمه و آسيب- اسب 
انگليسي   مونث  ضمير   - چاپار 
كشيدن  زبانه   -5 جوانمردي   -
رديف   - اسب  دهانه   - آتش 
دولت  هيئت   - آذري  پدر   -6
سردي   - دهند  مي  تشكيل  را 
مطبوع 7- اجرا كننده  - مثل و 
مانند -  زنان عرب 8- گذشتن از 
جايي - پايتخت تايوان -  نوعي 
پارچه از الياف گياهي 9- جريب 
از شهرهاي مركزي-  قوش   -
 - نوزاد    - هند  پايتخت    -10
بلند -  استثنا 11-  نفس  كلمه 
شجاع - لوچ 12-  يافته - دنباله 
رو سوزن - نشانه الهي  -گوشت 
آذري 13-  شرمسار - آباد، داير 
- عقيم 14-  بيابان، سرزمين - 
كاال  -وزير فرعون 15  آبشش  

پدر داستان نويسي نوين
جنوب  در  1-رودي  عمودي: 
طول  به  جنوبي  آمريكاي 

درست  رفتار   - كيلومتر   3200
سالم  پيامبرا  غزوه  آخرين   -2
)ص(- از آالت موسيقي - رفتار 
در   - تابيده  نخ  اجتماعي3- 
نقاشي و تذهيب به عنوان رنگ 
آبي به كار مي رود - بزرگترين 
شب سال 4- فضاي بين دو خط 
متقاطع - تكرار حرفي -  كشور 
ميوه   ژاپن 5-  پول    - عجايب 
- پدر - شعله ور 6- شتر تندرو 
ونظر  عقيده  شدن-   خيره   -
بهنجار،   - ناپيدا   - وصله   -7

كرمانشاه  شهرهاي  از   - عادي 
8- لهجه -  النه پرنده - بيرون 
شاخه    - بهار  فصل   -9 رفتن 
  -10 نام  فيزيك-   علم  از  اي 
درودگر    - برگزيده   - دورويي 
دانه   - مقراض   - مديا   -11
خوشبو 12-  آش  سرد مطبوع 
- ناشنوا  -گوش هاي در دستگاه 
شور 13-  وفاي به عهد  -كينه 
آب  زخم    -14 ليكن   - توزي 
رها  متكدي-   و  گدا   - كشيده 

15-  نهال - درگاه

طراح: نسرین کاریجدول شماره 3675

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

123456789101112131415
بستکاپکیتنامر1
اونیننتفرفیخس2
یرفرتسارکرتام3
ویتاترراناملا4
بانریاناهرفل5
اکایلیافیحنخ6
باماروشاعیبوط7
هرسکایبسمره8
الیفهنایهاداد9
ممیمرناولافل10
ودردنتترارشس11
داسادوساردنوت12
ردتقمراوسلباک13
یرودهگنلماهیا14
اسنرپالیشانار15

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

یک واحد آپارتمان در حاشیه خیابان 
)رجایی 5( برای دفتر یا مطب اجاره 
مرکز خرید و فروش آهن آالت داده می شود.  09159615927

مستعمل ، درب و پنجره 
دسته دوم ، تخریب ساختمان 

با دستمزد ضایعات 
نبش موسی بن جعفر )ع( 5 

09155619620
09159416784- حسینی

به تعدادی برقکار )آقا( 
نیمه ماهر و ماهر

 با حقوق عالی نیازمندیم.
09159624680
09156676468

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت در مرحله اجراي اسکلت ، 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس ، انباري  

پارکینگ ، شیشه دو جداره 
 کف سرامیک  و... )محدوده ظفر(

09155612431 - 09155614208

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

منزل ویالیی واقع در دستگرد ، موقعیت 
بسیار عالی ، دونبش ، آفتابگیر با تمام 

امکانات ، زمین 220 متر زیربنا 150 متر 
به فروش می رسد.
قیمت کارشناسی

09151611808 - 09307673579  

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

09153613243 - شریفی

شرکت سامان صدر آب
 UPVC و GRP به لوله گذار لوله 

در استان خراسان جنوبی 
نیازمند است.

056- 32411799 – 32411683

ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.

ساندویچ مرغ مخصوص فدک فقط 4000تومان       بین عدل 16و 18 تلفن: 32204036

صبحانه )املت، نیمرو، تخم مرغ آبپز( با  چای 
                          7 صبح موجود است

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

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

تجربه کنید.   09158668002

پیمانکاری آذر نوید
اجرای گرانولیت نما

دارای نمونه کاری فراوان 
در خراسان جنوبی

09159026404

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک 

جک ، پارکینگی ، کرکره، سکوریت اتومات(
09155614880-09303107002

جواز کار منزلی در حسین آباد سادات به نام 
کبری علیزاده فرزند محمد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کار خوب اتفاقی نیست
 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمناً 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

نانو گستر شرق 
اجرای عایق بام پلیمری 

)جایگزین ایزوگام( 
با عمر بیست ساله و ارزانتر 
از ایزوگام / مناسب پشت 

بام، منابع آب و استخر
09155628497

یک شرکت ساختمانی برای اجرای پروژه های در دست اقدام 
نیاز به تخصص های ذیل دارد:

1- پیمانکار برای اجرای سقف کامپوزیت ، عرشه فوالدی
2- پیمانکار برای اجرای آرماتور بندی و قالب بندی

3- استادکار ماهر برای اجرای سنگ آنتیک و سنگ های تزئینی داخل و خارج ساختمان
4- استادکار ماهر برای اجرای کاشی و سرامیک

5- استادکار برای اجرای دیوارهای هبلکس و غیره
      09034090413            ساعت تماس: 11-13

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 
معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

شبانه روزی

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی - )قیرگونی(

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 
   32317903 - 09153638047

  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و 

چهارراه دولت
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برد تیم والیبال خوسف از نوجوانان بیرجند

خوسف،در  وجوانان  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
سومین هفته از بازی های دور رفت لیگ والیبال استان خراسان 
جنوبی تیم خوسف وتیم نوجوانان بیرجند با هم دیدار کردندکه 
نتیجه ی این دور سه بر یک به سود تیم خوسف پایان پذیرفت.

 زور والیبالیست های زیرکوه به سربیشه نرسید

برگزاری  ادامه  در  سربیشه،  وجوانان  ورزش  اداره  گزارش  به 
مسابقات والیبال لیگ استان خراسان جنوبی دو تیم زیرکوه و 
سربیشه در سالن ورزشی اداره ورزش و جوانان زیرکوه به مصاف 
آقایان خسرو جعفری،علی  هم رفتند.این دیدار که به قضاوت 
بیهقی و عباس ادیبیان برگزار شد در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر 
و با امتیاز 25 بر 2۳ در ست اول،25 بر 20 در ست دوم و 25 

بر 17 در ست سوم به نفع مختاران سربیشه به پایان رسید.

 برد شیرین تیم والیبال قاین مقابل تیم طبس درخانه

درادامه سری مسابقات والیبال لیگ استان خراسان جنوبی تیم 
های والیبال قاین وطبس به مصاف هم رفتند.به گزارش روابط 
عمومی اداره ورزش وجوانان قاین این مسابقات باحضور رئیس 
اسالمی شهر،معاونت  قاین،اعضاء شورای  وجوانان  ورزش  اداره 
رشته  به  عالقمند  ومردم  ازجوانان  کثیری  وجمع  شهرداری 
والیبال درسالن فتح المبین برگزارگردیدکه تیم والیبال بهین 
والیبال  تیم  خود  میهمان  باشایستگی  توانست  قاین  پشتیبان 

طبس رابانتیجه ۳بر1 شکست دهد.

ازسری مسابقات لیگ والیبال قاین تیم کاشی
 فرزادپیروز میدان شد

کاشی  های  تیم  قاین  والیبال  لیگ  مسابقات  سری  درادامه 
گزارش  رفتند.به  هم  مصاف  به  قهستان  پشتیبان  فرزادوبهین 
روابط عمومی اداره ورزش وجوانان قاین این دیدار درسالن فتح 
المبین برگزارگردید که تیم کاشی فرزاد توانست بانتیجه ۳بر0 

حریف خود راشکست دهد وپیروز میدان گردد.

قهرمانان مسابقات پینگ پنگ زیر18سال قاین
 جام وحدت مشخص شدند

مسابقات پینگ پنگ رده سنی زیر 1۸ سال قاین به مناسبت 
برگزار  قاین  المبین  فتح  پنگ  پینگ  درسالن  وحدت   هفته 
شد.به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان این مسابقات 
به صورت گروهی و دوحذفی انجام پذیرفت.نفرات برتر این دوره 
نفر  زاده  سینا صفی  اول  میباشند:نفر  این شرح  به  ازمسابقات 

دوم امین اسدزاده نفر سوم امیرمحمد صفی زاده

کاهش وزن با مصرف عسل

را  عسل مانند یک محرک سوختی کبد 
وادار به تولید گلوکز می کند. این حجم از 
گلوکز مقدار قندخون را در مغز باال نگه 
دستور  که  می کند  وادار  را  آن  و  داشته 
به  را  چربی سوز  هورمون های  شدن  آزاد 
بدن مخابره کند.برای آن که رژیم غذایی 
حاوی عسل کارآیی بیشتری داشته باشد 

آن را در رژیم غذایی روزانه جایگزین شکر 
غذاخوری  قاشق  سه  کردن  کنید.اضافه 
قبل  آن  خوردن  و  گرم  آب  به  عسل 
است. تاثیرگذار  وزن  کاهش  در  خواب 

شود  مصرف  ازخواب  پیش  عسل  وقتی 
فرآیند  خواب،  اولیه  ساعت های  در  بدن 

چربی سوزی را شروع می کند.

10 خاصیت شگفت انگیز هندوانه

در  آنتی  اکسیدان ها  بهترین  1.هندوانه  
خوبی  بسیار  می شود2.منبع  یافت  آن 
از  قوی  است۳.منبع   A و   C ویتامین  از 
دارای  میوه ها  به  است4.نسبت  کاروتن 
است5.حاوی  بتاکاروتن  بیشتری  مقدار 
میزان باالیی الکترولیت سدیم و پتاسیم 
که  است   B ویتامین  از  است6.سرشار 

هستند7.خاصیت  انرژی  تولید  برای 
آنتی اکسیدان ها   .۸ دارد  خنک کنندگی 
می کنند9.  کمک  آسم  شدت  کاهش  به 
بدن  از  که  است  تیامین  از  خوبی  منبع 
محافظت  مختلفی  بیماری های  برابر  در 
می کنند10. فاقد چربی است اما به تولید 

انرژی کمک می کند. 

آنچه طرفداران کله پاچه باید بدانند!

بافت  داشتن  دلیل  به  پاچه  کله   مصرف 
کالژنی برای افرادی که از درد استخوانی 
رنج می برند بسیار مفید است، زیرا منجر 
می شود. استخوان ها  بافت  تقویت  به 

پروتئین،  داشتن  وجود  با  پاچه  کله  
از  بیش   مصرف  وکلسترول  ویتامین  
مضر  چرب  اسیدهای  دلیل  به  آن  حد 

توصیه نمی شود،افرادی که چربی خون و 
کلسترول و اسید  اوریک خونشان باالست 
از مصرف آن اجتناب کنند.مصرف بی رویه 
آن افزایش کلسترول خون است که منجر 
با  و  شده  خونی  رگ های  در  رسوب  به 
انسداد عروق در عمل خون رسانی به مغز 

و قلب اختالل ایجاد می کند.

ارزش غذایی زعفران

می  غذا  دهنده  رنگ  و  چاشنی  زعفران 
و  چربی  کاهش  موجب  زعفران  باشد 
آرام  زعفران  گردد.  می  خون  کلسترول 
بخش، اشتها آور، ضد اسپاسم، پیشگیری 
سرطان،  و  قلبی  بیماریهای  از  کننده 
دهنده  کاهش  و  حافظه  کننده  تقویت 
فشار خون است. از گیاه زعفران در درمان 

بیماری آسم، بیماریهاي پوستی، بیماری 
های چشم، عفونت ادراری، یرقان، پیش 
انداختن قاعدگی، رفع نفخ شکم ، درمان 
معده درد و درمان کم خونی استفاده می 
شود.زعفران به هضم غذا کمک می کند 
و تقویت کننده معده می باشد و به عنوان 
مسکن بویژه در دردهای لثه کاربرد دارد.

برگ هایی برای سالمت پوست 

برگ ریحان: مالیدن برگ ریحان به پوست 
درد و خارش ناشی از گزیدگی را تسکین 
می دهد. این برگ نه تنها درد را برطرف 
می کند بلکه سم را نیز از بدن خارج می 
در  موجود  مغذی  نعناع:ماده  کند.برگ 
را  ورم  کند،  می  تقویت  را  پوست  نعناع 
کاهش می دهد و منافذ را به حداقل می 

پوست  پذیری  انعطاف  خاصیت  و  رساند 
را تقویت می کند.برگ های چریش: این 
دارد  کننده  ضدعفونی  خاصیت  ها  برگ 
که از بروز حساسیت پیشگیری می کند. 
مالیدن ضماد آن روی آکنه و جوش موثر 
از  آکنه  های مخصوص  کرم  اغلب  است. 

برگ های درخت چریش تهیه می شود.

شناسایی باند 3 نفره کالهبرداری پیامکی

را  باندی  اعضای  فتا،  پلیس  گفت:کارآگاهان  یزد  استان  فتا  پلیس  رئیس 
پیامک جعلی به شهروندان، سه میلیارد ریال  ارسال  با  دستگیر کردند که 
کالهبرداری کرده بودند.سرگرد مرتضی ابوطالبی افزود: در پی شکایت چند 
شهروند مبنی بر برداشت مبالغی از حساب های بانکی آنان توسط افرادی 
ناشناس، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.وی ادامه داد: 
با بررسی های ماموران پلیس فتا مشخص شد که متهمان پس از سرکیسه 
کردن طعمه های خود با استفاده از نرم افزار جعلی که پیامک واریز وجه را 
نشان می دهد دست به کالهبرداری از این افراد زده اند.وی گفت: تالش 
ماموران پلیس برای دستگیری متهمان به نتیجه رسید و سرانجام سه تن از 

اعضای این باند کالهبرداری در مخفیگاهشان در شهر یزد دستگیر شدند.

فعالیت  میزان  و  سن  اساس  بر  محققان،  گفته  به 
کودکان، تنها دو الی سه بار در هفته نیاز به حمام آنها 
وجود دارد. در بدن کودکان وجود بعضی باکتری ها تا 
سن مشخصی الزم تلقی می شود، چرا که بدن بتواند با 
باکتری های دیگر مقابله کرده و سیستم ایمنی قوی تری 
در خود بسازد1. اگر کودک شش الی 11 ساله هستند، 

دو الی سه بار در هفته حمام و تنها یک بار شامپو زدن 
در هفته برای مو و بدنشان الزم است2. در صورتی که 
در  یا شنا  و  بازی  از گل  واضح پس  به طور  کودکان 
دریاچه کثیف شده باشند و یا بوی تند عرقشان بیاید، 
می توان تعداد دفعات حمام در هفته را افزایش داد۳. 
اگر کودکان در ابتدای سن بلوغ قرار دارند، بهتر است 

که هر روز دوش بگیرند تا از چربی های بدنشان خالص 
موهای  که  کودکانی  سالگی،   12 سن  از  پس  شوند. 
خشک یا فرفری دارند می توانند موهایشان را هر هفت 
الی 10 روز شامپو کنند.4. بهتر است برای کودکان از 
نرم کننده های مو استفاده نشود، اما در صورت نیاز تنها 
باید آن را در انتهای موها استفاده کرد، نه در کف سر.

آیا می توانیم کودکان را هر روز حمام کنیم؟

سرعت زیاد پراید جان سرنشین خودرو را گرفت

 رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از واژگونی یک پراید و کشته شدن سرنشین خودرو در این 
حادثه خبر داد . سرهنگ حسین رضایی گفت : با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی 
بر واژگونی جرحی واقع در 15 کیلومتری محور ده محمد به طبس،بالفاصله کارشناسان 
پلیس راه و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند .وی گفت : مأموران مشاهده کردند 
یک پراید نقره ای با سه سرنشین واژگون شده و سرنشینان خودرو به بیمارستان اعزام 
شدند.وی ادامه داد:کارشناسان علت تصادف را ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از 
تخطی سرعت مطمئنه اعالم کرد و افزود : سرنشین خودرو که همسر راننده بود بر اثر شدت 
جراحات در بیمارستان فوت کرد و دو کودک شش سو یک ساله در بیمارستان بستری شدند 
.سرهنگ رضایی گفت :رانندگان با سرعت مطمئنه در جاده ها تردد کنند و در مسیرهای 

طوالنی پس از هر دو ساعت رانندگی حداقل بیست دقیقه استراحت نمایند.

باند   پنج نفره سارقان در بشرویه متالشی شد 

موتورسیکلت  سارقان  نفره  پنج  باند  دستگیري  از  بشرویه  انتظامي  فرمانده 
محصوالت کشاورزی و احشام در این شهرستان خبر داد. سرهنگ محمود علیپور 
اظهار داشت:با افزایش وقوع سرقت اماکن خصوصي و منازل در بشرویه ، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. وي گفت: مأموران کالنتری طی 
چند روز عملیات شناسایي و اطالعاتي موفق به دستگیري مظنون اصلي پرونده در 
مخفیگاه خود واقع در بشرویه شدند.وی بیان داشت: در بازجویي هاي تخصصي 
پلیس،متهم با مشاهده مستندات و مدارک پرونده به 18 فقره سرقت  شامل سرقت 
موتورسیکلت ،محصوالت کشاورزی واحشام  با همدستي چهار نفر  از همدستانش 
اعتراف کرد .وي بیان داشت: با هماهنگي مراجع قضائي در اقدامی ضربتي سه نفر 
از همدستان وی و یک مالخر دستگیر و از مخفیگاه آنان اموال سرقتي کشف شد. 

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان

یگ
 را

زل
 من

ب
در

ل 
وی

تح
انصاف پیشه کار ماست

                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

ایزوگام شرق بخشـی
آدرس: میدان توحید  32442331- 09155622050

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

قابل توجه همشهریان گرامی
 به خصوص ساکنین مهرشهر 

 عرضه مستقیم کلیه محصوالت غذایی ، بهداشتی ، شوینده ،
سلولزی و غیره

با تخفیفات ویژه / قیمت ها را مقایسه کنید

2 عدد ماکارونی بخر3 عدد ببر
آدرس: مهرشهر - خیابان حافظ غربی نرسیده به تقاطع ولی عصر)عج( جنب نانوایی

افتتاح فروشگاه بزرگ حافظ



7
کانون های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند، در جشنواره ملی رویش درخشیدند

غالمی- کانون  های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند، در ششمین جشنواره کانون  های فرهنگی، اجتماعی، هنری و مذهبی دانشجویان سراسر کشور »رویش« موفق به کسب 9 رتبه 
ممتاز )شش رتبه نخست، دو رتبه دوم، یک رتبه سوم(، شدند. در این جشنواره کانون مهارتهای زندگی دربخش آسیب های اجتماعی به مقام اول دست یافت. کانون هالل احمردرحوزه اجتماعی، 

دوشنبه * 29 آذر 1395 * شماره 3675کانون موسیقی درحوزه هنری، کانون حجاب و عفاف درحوزه مذهبی، کانون هنرهای تجسمی درحوزه هنری و کانون حماسه ودفاع درحوزه دفاع مقدس حائز رتبه اول کشوری شدند.
7

 تعیین تکلیف سپرده های

70 میلیون تومانی میزان

از اول دی ماه

با صدور اطالعیه ای  بانک صادرات  برزجی- 
درباره سپرده گزاران تعاونی منحله میزان اعالم 
از  ریال  میلیون   700 مبلغ  تا  های  سپرده  کرد: 
گزارش  به  شوند.  می  تکلیف  تعیین  دی  اول 
این  جدید  اطالعیه  در  جنوبی،  خراسان  آوای 
منحله  تعاوني  گذاران  سپرده  به  خطاب  بانک 
شده  اتخاذ  تدابیر  اساس  بر  است:  آمده  میزان 
انتقال  و  ارزیابي  اگرچه  بانک،  مدیره  هیات  در 
دارایي هاي ثابت و اعتباري تعاوني منحله میزان 
به طور کامل انجام نشده و با مشکالت و موانع 
زیادي روبرو بوده و به کندي صورت مي گیرد، 
با این همه برای مساعدت به سپرده گذاران مقرر 
تا مبلغ 700 میلیون ریال  شد وجه سپرده هاي 
پرداخت گردد که مراتب از روز چهارشنبه مورخ 1 
دی اجرائي خواهد شد. بنابراین سپرده گذاران بر 
اساس آخرین شماره کد ملي و با در دست داشتن 
اسناد و مدارکي که داللت بر سپرده گذار بودن 
ایشان در تعاوني منحله میزان دارد و مورد تائید 
بانک  در  قبال  و  باشد  مي  مذکور  تصفیه  هیات 
صادرات ایران افتتاح حساب نموده اند، مي توانند 
به شعب این بانک مراجعه و وجه سپرده خود را 
بانک  بعنوان سپرده گذار در  یا  دریافت نموده و 
از  حالت  این  در  که  بمانند  باقي  ایران  صادرات 

شرایط مناسب ایجاد شده برخوردار خواهند شد.

خشکسالی 7۲0 میلیارد تومان خسارت زد

استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل  مهر- 
به  خشکسالی  تومانی  میلیارد   7۲0 خسارت  از 
استان در سال زراعی گذشته خبر داد. میرجلیلی 
با اشاره به اینکه از این میزان ۸0 درصد به بخش 
زراعی و باغی بوده است، بیان کرد: 1۴0 میلیارد 
بوده  استان  به  خشکسالی  ثانویه  آثار  تومانی 
زیست،  در بخش های محیط  این خسارات  که 

دامپزشکی، عشایری و منابع طبیعی بوده است.

راه اندازی بالغ بر ۲00 بارگاه زرشک
در خراسان جنوبی

ایسنا- مسئول سازمان بسیج سازندگی گفت: 
از ابتدای سال 93 تاکنون بالغ بر ۲00 مورد بارگاه 
پاک کنی  زرشک  کوچک  کارگاه های  و  زرشک 
ریال  هزار   50 و  میلیون   ۲3 بر  بالغ  اعتباری  با 
صورت  به  کشاورزی  جهاد  سازمان  همکاری  با 
زرشک  تن   500 و  هزار   5 ظرفیت  با  سنتی، 
امرار  از  زهرایی  است.  فعالیت  در حال  در سال، 
معاش  بیش از 17 هزار خانوار در ۲50 روستای 
استان از تولید و کشت محصول زرشک خبر داد.

بیش از ۱۱ هزار بیمار در
بیمارستان صحرایی شوسف ویزیت شدند

پزشکی  جامعه  بسیج  سازمان  رئیس  تسنیم- 
استان گفت: در بیمارستان صحرایی شوسف که 
به مدت ۶ روز بر پا شده بود 11 هزار بیمار به این 
بیمارستان مراجعه و از خدمات بهداشتی و درمانی 
بهره مند شدند. فخر اظهار کرد: 30 هزار و ۲50 
خدمت پزشکی به صورت رایگان در بیمارستان 

صحرایی شوسف نهبندان ارائه شد.

کشف و ضبط ۶۴ میلیارد ریال
کاالی قاچاق در استان

کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  دبیر  مهر- 
ریال  میلیون  میلیارد و 797  از کشف ۶۴  ارز  و 
کاالی قاچاق در استان طی هشت ماهه گذشته 
خبر داد.حسنی مقدم بیان کرد: این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته ۴5 میلیارد و 53 میلیون ریال 
بوده که افزایش را نسبت به سال قبل نشان می 
و  هزار   ۴1 و ضبط  به کشف  اشاره  با  دهد.وی 
3۶0 لیتر فراورده های نفتی قاچاق در این مدت، 
بیان کرد: همچنین در این مدت بالغ بر دو هزار 

راس دام قاچاق کشف شده است.

جمع خوانی کتاب »به خواب شیرین 
بروید« در کتابخانه عمومی استاد سعیدی

بروید«  شیرین  خواب  »به  کتاب  خبر-  گروه 
های  کتاب  سری  از  ترکاشوند  جواد  نوشته 
استاد  عمومی  کتابخانه  در  آذر  ماه  کتابخوان 
را  کتاب  این  شد.  خوانی  جمع  بیرجند  سعیدی 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( در 

۶3 صفحه منتشر کرده است.

دانشنامه دفاع مقدس تدوین می شود

مهر- معاون تحقیق و پژوهش اداره کل حفظ 
تدوین  از  مقدس  دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار 
سرهنگ  داد.  خبر  استان  مقدس  دفاع  دانشنامه 
قاسمی با اعالم این خبر افزود: در دانشنامه دفاع 
مقدس اتفاقات، رویدادها، شخصت ها و جریانات 

دفاع مقدس تدوین می شود.

تجلیل از ۱00 برگزیده جشنواره های
هفته قرآن و عترت امروز

دادرس مقدم- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: در مراسم اختتامیه جشنواره های هفته قرآن 
و عترت که امروز ۲9 آذر برگزار می شود، از 100 
مختلف  بخش های  در  رشته   ۲۸ در  برتر  نفر 
فرهنگی، هنری و قرآنی تجلیل می شود و گفتنی 
است که در هر رشته از سه نفر تجلیل می شود. 
محبی عنوان کرد: این مراسم ساعت ۶ بعد از ظهر 

در محل سالن عالمه فرزان برگزار می شود.

هم هدف بودن حوزه و دانشگاه
برای پیشرفت کشور ضروری است

ایرنا- امام جمعه طبس گفت: حوزه و دانشگاه 
باید هم هدف باشند و هدفشان پیشرفت، استقالل 
که  چیزهایی  و  منکرات  از  جلوگیری  و  کشور 
موجب عقب گرد جامعه می شود نیز باشد. حجت 
االسالم مهاجریان مقدم روز یکشنبه در نشست 
دانشگاه  در  دانشگاه  و  حوزه  اندیشی وحدت  هم 
علوم  به  که  کسانی  کرد:  عنوان  طبس  نور  پیام 
مختلف و تکنولوژی های پیچیده دست پیدا می 
کنند همان دانشجویان مؤمن، بسیجی و کسانی 

هستند که ارتباط شان با حوزه قوی است.

ایران اسالمی
الهام بخش جهان اسالم است

انقالب  پاسداران  سپاه  سیاسی  معاون  ایرنا- 
اسالمی گفت: امام خمینی )ره( با رجوع به اسالم 
ناب محمدی)ص( از مردم ایران، افرادی زنده و 
در کشور خود  تنها  نه  امروز  و  تربیت کرد،  پویا 
بخش  الهام  بلکه  کنند،  می  علم  و  عزت  تولید 
سرتیپ  سردار  هستند.  اسالم  جهان  در  عزت 
پاسدار سنایی راد، در مسجدالحسین )ع( جوادیه 
شود،  تقویت  انقالبی  و  دینی  روحیه  باید  افزود: 
وی  زد.  رقم  را  انقالب  اسالم  بر  تکیه  با  امام 
که  کسانی  بزرگ  تصمیم  در  امروز  شد:  یادآور 
روحیه جهادی دارند می توانند ایفای نقش کنند.

حمایت خیران از ۶۶8 یتیم
و فرزند نیازمند اهل سنت

و  یتیم   ۶۶۸ از  استان  خیران  سیما-  و  صدا 
می  حمایت  استان،  سنت  اهل  نیازمند  فرزند 
کنند.  معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد 
امام خمینی )ره( استان گفت: هزار و 37۲ حامی 
استان از ۴7۸ یتیم اهل سنت در طرح اکرام ایتام 
و ۲0۲ حامی نیز از 190 فرزند نیازمند اهل سنت 

در طرح محسنین حمایت می کنند.

آمادگی محالت عشایری سربیشه
برای پذیرایی از گردشگران

گروه خبر- یکی از محالت عشایری شهرستان 
سربیشه این روزها در حال آماده سازی فضاها و 
برپایی سیاه چادرهای عشایری برای پذیرایی و 
باشند.   می  داخلی  گردشگران  از  نفر   ۲0 اقامت 
فرهنگی  میراث  نمایندگی  مسئول  “اتفاقی” 
یک  اقامت  محلی،  نان  پخت  گفت:  سربیشه 
و  دستی  صنایع  با  آشنایی  چادر،  سیاه  در  شب 
غذاهای  صرف  و  عشایر  تولیدی  محصوالت 
از جمله مواردی است که گردشگران در  محلی 

این بازدید خود تجربه خواهند کرد.

جابجایی طیور خارج از
ضوابط بهداشتی دامپزشکی ممنوع است

کل  اداره  سالمت  معاون  خبر-  گروه 
دامپزشکی استان اعالم کرد: هر گونه جابجایی 
ای  قرنطینه  بهداشتی  ضوابط  از  خارج  طیور 
کرد:  عنوان  اصغرزاده  است.  ممنوع  دامپزشکی 
با  قضایی  مراجع  با  شده  انجام  هماهنگی  با 
متخلفان و افرادی که مبادرت به نقل و انتقال 
های  دستورالعمل  و  ضوابط  از  خارج  طیور 
سازمان دامپزشکی کنند برخورد قاطع می شود.

۴۶ درصد مدارس استان
نیازمند مقاوم سازی است

تسنیم- مدیرکل آموزش پرورش با بیان اینکه 
مهر امسال 33 آموزشگاه با ظرفیت ۲79 کالس 
درس مجهز به سیستم گرمایشی استاندارد شدند، 
گفت: از ابتدای دولت یازدهم 5۴ درصد از مدارس  
نیازمند  دیگر  درصد   ۴۶ و  شدند  سازی  مقاوم 
مقاوم سازی است. المعی بیان کرد: از آبان عملیات 
کالس   ۸ ظرفیت  با  آموزشگاه  دو  مقاوم سازی 
درس آغاز شده  و 15 مدرسه تخریبی در استان 
وجود دارد که نیازمندبازسازی ومقاوم سازی است.

حسینی- مدیرکل امور مالیاتی استان عنوان کرد: از 
نیمه دوم سال 13۸7 تا آبان 1395 از محل مالیات بر 
ارزش افزوده وصول شده، بیش از هزار میلیارد ریال به 
حساب شهرداری ها و بیش از 517 میلیارد ریال به حساب 

دهیاری های استان واریز شده است.
یعقوب نژاد در گفت و گوی اختصاصی با آوا، با بیان 
اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان آبان حدود 1 میلیارد 
و 5۸0 میلیون ریال در بخش مالیات مستقیم و مالیات 
 بر ارزش افزوده وصول شده است عنوان کرد: در بین 
استان ها، کمترین رقم میانگین سرانه مالیاتی مربوط به 
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی با رقم ۲.۴ میلیون 
ریال  می باشد. به گفته وی خراسان جنوبی با توجه به 
شاخصه ها و سهم فعالیت های اقتصادی آن از تولید 
ناخالص داخلی کشور، از لحاظ رتبه و سهمیه وصولی 
ترکیب  از  درصد(  صدم   ۲3 )حدود  شده  درنظرگرفته 
 تمام درآمدهای مالیاتی، در بین 31 استان کشور، استان 
به  اشاره  با  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل  است.  ام  سی 
از  ریال  میلیارد  از 11۸  بیش  تا 95  از سال 91  اینکه 
محل اعتبارات تملک دارایی ملی برای تجهیز، بهسازی، 
تکمیل فضای اداری و پیاده سازی طرح جامع مالیاتی 
استان جذب شده است افزود: از نیمه دوم سال 13۸7 تا 
آبان 1395 از محل مالیات بر ارزش افزوده وصول شده، 
بیش از هزار میلیارد ریال به حساب شهرداری ها و بیش 

از 517 میلیارد ریال به حساب دهیاری های استان برای 
اجرای برنامه ها و فعالیتهای عمرانی، بهبود فضای کسب 
و کار و حوزه خدمات شهری و روستایی واریز شده است.

از 11 شهرستان، فقط شهرهای
بیرجند و قائن محروم محسوب نشده اند

به گفته یعقوب نژاد حدود ۸۶ درصد کل واحدهای 
صنفی مالیات ابرازی عملکرد سال 139۴ آنها، صفر و 
کمتر بوده است. وی اضافه کرد: از حیث وصول مالیات 
اصناف، رتبه اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی در 
بین 39 اداره کل در کشور رتبه 3۸ می باشد. یعقوب 
نژاد همچنین با بیان اینکه از شهرستان های استان، 
توسعه  کمتر  مناطق  جزو  قاین  و  بیرجند  شهر  فقط 
یافته محسوب نمی شوند ادامه داد: با توجه به موقعیت 
جغرافیایی و محرومیت های خاص منطقه، هماهنگی 
نمایندگان  مخصوصاً  استان  مسئوالن  با  الزم  های 
انجام شده است. مدیرکل  این موضوع  پیگیری  برای 
امور مالیاتی استان معافیت های اعطا شده به فعاالن 
اقتصادی استان را بیش از 11 میلیارد و 3۴۸ میلیون 
که  اقتصادی  فعاالن  تمام  افزود:  و  کرد  اعالم  ریال 
تکالیف قانونی خود را رعایت کرده اند، از تمام ترفیعات، 
توسعه  راستای  در  قانونی  های  معافیت  و  ترجیحات 

سرمایه گذاری و اشتغال استان بهره مند شده اند.

گروه خبر- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری از سایت مرزی منطقه ویژه اقتصادی 
خراسان جنوبی، پایانه مرزی میل 7۸ و بازارچه مرزی 
ماهیرود بازدید کرد. عصمت سرفرازی عنوان کرد: نگاه 
و سیاست دولت به بخش خصوصی نگاه تسهیل گر و 
تسریع کننده امور است، این در حالیست که فعاالن بخش 

خصوصی نیز باید روحیه مطالبه گری داشته باشند.
استان فراه و  ایران در  اندازی کنسول گری  راه  وی 
قرار  تاکید  مورد  را  بیرجند  در  افغانستان  گری  کنسول 
داد و افزود: مشکالتی اعم از موضوع ایجاد درب واحد 
واردات و صادرات، ساماندهی عالئم راهنمای و رانندگی، 
فعال سازی مجوز واردات از کشور افغانستان، ایجاد رابطه 

افغانستان و جذب  با مسئوالن گمرک  پایدار  دو جانبه 
اعتبارات مور نظر در این زمینه از سوی مسئولین ذی 
ربط مورد توجه قرار خواهد گرفت.  معاون هماهنگی امور 
با اشاره به بررسی  اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
مشکالت مرزنشینان و روستاهای مرزی و محروم در 
این مناطق تصریح کرد: قطعاً توجه به این امور و بررسی 
مسائل این عزیزان در تثبیت جمعیت در مناطق مرزی 

و روستاهای محروم استان نقش بسزایی خواهد داشت.
گردید  مقرر  بازدیدها  این  در  حاکیست،  گزارش  این 
در  زمینه  این  در  موجود  های  درخواست  و  مشکالت 
شورای ساماندهی مبادالت مرزی استان مطرح شده و 

تصمیمات الزم به منظور حل و فصل آنان اتخاذ گردد.

واریز بیش از هزار و 517 میلیارد ریال مالیات 
وصولی به شهرداری ها و دهیاری های استان

کنسول گری ایران در استان فراه
و افغانستان در بیرجند راه اندازی شود

مبادالت  شورای  دیروز  ظهر  مالیی- 
مرزی استان به ریاست “عصمت سرفرازی” 
معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری و 
دبیری شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن 

و تجارت برگزار شد.
اولین دستور کار این جلسه تمدید قرار داد 
خرید خدمات اتحادیه مرزنشینان از سازمان 
برخی  علت  به  که  بود  مرزی  های  بازارچه 
مرز  در  زیرساخت ها  از مشکالت و کمبود 

ایراداتی در خدمات به وجود آورده بود.
“فخر” رئیس سازمان بازارچه های مرزی 
 ۶0 اتحادیه  این  کرد:  بیان  باره  همین  در 
درصد انتظارات را فراهم کرده است که باید 
نوبت دهی و ساماندهی مرز در اولویت قرار 
افزود:  نیز  گمرک  نماینده  “کیانی”  گیرد. 
افغانستانی  سنگین  خودروهای  نابسامانی 
است  آورده  وجود  به  ما  برای  را  مشکالتی 

که بدون نوبت بارگیری می کنند.

دو فضای متفاوت در یک منطقه !
سرفرازی معاون اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری نیز در همین باره عنوان کرد: در 
ماهیرود  مرز  از  پنجشنبه  روز  که  بازدیدی 
منطقه  یک  در  متفاوت  فضای  دو  داشتیم 
امروزه عصر  افزود:  کردیم. وی  را مشاهده 
رقابت است و باید فضای مرز را برای ورود 

سرمایه گذاران خصوصی آماده کنیم.
معاون اقتصادی استاندار با اشاره به اینکه 
صورت  به  شرایطی  با  مرز  خدمات  قبال 
تعاونی های مرزنشین  اتحادیه  به  انحصاری 
کل  اداره  کرد:  خاطرنشان  است  شده  داده 
نظارت  باید  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
بیشتری به خدماتی که این تعاونی می دهند 
داشته باشد. سرفرازی با تاکید بر اینکه رئیس 
جمهور هم به توانمندسازی مرز و مرزنشینان 
تاکید دارد، بیان کرد: بنای دولت  اعتماد به 
مردم و مرزنشینان است که اگر همراهی آنان 
نباشد کاری انجام نخواهد شد. برای این دستور 
کار مصوب شد قرار داد اتحادیه مرزنشیان تا 
پایان سال تمدید و بعد از آن فراخوان مزایده 
انجام شود تا وزارت کشور قیمت خرید خدمات 

در سال جدید را اعالم کند.

به ما سهمیه سوخت واقعی بدهید
درآمد  از  مالی  گزارش  بعدی،  کار  دستور 
“موهبتی”  که  بود  مرزنشینان  اتحادیه 
استانداری  اقتصادی  امور  دفتر  مدیرکل 
کار  تعاون،  کل  اداره  کرد:  خاطرنشان  نیز 
این  آینده  جلسه  برای  اجتماعی  رفاه  و 

هیات  رئیس  مقیمی  دهد.  ارائه  را  گزارش 
درباره  نیز  مرزنشینان  های  تعاونی  اتحادیه 
بیان  مرزنشینان  سهمیه  سوخت  فروش 
به  را  فروش سوخت  که  ماهی   5 در  کرد: 
اتحادیه مرزنشینان واگذار کرده اند تاکنون 
19میلیون لیتر سوخت به مبلغ ۴ میلیارد و 
700 میلیون تومان در ۲ مرحله به فروش 
سال  درآمد  به  نسبت  که  است  رسیده 
گالیه  با  وی  است.  شده  برابر   3 گذشته 
سوخت  سهم  کرد:  درخواست  مسئوالن  از 
کار مردم  این  با  بدهند که  ما  به  را  واقعی 
بازخواهند  روستاهایشان  و  مرز  به  بیشتری 

که  شده  10روز  افزود:  مقیمی  گشت. 
سهمیه ما را به دالیل نامعلوم نمی دهند. 

تعاونی  اتحادیه  مدیره  هیئت  رئیس 
در  سوخت  اینکه  بیان  با  مرزنشینان  های 
دارد،  مشتری  قیمت  باالترین  با  افغانستان 
۴ شهرستان  به  باید سهمیه سوخت  افزود: 
داده  درمیان  و  زیرکوه  نهبندان،  سربیشه، 
اما  نشود  خالی  این  از  بیش  مرز  تا  شود 
به  مردم  سوخت،  فروش  با  خوشبختانه 

روستاهایشان باز می گردند.
دوم  مرحله  در  اینکه  به  اشاره  با  مقیمی 
سهم فروش سوخت به ازای هر خانوار بیش 
از ۲95 هزار تومان است بیان کرد: سهم هر 
ماه اتحادیه 10 میلیون لیتر بوده که متاسفانه 
بیش از 5 میلیون لیتر به ما نمی دهند. رئیس 
هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های مرزنشینان 
ورود  را  سوخت  سهمیه  افزایش   راهکار 
طرف  از  که  سوخت  حمل  های  ماشین 
تربت حیدریه و کرمان بدون تخلیه در مرکز 
استان دانست و گفت: بازرسی ها و کارهای 

تشریفاتی در همان جا انجام شود.

الحاق 10هکتار نیاز بازارچه ماهیرود
الحاق  جلسه  این  بعدی  کار  دستور 
مرزی  بازارچه  به  زمین  10هکتار 

سازمان  رئیس  “فخر”  که  بود   ماهیرود 
بازارچه های مرزی بیان کرد: با الحاق این 
میزان زمین 70 درصد به توان عملیاتی ما 
افزوده می شود. وی افزود: از ابتدای امسال 
مرز ماهیرود ۴ میلیارد و ۲00 میلیون تومان 
درآمد داشته که استاندار برای تخصیص آن 

در حال مکاتبه با وزارت کشور است.
طرح  باید  اینکه  به  اشاره  با  “فخر” 
هکتاری   15 و  هکتاری   10 ساماندهی 
دوباره بازنگری شود یادآورشد: تا پایان سال 
استانداری  به  موضوع  این  برای  پیمانکار 
معرفی خواهد شد. معاون استاندار به دستور 

کار طرح جامع ساماندهی مرز اشاره کرد و 
مصوبات  از  جلسه  دو  بین  نباید  داد:  ادامه 
قبلی غافل شد و باید با همکاری دبیرخانه 

شورا مسائل پیگیری شود.
باره کار  تاکید کرد: در همین  سرفرازی 
با  مرز  ساماندهی  بازنگری  مباحث  تمام 
اقتصادی کارشناسی  شود. همکاری دفتر 

نگاه  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود:  است  نبوده  مرز  اقتصاد  به  امنیتی 
به  شخصا  مدیران  برخی  نیافتن  حضور  از 

استاندار گزارشی خواهم داد.

ساختمان مرز مناسب نیست
بعدی  کار  دستور  قرائت  با  شهرکی 
افزود:  مرز  در  فروشی  خرده  بر  مبنی 
ها  شهرداری  همیاری  سازمان  شد  مقرر 
رئیس  “حقی”  دهد.  انجام  را  کار  این 
همین  در  ها  شهرداری  همیاری  سازمان 
انجام  بازدید  و  بررسی  با  کرد:  عنوان  باره 
که  ای  سوله  متاسفانه  شد  مشخص  شده 
فروشی  خرده  برای  بودند  گرفته  نظر  در 
به  ما  برای  آن  بازسازی  و  نبود  مناسب 
صرفه نیست و توجیه اقتصادی ندارد. وی 
ادامه داد: اگر سوله دیگری بسازیم هزینه 
کمتری نسبت به بازسازی سوله قبلی دارد.

این شورا فقط می تواند
روند کارها را تسهیل کند

اقتصادی  دفتر  کل  مدیر  “موهبتی” 
این شورا  اینکه  به  اشاره  با  نیز  استانداری 
دهد  تغییر  را  مقررات  و  قوانین  تواند  نمی 
تواند  می  فقط  شورا  این  کرد:  خاطرنشان 

روند کارها را تسهیل کند.

توریست سالمت تقویت 
با همکاری سازمان بازارچه ها

و دانشگاه علوم پزشکی 
های  بازارچه  سازمان  رئیس  “فخر” 
مرزی در مورد دستور کار ساخت درمانگاه 
به  احمر  هالل  گفت:  ماهیرود  مرز  در 
همکاری  با  اما  نکرد  عمل  خود  تعهد 
با  دانشگاه علوم پزشکی و مکاتبه ای که 
مشغول  استان  در  که  افغانستانی  پزشکان 
و  طراحی  شد  مقرر  هستند  فعالیت  به 
تجهیز آن را انجام دهیم و 3روز در هفته 

آنجا مستقر شوند. پزشکان در 
فراخوان  تاسیس  از  بعد  بیان کرد:   وی 
درمانگاه اعالم می شود و بخش خصوصی 

می تواند اعالم آمادگی کنند.

مصوبات متفاوت از دوجلسه که 
یکدیگر را نقض می کنند

برای  که  جلسه  این  جالب  کار  دستور 
دومین بار به صحن این جلسه آمد ساختمان 
دنبال  به  هنوز  که  بود  استاندارد  آزمایشگاه 

متقاضی برای ساخت می گردد.
“آرین” رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۶3 گفت:  باره  همین 
تمام  نیمه  پروژه های  عنوان  به  پروژه  این 
تخصیص یافته که به علت پیشرفت نکردن 
پروژه از استانداری نامه ای به ما زده شد که 

جلو تخصیص اعتبار گرفته شود.
وی با تاکید براینکه کارگروهی خصوصی 
توضیحات  افزود:  دارد  نظردیگری  سازی 

بیشتر در آن کارگروه باید داده شود.
سرفرازی معاون اقتصادی استاندار نیز در 
استاندارد  آزمایشگاه  کرد:  تاکید  باره  همین 
های  کمیته  در  شد  مصوب  است.  مرز  نیاز 

تخصصی تصمیم گیری شود.

خرید روستاهای مرزی
روستاییان  بازگشت  برای 

امنیتی  و  سیاسی   مدیرکل  مقدم  حسنی 
استانداری با انتقاد از اینکه اگر در هر جلسه 
موضوعات مختص همان مطرح شود افزود: 

کارگروه ویژه مرز ، ساماندهی تقویت مرزی 
و شورای مبادالت مرزی سه جلسه هستند 
مطرح  آن  در  را  نامربوط  مسائل  برخی  که 
برای  ما  کرد:  خاطرنشان  وی  کنند.  می 
را پاک نمی  راحتی خودمان صورت مسئله 
کنیم به نوعی که روستاهایی که تخلیه شده 
است در کارگروهی در کشور این روستاها را 
هارا  چشمه  قنوات،  آب  و  کردیم  خریداری 

جاری کردیم تا مردم بازگردند.

 آب، بازارچه مرزی تامین می شود 
دستور کار بعدی تامین آب بازارچه مرزی 
بود که والی فراه افغانستان پیشنهاد برداشت 
آب از یکی از چاه های را به استاندار داده بود 
در  ای  منطقه  رئیس شرکت آب  امامی  که 
همین باره عنوان کرد: به علت شیب زمین 
آب استان ما به افغانستان می رود چرا باید ۸ 
کیلومتر آب را دوباره برگردانیم. وی با اشاره 
تومان هزینه  میلیارد  پروژه ۶  این  اینکه  به 
و  ندارد  برق  پیشنهادی  منطقه  افزود:  دارد 
پیشنهاد می شود در همان مرز مجوز حفر 
مدیرعامل  شود.  حل  مشکل  تا  صادر  چاه 
شرکت آب منطقه ای بیان کرد: برای تامین 
که  داریم  جامعی  برنامه  مرز  و  بازارچه  آب 

30 لیتر آب بر ثانیه پیش بینی شده است.

با واردات دام شنگین موافقم
دستور کار جالب دیگری که در این جلسه 
لیست  در  گندم  و  انار  افزودن  شد  قرائت 
پیشنهاد  بود  مرزنشینان  وارداتی  کاالهای 
شد 9 نوع میوه و خشکبار، حبوبات، هندوانه، 
سنگین  دام  طیور،  و  دام  خوراک  خربزه،  
افزوده  استان  مرزنشینان  وارداتی  لیست  به 
شود که ولی پور مطلق رئیس سازمان جهاد 
باید  گندم  و  انار  کرد:  بیان  نیز  کشاورزی 
بانگاه  افزود:  لیست حذف شود. وی  این  از 

مثبت به واردات دام سنگین موافقیم.

  در حاشیه :
تخلف وزارت صنعت، معدن و تجارت

سروری مدیر تعاون اداره کل کار و تعاون 
وزارت  اقدام غیرقانونی  از  اجتماعی  رفاه  و 
کاهش  درباره  تجارت  و  معدن  و  صنعت 
خبرداد  مرزنشینان  کاالهای  ورودی  اقالم 
و خاطرنشان کرد: با وجود مخالفت وزارت 
کشور ، وزارت کار و وزارت جهادکشاورزی 
وی  است.  گرفته  صورت  کاهش  این 
تا  خواست  استان  در  مربوط  سازمان  از 

پیگیری کند. را  موضوع 

خرید روستاهای مرزی برای بازگشت روستاییان
رویکرد جدید دولت برای ماندگاری مرزنشینان در شورای مبادالت مرزی استان عنوان شد:

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان حاج محمد کلوخ  ثابت بیرجندی 

جلسه ترحیمی فردا سه شنبه 95/9/30 از ساعت 14/30 الی 15/30 در محل حسینیه آیت ا... نابغ آیتی )مطهری 9(
 برگزار می گردد، حضور شما عزیزان موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: ثابت بیرجندی، اکبری و فامیل وابسته
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آیت ا ... علم الهدی : با جریان سکوالر 
داخلی مقابله خواهیم کرد

امروز  در خراسان  رضوی گفت:  ولی فقیه  نماینده 
تمام منافع آمریکا و غرب در منطقه که حیات شان 
به آن بستگی دارد، در تیررس اهداف موشکی ایران 
اینکه برخی  ادامه داد:  الهدی  ا... علم  است. آیت 
افراد نام آمریکا و اروپا را به  معنای »دنیا« قلمداد 
می کنند و به  دنبال تعامل با آن در راستای رشد 
انقالبی  با اصل تفکر  اقتصادی هستند،  و توسعه 
است،  استکبارستیزی  از  بر گرفته  ایران که  ملت 

مغایرت دارد. 

زاکانی: معتقدم از جریان انقالبی
 یک نفر باید در صحنه انتخابات باشد

دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب ابراز امیدواری کرد 
که وحدت پدید آمده بین نیروهای انقالبی گسترش 
یابد. وی گفت: معتقدم از جریان انقالبی یک نفر 
هر  افزود:  زاکانی  باشد.  انتخابات  صحنه  در  باید 
کسی که بخواهد خود را دعوت کند و بگوید که 
بنده می آیم و تا آخر نیز می ایستم و برنامه جبهه 
انقالب را به هم بزند، حتماً کار نادرستی انجام داده 

و فرش قرمز برای طرف مقابل پهن کرده است.

کوهکن: نظر نهایی جبهه پیروان نامزدی 
»باهنر« در انتخابات 96 است

این  اعضای  تالش   از  پیروان  جبهه  رئیس  نایب 
در  کاندیداتوری  جهت  باهنر  اقناع  برای  جبهه 
انتخابات 96 خبر داد و گفت: ما زیر چتر ائتالف 
حرکت و به اجماع می رسیم. کوهکن افزود: تاکید 
جبهه پیروان بر روی آقای باهنر است که به صحنه 
بیاید، هر چند که او هنوز قانع نشده است و فعاًل 

موافق کاندیداتوری در انتخابات نیست.

دست پایداری برای انتخابات 96 پُر است

درباره  پایداری  جبهه  سخنگوی  متقی فر،  مجید 
گزینه تشکل متبوع خود برای انتخابات 96 ، اظهار 
کرد: ما گزینه هایی برای انتخابات 96 داریم و دست 
مان پر است اما معرفی کردن گزینه انتخاباتی تابع 

تاریخ نیست بلکه تابع یکسری شرایط است.

بعضی نمایندگان نباید در صحن مجلس 
هر چه از دهان شان درآمد، بگویند

صحن  در  نمی توانیم  ما  گفت:  رودسر  نماینده 
مان  دهان  از  چه  هر  و  شویم  عصبانی  مجلس 
افزود:  عباسی  کنیم.  توهین  و  بگوییم  درمی آید، 
اینجا مجلس است و باید شأن و منزلت نمایندگان 
باید  رئیس مجلس  و  رئیسه  هیئت  و  حفظ شود 
شأن نمایندگان را حفظ کنند تا برخی نمایندگان 
کم لطفی نکنند و در صحبت ها به اطرافیان توجه 
 نکنند و فضایی ایجاد  کنند که موجب آشفتگی در 

برگزاری محفل انس با قرآن کریم در مرکز آموزش 04 امام رضا )ع(عکس روز صحن علنی مجلس  شود که باعث تأسف است.

در دولت قبل چند هواپیما سقوط کرد
آیا مانند سانحه قطار پوشش داده شد؟ 

امید گفت: صدا و سیما در  سخنگوی فراکسیون 
سیاسی  و  غیرمنصفانه  نباید  مختلف  موضوعات 
عمل کند و در موضوع تصادف دو قطار می بایست 
در  کرد:  تاکید  پارسایی  داد.  می  کارشناسی  نظر 
دولت قبل هم شاهد چندین سقوط هواپیما بودیم 
ولی آیا چنین پوششی داده شد؟ درست است که 
باید این موضوع به جدیت پیگیری شود ولی در 

کنار آن باید منصفانه عمل کنیم.

عارف: جریان اصالحات با یک کاندیدای 
واحد در انتخابات 96 شرکت می کند

نماینده تهران گفت: امروز کلید حل همه مشکالت 
وحدت کلمه است که همیشه جریان اصالحات بر 
آن تاکید داشته است. همه بدانند جریان اصالحات 
 در انتخابات آینده ریاست جمهوری )اردیبهشت 96 (

با یک کاندیدای واحد در انتخابات شرکت خواهد 
کرد. عارف افزود: برخی پیروزی ما را در انتخابات 
در  دلیل  همین  به  می دانستند  تصادفی  سال 92 
مهر ماه 92 کلید انتخابات 94 مجلس را زدیم و 
راهبرد اصلی خود را برای شرکت در این انتخابات 
در بهمن  92 ابالغ کردیم که در انتخابات 94 با این 
راهبرد حضور پیدا خواهیم کرد. الزم است از مردم 
تشکر کنیم که در انتخابات به جریان اصالحات 

اعتماد داشتند.

پیش بینی فائزه هاشمی از گزینه های 
اصولگرایان برای انتخابات

در  اصولگرایان  که  است  معتقد  هاشمی  فائزه 
با  کاندیدا  چند  با  جمهوری 96  ریاست  انتخابات 
حسن روحانی رقابت خواهند کرد. این فعال سیاسی 
گفت:  تا اینجا که به نظر می رسد اصولگرایان نمی 
توانند بر سر یک گزینه واحد برای انتخابات ریاست 
در  که  چرا  برسند؛  نتیجه  به  رو  پیش  جمهوری 
چنین  به  اند  نتوانسته  نیز  قبلی  های  انتخابات 
البته آقای روحانی  اتحادی برسند. وی ادامه داد: 
اصالح  چون  اما  دارد  رقیب  انتخابات  در  قطعا 
طلبان با یکدیگر متحد هستند امتیازی برای ایشان 
محسوب می شود اما  در عین حال به نظر می رسد 
اصولگرایان نمی توانند به اتحاد برسند و این باعث 

می شود شرایط برای آقای روحانی بهتر باشد.

ترکان: چه اصراری است که عده ای کوشش 
می کنند بگویند برجام تمام شده است

مشاور ارشد رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ترامپ 
با همه رفتارهای عجیبش کوشش می کند برجام 
را بر هم بریزد، اما رفع تحریم ها علیه ما به اجرا 
درآمده است. ترکان افزود : دراین شرایط که چنین 
سر  بر  آمریکا  متحده  ایالت  در  جمهوری  رئیس 
را  ها  تحریم  پیشتاز شویم که  نباید  آمده،  قدرت 
برگردانیم و چه اصراری است که عده ای کوشش 

می کنند بگویند برجام تمام شده است.

برخی به دنبال تعیین رهبر سوم برای کشور هستند

 حاجی صادقی ، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه گفت:
برخی به دنبال تعیین رهبر سوم برای کشور و جهان 
رهبر  دوران  در  معتقدند  آنها  که  چرا  هستند  اسالم 
فعلی کاری نمی توان پیش برد. دشمن می گوید امت 
اسالمی بی والیت فقیه خطری ندارد، رهبری در 43 
سال قبل فرمودند امت بی والیت حیات ندارد بنابراین آنها می دانند امت با 

والیت شکست ندارد و پیوند امت با والیت اقتدار می آورد.

سخنان اخیر آیت ا... مصباح علیه دولت و برجام حرف های درستی نیست
 

آیت ا... هاشم زاده هریسی در مورد سخنان اخیر آیت ا... مصباح یزدی علیه دولت اظهار کرد: نمی دانم ایشان این نظرات را بر مبنای چه 
 استداللی گفته است. عضو مجلس خبرگان افزود: برای دست یابی به برجام، مذاکره ای با نظر مقام معظم رهبری صورت گرفت، در این مذاکره 
مذاکره کنندگان صداقت و شجاعت شان را نشان دادند و اثبات کردند اعتمادی که به آنها وجود داشت درست بود، آنها با فعالیت و تالش شان 
مذاکرات را به نتیجه رساندند. وی افزود : نتیجه مذاکرات را رهبری رد نکردند چراکه اگر رد می کردند همان روز اول همه چیز به پایان می رسید. 

وی ادامه داد: در مذاکرات بین المللی باید چیزی می دادند و چیزی می گرفتند، نمی خواهم درباره برجام ارزیابی کنم فقط این را باید مدنظر داشت که رهبری برجام را پذیرفته اند.

 حبیبی: نگاه برخی مسئوالن به خارج از مرزها است 

خرید  به  اشاره  با  اسالمی  موتلفه  حزب  دبیرکل 
از  کشتیرانی  سازمان  توسط  پیما  اقیانوس  کشتی های 
کره جنوبی، گفت: دولت اعتنای الزم را به اجرای قانون 

استفاده حداکثر از توان داخلی ندارد. 
اقتصاد  سیاستهای  اجرای  مورد  در  کرد:  تصریح  وی 
مقاومتی، این شگفت انگیز است که نگاه برخی از مسئوالن دولتی به خارج از 
مرزها باشد در حالی که ما ارزش ارزهای حاصل از فروش نفت را باید بدانیم.

معاون پارلمانی رئیس دولت دهم در مورد 
به  رسیدن  باب  در  اصولگرایان  شکست 
زمان  آن  با  شرایط  اکنون  گفت:  وحدت 
در  اصولگرا  جریان  است،  کرده  فرق 
انتخابات 92 خودش را پیروز میدان می 
دانست و کسی را به عنوان رقیب تلقی 
درون  رقابت  یک  رو  این  از  کرد  نمی 
شکست  به  که  گرفت  شکل  گروهی 
آسان  رقابت  میدان  در  حضور  انجامید. 
گرایی  هم  و  هماهنگی  با  باید  نیست، 
اظهار  الدینی  میرتاج  باشد.  کامل 
سوراخ  یک  از  نباید  اصولگرایان  داشت 
با  مجددا  رو  این  از  شوند  گزیده  دوبار 
نخواهیم  پیدا  حضور  متعدد  کاندیداهای 
کرد و با انتخاب یک چهره اصولگرا که 
شاخصه های اصلی این جریان را داشته 
باشد و همه گروه ها بر روی آن اتفاق نظر 
داشته باشند در رقابت سال 96 حضور پیدا 

خواهیم کرد. این یک راهبرد پذیرفته شده 
در میان همه اصولگرایان است. وی در 
پاسخ به پرسشی در مورد حمایت برخی 

از چهره های با نفوذ اصولگرا از روحانی، 
بیان کرد: با این وجود بعضی از چهره های 
جناح اصولگرایان هم گفته اند که در میان 

اصولگرایان هیچ گرایشی به آقای روحانی 
وجود ندارد، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز  
را  این مسئله  نیز  آقای موحدی کرمانی 
این  به  پاسخ  در  وی  است.  کرده  اعالم 
اصولگرایان  از  دسته  آن  پس  که  سوال 
که از حسن روحانی حمایت می کنند از 
مابقی اصولگرایان جدا می شوند، گفت: 
به عنوان طیف اصولگرایی کسی از آقای 
میرتاج  کرد.  نخواهد  حمایت  روحانی 
مبنی  دیگر  پرسشی  به  پاسخ  در  الدینی 
نوری  ناطق  االسالم  حجت  حمایت  بر 
نفوذ،  صاحب  اصولگرای  یک  عنوان  به 
تاکید کرد: آقای ناطق نوری از شخصیت 
های انقالبی نظام هستند ولی اکنون در 
حضور  اصولگرا  های  تشکل  مجموعه 
از جریان اصولگرایی  ندارد. وقتی سخن 
جریان  این  های  تشکل  منظور  است 
مانند  ای  باسابقه  های  شخصیت  است، 

مانند  و چهره های جدیدی  ناطق  آقای 
های  تشکل  در  جلیلی  و  رضایی  آقایان 
اظهار  رو  این  از  ندارند  حضور  اصولگرا 
نظر  به عنوان  این دست  از  افرادی  نظر 
جریان اصولگرا تلقی نمی شود. این فعال 
سیاسی اصولگرا درباره تاثیرگذاری ناطق 
نوری در انتخابات و اینکه طیف گسترده 
ای از اصولگرایان سنتی و معتدل از وی 
آقای  ما  کرد:  عنوان  کنند،  می  حمایت 
روحانی را به سبب تفکرات و عملکردش 
اصولگرا نمی دانیم و حتما در انتخابات 96 

کاندیدایی در مقابل وی خواهیم داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آیت ا...

مصباح یزدی در 96 به نظر اصولگرایان 
جریان  کاندیدای  و  کرد  خواهد  تمکین 
داشت،  نخواهد   92 سال  مانند  را  خود 
انتخاب  با  هم  ایشان  کرد:  خاطرنشان 

نهایی اصولگرایان همراه خواهند شد.

معاون احمدی نژاد: حتما مقابل روحانی، کاندیدا خواهیم داشت
نظر ناطق نوری در مورد روحانی نظر جریان اصولگرا نیست / در سال 92، کسی را رقیب خود نمی دانستیم

آگهـی مزایـده
دانشگاه فرهنگیان پردیس امام سجاد )ع( بیرجند در نظر دارد: خدمات بوفه 
دانشجویی را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی  واجد شرایط واگذار نماید. 

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 95/10/01 برای بازدید و اخذ فرم 
شرکت در مزایده در ساعت اداری به پردیس امام سجاد )ع( بیرجند واحد امور مالی 

مراجعه نمایند .
 ضمنا هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.

آدرس: بیرجند- خیابان حافظ - پردیس امام سجاد )ع(  تلفن: 32445356

همکاران  محترم
 سرکار خانم نویدی نیا

سرکار خانم میرکالنی

با نهایت تأسف و تألم مصیبت درگذشت 

مرحوم ابوالفضل عبداللهی 
را تسلیت عرض نموده، ما را در غم خود 

شریک بدانید.

همکاران تان در 
روزنامه آوای خراسان جنوبی

 اصالحیـه آگهـی
پیرو آگهی استخدام نیروی شرکتی منتشر 
شده در روزنامه آوای خراسان جنوبی مورخ 

95/9/28 مدرک تحصیلی مورد نیاز
 2 نفر کمک آشپز »دیپلم« می باشد

که بدین وسیله اصالح می گردد.

شرکت سالمت فجر بیرجند

فروش دو دربند مغازه  دو نبش تجاری با موقعیت عالی واقع  در 
نبش جمهوری 3، 70 متر، در دو طبقه  فی توافقی  09151632697

www.knauf.ir

به اطالع می رساند به تازگی برخی از شرکت های سودجو به عرضه 
محصــوالت نامرغوب خود بــا نام تجاری              اقدام نموده اند 

که منجر به نارضایتی بسیاری از مشتریان گردیده است. 
بدینوســیله شرکت              به اطالع مشتریان گرامی می رساند، 
به منظور جلوگیری از زیان های آتی و اطمینان از اصالت و کیفیت 
محصوالت و اجرای سیستم های              فقط از خدمات شبکه 

عاملیت در استان  خراسان جنوبی بهره مند گردند.

قابل توجه خریداران و مصرف کنندگان محترم

عاملین مجاز در استان خراسان جنوبی   
- شرکت آریا انرژی کویر )عاملیت فروش و گواهینامه اجرایی تشویقی(  شماره تماس:  32447244 - 056

- شرکت آرین بنای کویر )گواهینامه اجرایی(                    شماره تماس :  32447216 - 056

- شرکت شیکو سقف )گواهیناه اجرایی(                                            شماره تماس :  32420041 - 056

به اطالع می رساند 
یک واحد تولیدی در نظر دارد 
به منظور تکمیل کادر پرسنلی 
فوق  مدرک  با  نفر  یک  خود 
نماید.  جذب  مکانیک  دیپلم 
متقاضیان محترم مدارک الزم 
شامل مشخصات فردی، رزومه 
و  آدرس  شغلی،  و  تحصیلی 
تاریخ  تا  را  خود  تماس  تلفن 

 95/10/02
به نشانی اینترنتی

      yahoo.com            @ yahoo.com 

  ارسال نمایند.
M.Mechnic1395


