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کریمی قدوسی ، نماینده مشهد : 
ظریف گفت اشتباه کردم و مسئولیت 

اشتباهاتش در برجام را پذیرفت

سخنگوی وزارت خارجه : 
نقل قول کریمی قدوسی از سخنان ظریف
کامال نادرست، مخدوش و گزینشی است

سعید جلیلی  : 
نباید اجازه داد حقوق شهروندی از آب خوردن 

تا پیشرفت علمی به اجازه کدخدا باشد

صادق زیباکالم : 
سبد رأی روحانی کاهش یافته ؛ رأی 

قالیباف وجلیلی از4سال پیش کمتر است

سوال کنایه آمیز خانوم نماینده از قدوسی / اصرار کوهکن برای کاندیداتوری باهنر / مصباحی  مقدم : اصولگرایان مقابل روحانی گزینه دارند / هنوز عده ای به کاغذ پاره برجام دل خوش کرده اند / سبحانی نیا  : احتمال اجماع اصولگرایان روی باهنر بیشتر از قالیباف است / گزارش فورچن از وزیر دفاع جدید آمریکا / صفحه 8 
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تهران زدگی

* مهرآئین

در  بود  کوچکی  ی  قریه  تهران  قبل  سال   200
ای  دهکده  به  »قجر«  شاهان  اقبال  ری.  حوالی 
زمانی  اندک  در  البرز،  دامنه  هوای  و  آب  خوش 
بخت این روستا را گشود و آن را بر صدر شهرهای 
»دارالخالفه  پس  این  از  نشاند.   ایران  تاریخی 
طهران« قدم به عرصه وجود نهاد و روز به روز قد 
کشید و فربه شد . رویاهای جاه طلبانه پهلوی دوم 
نیز برای خلق شهری اروپایی با آسمانخراشهای 
سر به فلک کشیده با پول بادآورده نفت جامه ی 
واقعیت بخود پوشید. امروز تهران براساس آخرین 
بی  شهری  دارد.  جمعیت  میلیون   12 سرشماری 
شهرهای  از  بسیاری  الگوی  اکنون  که  پیشینه 

دیرینه ایران زمین است.
این  جمله  از  نیز  جنوبی  خراسان  مرکز  بیرجند 
اخیر تحت  ویژه طی سالهای  به  که  شهرهاست 
تاثیر فرهنگ پایتخت قرار گرفته است. این روزها 
در جای جای شهر فروشگاهها - فست فودها و 
خدماتی  و  تجاری  مراکز  سایر  و  ها  شاپ  کافی 
تقلید  دیده می شود.  فراوانی  به  »تهران«  نام  با 
کورکورانه و بی تناسب در ساخت  و ساز شهری، 
و  شیشه  نماهای  از  غیرکارشناسی  استفاده  حتی 
آلومینیوم در اقلیم تمام آفتابی بیرجند روح سریع و 
فوری مد لباس و آرایش دختران و پسران بر مبنای 
مدل های پایتخت، حدف گویش محلی غنی از 
محاوره های روزانه و جایگزینی گویش تهران به 
جای آن، نمادها و نشانه هایی از استحاله فرهنگی 
شاید  است.  پایتخت  فرهنگ  مقابل  در  شهرما 
مستقیم  ارتباطات  افزایش  وضع  این  دلیل  یک 
با  استان  مرکزیت  از  پس  شهر  این  شهروندان 

مرکزیت کشور باشد. ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

سرمقاله

افزایش۱۴درصدی کشف جرایم در استان
کشف 64 میلیارد ریال کاالی قاچاق در خراسان جنوبی / متالشی شدن 42 باند مواد مخدر از ابتدای سال در استان / می توانیم خراسان جنوبی را به عنوان استانی بدون قتل معرفی کنیم /  صفحه 7

وزیر صنعت  به
 استان  سفر می کند

برزجی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  
تجارت صبح  و  معدن  وزیر صنعت،  استان گفت: 
شنبه 4دی به استان خراسان جنوبی سفر می کند. 
شهرکی در گفتگو با آوا با اشاره به سفر وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به همراه معاونان خود به خراسان 
جنوبی تاکید کرد: این هیئت روز شنبه به منظور 
بازدید از تعدادی پروژه های صنعتی و معدنی استان 
وارد استان می شود. شهرکی افزود: وزیر صنعت، 
معدن و تجارت صبح شنبه بعد از ورود به فرودگاه 
بین المللی بیرجند به وسیله بالگرد به منظور بازدید 
از معادن شاهکوه عازم شهرستان نهبندان خواهد 
شد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تصریح 
کرد: بازدید از شرکت چدن کویر خاوران  در شهرک 

صنعتی شهید رحمانی خوسف ...       ) ادامه در صفحه 7( 

عکس : ابراهیم آبادی

 تجهیزات نیمی از
 ایستگاه های ثبت زلزله 
استان فرسوده است

مسئول شبکه لرزه نگاری بیرجند به 10 ایستگاه 
فعال ثبت زلزله در استان اشاره کرد و افزود: پنج 
ایستگاه سیستم های قدیمی دارند که موجب شد 

امسال 2 هفته متوالی ... ) مشروح در صفحه 7 (

گزارشی متفاوت از کاری منحصر به فرد

پرورش حیوان 10 میلیونی  در اسالمیه
صفحه ۳

شناسایی و حمایت  دانشجویان 
نخبه بیرجندی در حال تحصیل 
در دانشگاههای معتبر تهران
صفحه 4

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی : 

قصور یا کوتاهی در خدمت رسانی 
بی منت به دانشجویان عزیز شاهد و 
ایثارگر به هیچ وجه پسندیده نیست
صفحه ۷

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

فرا رسیدن روز راهدار 
را خدمت شما و همکاران محترم تان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ   

نام نیکی گر بماند ز آدمی 
به کز او ماند سرای ماندگار

سالی غم انگیز از درگذشت عزیز از دست رفته مان 

شادروان ایرج فاضلی
 گذشت. به مناسبت اولین سالگرد آن مرحوم جلسه 

بزرگداشتی جمعه 95/10/3 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح
در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد

حضور یکایک شما عزیزان موجب امتنان است.

خانواده های: فاضلی ، قهستانی
 و سایر بستگان

قابل توجه بانک ها ، موسسات و شرکت ها 
یک دربند مغازه به متراژ 120 متر در بهترین نقطه خیابان طالقانی

 اجاره داده می شود در صورت نیاز همراه با پارکینگ
09155622318   

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
www.evat.ir دوره پاییز 95 از طریق سامانه

آیا می دانید: از نیمه دوم سال 87 لغایت آبان ماه 95 از محل وصولی مالیات بر ارزش افزوده بیش از حداکثر تا 15 دی ماه سالجاری می باشد. 
 1000 میلیارد ریال به حساب شهرداری های استان جهت انجام خدمات شهری، عمران و آبادانی شهرها واریز شده است.

به نام خدا و به یاد پدر
پدرم مرد گلی بود که توفان اجل؛؛؛ چید از شاخه اش 

و پرپر کرد؛ آرزویش این بود که ببالم من و ؛؛؛ 
در درس و حجاب، آبرویش باشم؛ 
دل من سخت برایش تنگ است

چهارمین سالگرد 
کوچ ناباورانه همسر و پدر عزیزمان زنده یاد

حاج انوشیروان ثقفی
 را با ذکر صلوات و فاتحه ای گرامی می داریم.

از طرف همسر و فرزند

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

حاج میرزا حسن حسین پور
 »بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی«

 جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/10/2 از ساعت
 2 الی 3 بعدازظهر در محل مسجد امام حسن مجتبی 
)ع( واقع در خیابان معلم برگزار می گردد، حضور شما 

سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم 
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: حسین پور، محبوب و سایر بستگان

جناب آقای مهندس شفیعی
انتصاب بجا و شایسته شما را به عنوان

 فرماندار شهرستان خوسف 
که بیانگر لیاقت، تعهد، شایستگی، کارآمدی و مدیریت ارزنده 
و میهن  نظام  به  عالی در عرصه های خدمت صادقانه  جناب 
و  موفقیت  نموده،  تبریک عرض  باشد، صمیمانه  می  اسالمی 
سربلندی روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
شهرستان خوسف

به مناسبت درگذشت مرحومه مغفوره

شادروان حاجیه خانم فاطمه صغری بازاری
  )همسر مرحوم حاج عباس جواهری( 

)در مشهد مقدس( جلسه ترحیمی جمعه 95/10/3 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح 
در محل هیئت محترم حسینی )خیابان انقالب( برگزار می گردد

حضور سروران ارجمند موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: جواهری ، بازاری و سایر بستگان

لباقی
هوا

فروش فست فود با تمام امکانات و موقعیت
 و درآمد عالی به دلیل مهاجرت    09031118583
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سرمقاله

قیمتاوراقتسهیالتمسکنکاهشمییابد

ایران  فرابورس  بازار  نظارت  و  عملیات  معاون  محسنی  ایسنا-بهنام 
جدید  مسکن  تسهیالت  امتیاز  ماه  هر  اینکه  به  توجه  با  می گوید 
اعالم می شود، این موضوع روی عرضه و در 
نتیجه قیمت تسه تاثیر دارد، اما در کل شرایط 
وضعیت  از  مشخصی  تابع  گذاری  قیمت 
کرد:  اظهار  است.وی  مسکن  بازار  بیرونی 
بر  سرمایه  بازار  کل  در  قیمت گذاری  فرآیند 
مبنای عرضه و تقاضا است و به صورت ماهیانه بانک مسکن نمادهای 
مشخصی را اختصاص می دهد و امتیازهای تسهیالت مسکن جدید 
اعالم می شود که این موضوع در فرآیند قیمت گذاری و تقویت سمِت 
عرضه کمک موثری می کند. به نظر من شرایط قیمت گذاری تابع 

مشخصی از وضعیت بیرونی بازار مسکن در اقتصاد کشور است.

تصویبپرداختبدهیدولتبهتأمین
اجتماعی،مطالبهبازنشستگان

ایسنا-حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن 
اسالمی  نمایندگان مجلس شورای  از  تشکر 
بابت تدوین و تصویب ماده 13 برنامه ششم 
توسعه در رابطه با تعیین تکلیف بدهی های 
دولت به تأمین اجتماعی،گفت: تصویب نهایی 
اجتماعی  تأمین  به  دولت  بدهی  پرداخت 
مطالبه اصلی بازنشستگان از نمایندگان مجلس،با تحقق این مطالبه 
اساسی امکان تقویت بنیه مالی سازمان تأمین اجتماعی فراهم و تمامی 
خواسته ها برحق جامعه کارگری و بازنشستگان فراهم می شود.جامعه 
بازنشستگان و بیمه شدگان اطمینان دارند این موضوع در صحن علنی 

مجلس نیز با پشتوانه قاطع نمایندگان به تصویب نهایی برسد.

لوازمخانگیداخلیگراننشده

ایسنا -محمدرضا نعمت زاده وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت گفت: 
افزایش قیمت لوازم خانگی خارجی مربوط به افزایش نرخ دالر نیست و 
این موضوع به قاچاق کاال بر می گردد. چندی 
پیش افرادی به سمت خرید و فروش کاال و 
لوازم خانگی خارجی به صورت کاالی قاچاق 
رفتند که بعد از برخورد با این پدیده و کاهش 
عرضه این کاال در بازار این دسته محصوالت 
و کاالهای خارجی با افزایش قیمت روبرو شدند.وی با بیان اینکه تمرکز 
ما روی تولید کاالی ایرانی است و فروشندگان لوازم خانگی که افزایش 
5 تا 6 درصدی لوازم خارجی را تایید کرده بود، اضافه کرد: لوازم خانگی 
برای  مردم  باید  و  است  نداشته  قیمت  افزایش  بازار  در سطح  ایرانی 

تقویت این حوزه به سمت خرید کاالی ایرانی حرکت کنند.

 مهر-سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان مالیاتی کشور 
صورت  در  تعاونی  های  شرکت  جرائم  بخشودگی  از 
پرداخت اصل مالیات خود تا پایان سال ۹5 خبرداد و گفت: 
وصول مالیات ها در ۸ماهه امسال ۲5 درصد رشد داشته 
است.وی گفت: در تصمیمات و سیاست گذاری های نظام 
مالیاتی و در تنظیم قوانین، بخشنامه ها، آئین نامه ها 
و تصمیم گیری های نظام اقتصادی کشور قطعا نقطه 
نظرات شرکت های تعاونی و فعاالن این بخش مد نظر 
قرار می گیرد.وی خطاب به روسای اتحادیه های تعاونی 

و فعاالن این بخش افزود: اگر شرکت های تعاونی تا پایان 
سال ۹5 مالیات خود را پرداخت کنند صد درصد جرایم 
آنها بخشیده می شود.رئیس سازمان امور مالیاتی کشور 
ادامه داد: نظام تعاون و نظام مالیاتی یک فصل مشترک 
دارند به این معنا که در گفتار همگان بر اهمیت بخش 
تعاون اصرار دارند،در عین حال بر دریافت مالیات برای 
اداره کشور تاکید می شود اما در عمل بر اساس برنامه 
های توسعه ای وقوانین باالدستی سهم تعاون از اقتصاد 
ملی محقق نشد، در بخش وصول مالیات ها نیز انتظارات 

برآورده نشد.وی گفت: اگر بخش تعاون در اقتصاد کشور 
به درستی فعالیت کند نجات دهنده اقتصاد کشور خواهد 
بود؛ اگر سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و فرامین 
رهبر معظم انقالب نیز در خصوص فعالیت بخش تعاون 
به صورت دقیق اجرا می شد، اقتصاد مقاومتی زودتر از 
آنچه که انتظار می رفت قابل تحقق بود.وی ادامه داد: 
اگر بدنبال مردمی کردن اقتصاد، برقراری عدالت و پررنگ 
کردن ابعاد اجتماعی اقتصاد هستیم باید بدنبال احیای 

بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی باشیم.

خبر خوش مالیاتی برای تعاونی ها/ بخشودگی صددرصد جرایم

ایران  آمار  مرکز  اطالعات  اساس  ایسنا-بر 
تورم ساالنه آذامسال به ۷.۲ درصد کاهش 
آمار  مرکز  اطالعات  اساس  بر  است.  یافته 
ایران شاخص کل در آذر امسال عدد ۲35.5 
را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۸ 
درصد افزایش یافته است. افزایش شاخص 
 5.۷ قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  کل 
درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد 
تغییرات شاخص  یافته است.درصد  کاهش 

مصرفی  خدمات  و  »کاال  تورم  نرخ  کل 
آذر  به  منتهی  ماه   1۲ در  شهری«  خانوار 
امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۲ 
درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد 
عمده  گروه  است.شاخص  یافته  کاهش 
در  دخانیات«  و  ها  آشامیدنی  »خوراکی ها، 
این ماه به رقم ۲۷۷.1 رسید که نسبت به ماه 
قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است. شاخص 
گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی 

به عدد ۲۷۴.۸ رسید که نسبت به ماه قبل 
۲.1 درصد افزایش داشته است.شاخص گروه 
مشابه  ماه  به  نسبت  خوراکی ها  اصلی 
نرخ  و  داشته  افزایش  درصد  قبل ۷.1  سال 
تورم ساالنه این گروه نیز 6.۸ درصد است. 
آشامیدنی  خوراکی ها،  عمده  گروه  شاخص 
ها و دخانیات نسبت به مدت مشابه سال 
این  ساالنه  تورم  و  یافته  افزایش   ۷.۲ قبل 
است. رسیده  درصد   6.۹ به  آذر  در  گروه 

شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات در آذر سال جاری به ۲۲1.۲ رسید و 
نسبت به ماه قبل ۰.3 درصد افزایش داشت.

میزان افزایش شاخص گروه عمده کاالهای 
غیرخوارکی و خدمات نسبت به ماه مشابه 
سال قبل 5.1 درصد بود و نرخ تورم 1۲ ماهه 
منتهی به آذر13۹5 نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۷.3 درصد است که نسبت به تورم 

ساالنه آبان ۰.5 درصد کاهش یافته است.

تورم باز هم کاهش یافت 

تهران زدگی

* مهرآئین

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( دلیل دیگر اما که زمینه 
این  از  ناشی  فرهنگی  های  لطمه  تشدید  ساز 
در  عمال  شهرما  که  است  این  بود  تواند  برخورد 
سایه بی توجهی به داشته های خود به خصوص 
عوامل  به  مسئوالن  و  مدیران  کوتاهی  علت  به 
پویایی فرهنگی این سامان از جمله شناساندن و 
بزرگداشت مشاهیر، بی توجهی به برپایی بناهای 
یادبود برمزار مفاخر چونان همه جای دیگر جهان! 
و برگزاری آیین های برای زنده نگهداشتن فرهنگ 
اصیل منطقه و گویش شیرین مردمان آن است به 
عبارت دیگر خالی کردن ظرف فرهنگ منطقه از 
ارزشهای حرکت آفرین باعث شده که ما در مقابل 
فرهنگ پایتخت و کالن شهرها پذیرندگی باالیی 
داشته باشیم و از آن بدتر دچار خودکم بینی شویم 

و حتی احساس حقارت کنیم. 
حال آن که هیچ دلیلی برای چنین حسی وجود 
در طول  بنگریم شهرما  که  منظر  هر  از  و  ندارد 
مظاهر  در  حتی  است  نداشته  کم  چیزی  دوران 
تمدن جدید نیز باوجود دوری از مرکز قدرت سیاسی 
ها حوزه  از  بسیاری  در  شهر  این  همواره   کشور 

پیشتاز بوده است از آن جمله ایجاد مدارس جدید 
همزمان با پایتخت، راه اندازی فرودگاه پس از تهران 
و بوشهر و بهره برداری از اولین سیستم آب لوله 
کشی بهداشتی کشور سالها قبل از پایتخت و بانک، 
گمرک و بیمارستان و موارد دیگری از این دست 
 که نمادهای مدنیت این روزگار محسوب می شوند.

موثر  نقش  از  توان  نمی  میان  این  در  متاسفانه 
صدا و سیما بویژه تلویزیون در گسترش فرهنگ 
پایتخت به شهرها و روستاهای دور و نزدیک در 
کرد. غفلت  تلویزیونی  سریالهای  و  فیلمها  قالب 

بسیاری از رفتارها و کردارهای نمایش داده شده 
در این برنامه ها که احتماال از واقعیت جامعه بزرگ 
پایتخت الهام گرفته شده و به نوعی رسمیت یافته 
دیگر شهرهاست  اصیل  فرهنگهای  روح  مخالف 
و با تاسف می توان گفت مخالف روح جهانبینی 
اسالمی نیز هست از آن جمله حضور زن و مرد، 
بسیار  فاصله  در  دربسته  اتاق  در  آشنا  یا  همکار 
نزدیک مثال در سریال پرطرفدار مجموعه »ماه و 
پلنگ« می بینیم. »کتایون« زن دوم »محسن« به 
صرف آشنایی کاری با »جمالی« سوار یک اتومبیل 
می شود در صندلی جلو می نشیند و با او قبل از 

شوهرش به خانه می رود. 
به کارگیری واژه تو برای زنان و مردان نامحرم که 
ترویج صمیمیت و راحتی در رفتار و گفتار بین زن 
و مرد است.نمایش خانه های اشرافی، مبلمان و 
دکوراسیون و اتومبیل های گرانقیمت ورواج آرام 
آرام و زیر پوستی فرهنگی است که ریشه در غرب 
و  است  شده  گرفته  عاریه  به  پایتخت  در  و  دارد 
کشور  شهرهای  دیگر  مردم  روحیات  با  تناسبی 
ندارد و در دراز مدت منشا ناهنجاریهای بسیاری 
در جوامع بیننده این آثارمی شود. مخصوصا از آن 
رو که نمایش آنها از رسانه ملی به معنای صحت و 

درستی آن نیز تلقی می شود. 
و  صدا  مسئوالن  هم  زمینه  این  در  مسلم  قدر 
استان  فرهنگی  مدیران  هم  و  کشور  سیمای 
مقصرند و حتی با قاطعیت می توان گفت: نسبت 
به اصل موضوع توجهی نداشته و درکی از اهمیت 
آن  هم ندارند!! باید از نظر دور داشت که فرهنگ 
هر شهر و دیاری با همه مزایایی که دارد در بستر 
اقلیم، نژاد و حتی آب و هوای آن رشد و قوام یافته 
و تسری آن به سایر نقاط الزاما مفید نیست و از 
این روزست که باید برای پدیده »تهران زدگی« 
مسئوالن  اگر  و  بیاندیشیم  تمهیدی  شهرمان  در 
اهمیت  از  دریافتی  تاکنون  استانی  و  کشوری 
موضوع نداشته اند امیدواریم با این یادآوری این 

بهانه نیز از بین برود .

 

قیمتطالکاهشیافت

ایسنا-قیمت طال کاهش یافت و تصادف در آلمان و ترور سفیر روسیه نیز نتوانست بر تمرکز بازار بر 
احتمال افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا در سال آینده غلبه کند. و عدم موفقیت ترکیه در افزایش خرید طال 
و با توجه به تمرکز بازار بر احتمال افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا در سال آینده، قیمت طال کاهش یافت.

خدماتویزیتدرمانگاههای
فرهنگیانرایگانشد

درمانگاه های  کلیه  در  ویزیت  ایسنا-خدمات 
تحت  شاغل  فرهنگیان  تمامی  برای  فرهنگیان 
درمان  بیمه  خدمات  شد.ارائه  رایگان  پوشش 
تکمیلی با توجه به هماهنگی های به عمل آمده 
که  است  شده  مقرر  حافظ  سازان  آتیه  با شرکت 
فرهنگیان  درمانگاه های  کلیه  در  ویزیت  خدمات 
سراسر کشور برای تمامی فرهنگیان تحت پوشش 

بیمه درمان تکمیلی رایگان ارائه شود.

اعالمکدملیبازنشستهبرایدریافت
»حقعائلهمندیواوالد«ضروریاست

ایسنا-بازنشستگان کشوری که در حقوق آذرامسال، 
حق عائله مندی و اوالد دریافت نکرده اند، اطالعات 
کد ملی افراد تحت تکفل خود را هرچه سریعتر به 
دستگاه اجرایی زمان خدمتشان اعالم کنند.مدیرکل 
امور مالی صندوق با اعالم این خبر گفت:پیش از 
نقصی در  بازنشستگانی که  بود،  اعالم شده  این 
اطالعات کد ملی افراد تحت تکفل خود داشته اند، 
حق عائله مندی و اوالد را از حقوق آذر امسال تا 

زمان تکمیل اطالعات  دریافت نمی کنند.

آغازثبتنامآزمونکارشناسیارشد

اشاره  با  سنجش  سازمان  عالی  تسنیم-مشاور 
ارشد سال ۹6  آزمون کارشناسی  آغاز ثبت نام  به 
آزمون ورودی  برای شرکت در  اظهار کرد:ثبت نام 
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹6 تمام دانشگاه ها 
و موسسات از جمله دانشگاه آزاد و بیست و دومین 
المپیاد علمی دانشجویی کشور از چهارشنبه1 دی 
از طریق سایت سازمان سنجش آغاز شده و در روز 

سه شنبه ۷دی پایان می یابد.

وزارتنیروازپرداختیارانهبرق
بهدولتمعافشد

مهر-قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به معافیت دولت 
در پرداخت یارانه برق به دولت، گفت: یارانه ای که 
به  ماه های گذشته کسر شده  در  برق  از صنعت 
صورت اقساطی به صنعت برق برگردد، با برنامه ای 
تدوین  برق  صنعت  از  یارانه   بازگشت  برای  که 

کردند، با این مشکل مواجه نخواهیم شد.

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: 32324444 - 09157639200

تاالر پذیرایی درویش 

نقاشیساختمان
پالستیک  - اکرولیک - روغنی
 به همراه طراحی دیوار با رنگ

  09159617909 - تنگلی

حملاثاثیهمنزل

باخاورمسقف

وکارگرماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـی آبادی 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان جمعه 1395/10/17 
راس ساعت 8 در محل حسینیه مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم )مقابل خانه معلم( برگزار می شود. از 
کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمناً چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت 
مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر 

فرد غیرعضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی سال های 93-92- 94  

تصمیم گیری درخصوص دریافت جرائم از اعضای فاز 1 و 2 و پرداخت آن به شهرداری و مسکن و شهرسازی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان جمعه 1395/10/17 
راس ساعت 10 در محل حسینیه مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم )مقابل خانه معلم( برگزار می 
شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمناً 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت 
مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد 
غیرعضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت تصفیه موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ 

انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه: انتخاب هیئت تصفیه برای مدت دو سال - تعیین حق الزحمه هیئت تصفیه

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان جمعه 1395/10/17 
راس ساعت 9 در محل حسینیه مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم )مقابل خانه معلم( برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور به هم 
رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید. 

حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیرعضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص انحالل تعاونی 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان

www. iranwash. irقالیشویيومبلشویيایـران

32446666/32424320-2 صافصاف،لوللول،تختتخت

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

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

09158626228- 09158346779 اسحاقی

قابل توجه همشهریان محترم
نمایشگاه اتومبیل جانفدا از نبش 

توحید 41 به آدرس جدید 
نبش مطهری 17 انتقال یافت.

32214341

سالن آرایش مردانه با سوابق 
کاری عالی و موقعیت مکانی 

خوب، با طراحی و دیزاین جدید 
و کلیه امکانات به فروش

 می رسد. 09305617213

اخالق، انصاف، کارخوب
متخصص در حمل بار و اثاثیه 

منزل با سابقه درخشان
خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 

کارگر و بارچین ماهر

اتوبــارآریــاترابــر

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950047 محکوم علیهم محمد علی نوکی و طیبه مجتهدی نیا و محمد صادق قهستانی محکومند 
متضامنا به پرداخت مبلغ 132687375 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بانک قوامین و پرداخت مبلغ 5853092 ریال 

بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف اموال به شرح ذیل که به مبلغ 151000000 یکصد و پنجاه و یک میلیون ریال کارشناسی شده 
است. یک عدد ارگ یا کیبورد سالم PA29C – به ارزش 68000000 شصت و هشت میلیون ریال- یک عدد پاور میکسر دایناکورد 1600 تری به 
ارزش 64000000  شصت و چهار میلیون ریال- یک عدد تلویزیون LCD چهل اینچ سونی به ارزش 12000000 دوازده میلیون ریال- یک عدد لپ 
تاپ ایسر به ارزش 7000000 هفت میلیون ریال که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 95/10/14 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 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

داربستمهدی
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 32319263- 09151642377- وسیله کار

تجهیزبتنمهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

بامجوزرسمیوبیمهمسئولیت



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه * 2دی 1395 * شماره 3678

یک میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در استان خراسان جنوبی مصرف شد
 

گروه خبر-مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی از مصرف نزدیک به یک میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در ۹ ماهه امسال در سطح استان خبر داد. فرشید دشتی  اظهار داشت: 
بخش نیروگاهی در استان با قریب به 700 میلیون متر مکعب گاز طبیعی با 70 درصد بیشترین میزان مصرف گاز طبیعی را به خود اختصاص داده است. وی افزود: پس از آن بخش 

های خانگی، تجاری و عمومی با مصرف نزدیک به 170 میلیون مترمکعب 17 درصد میزان مصرف گاز را در ۹ ماهه نخست امسال به خود اختصاص داده است.

گزارشی متفاوت و جذاب از یک کار منحصر به فرد

و  مقاالت  نگارش  سبب  به  پور  هرم  آقاي  از 
نوشتارهاي ارزنده تشکر مي شود . این نکته باید 
شفاف شود که معضل بیکاري و عدم اشتغال باعث 
بزه هاي اجتماعي و اعتیاد و فحشا و طالق شده و 
مي شودکه اگر مشکل اشتغال حل و یا کاهش یابد 

مي توان استاني سالم و پویا را شاهد بود.
ارسالی به تلگرام آوا
از قدرشناسی مردم نسبت به خدمات  مسووالن 
آقای دکتر اخباری درس بگیرند و متوجه باشند 
خادمان  خدمات  قدر  جنوبی  خراسان  اهالی  که 
بود  تجربه  بهترین  این   . دانند  می  را  خودشان 
که مسوولین فرصت خدمت را غنیمت بشمارند 
۹1۵ ... ۳۵۶
مردمي  مطالبات  راستاي  در  احترام  و  سالم  با   
استان در نیل به اهداف تعالي و کرامت انساني 
صرف نظر از اعتبارات جذب شده  از محل بودجه 
درآمد  چند  ذکر  است  گرفتني  حق  که  عمومي 
استاني را که در پیشرفت استان مي تواند نقش 
موثري داشته باشد اعالم مي کنم : 1- اختصاص 
صد در صد مالیات اخذ شده از مودیان مالیاتي و 
خرج  و  صرف   -2 استان  در  آن  خرج  و  صرف 
صد در صد درآمدهاي کسب شده از محل زکات 
ها امامزاده  و  کمیته  نذورات  هاي  صندوق   و 
۳- صرف و خرج صد در صد درآمدهاي کسب 
رانندگي 4- صرف و خرج  از محل جرایم  شده 
صد درصد درآمدهاي کسب شده از محل جرایم 
قضایي،کیفري و حقوقي و مواد مخدر در استان 
۵- صرف و خرج صد در صد درآمدهاي گمرکي 
درآمد  درصد  صد  خرج  و  صرف   -۶ استان  در 
بنیاد  و  اوقافي  اراضي  اجاره  و  فروش  از  حاصل 
استان  در  بنیادشهید  و  وجانبازان  مستضعغان 
تامین  درآمدهاي  درصد  صد  خرج  و  7- صرف 
این  از  استفاده  با  مسلما   . استان  در  اجتماعي 
و  وکار  رونق کسب  زمینه  توان  مي  ها  ظرفیت 
حل  استان  در  را  اشتغال  معضل  و  مشکل  حل 

نمود با تشکر وسپاس.
ارسالی به تلگرام آوا
در  فاضالب  شبکه  اینکه  به  توجه  با  چرا  سالم 
 خیابان معلم ایجاد شده ولی در تعدادی از کوچه ها 

مثل 47 و 4۹ و۵1 متاسفانه اجرا  نشده؟؟؟!!!!
0۹1۵...۶۳0
 بهتر است به جای یک صفر سه صفر حذف شود 
چراکه تاکسی تک مسیر هم 1000ریال را دیگر 
کلماتی  که  نکنیم  هم  فراموش  کند  نمی  قبول 

چون تومان واژه هایی مغولی و وارداتی هستند.  
0۹1۵...18۳
  لطفا مسئوالن محترم شهردای ورودی خیابان 

بهارستان معصومیه پایین رو بزرگتر کنن
۹1۵....۹8۵

فردوس؛ سربازی-» از کودکی هر حیوانی 
 که خدا آفریده را دوست دارم و برایم فرق نمی کند 
و  درندگان  تا  پرندگان  از  باشد  حیوانی  چه 
تیمار  را  آنها  بیمارند  ببینم  اگر  اهلی.  حیوانات 
حیوانات  به  عالقه  و  همین عشق  و  کنم  می 
ابتکاری و منحصر  موجب شد دست به کاری 
گوسفندان،  نگهداری  کنار  در  و  بزنم  فرد  به 
مرغ، خروس، اردک، بوقلمون و کبوتر، نسبت به 
نگهداری و تکثیر سگ نگهبان اقدام کنم که در 
حال حاضر از دورترین استانهای کشور مشتری 
دارم و بسیاری از مردم شهرستان فردوس نیز 
برای دیدن این حیوانات با وفا و جذابیتی که این 

کار ایجاد کرده مراجعه می کنند«
اینها صحبت های خودمانی و بی تکلف شخصی 
است که در باغشهر اسالمیه زندگی می کند 
این  تکثیر   و  نگهداری  مرکز  اندازی  راه  با  و 
حیوان، عالوه برتامین زندگیش، چند شغل نیز 
 ایجاد کرده و روز به روز ، کارش رونق  بیشتری

می گیرد. 
پرورش نژادهای مختلف سگ نگهبان و گله 
اقلیما  آقای جعفر  با  آشنایی  از گذشته  گر چه 
سگهای  پرورش  مرکز  دانستم  می  و  داشتم 
در  خود  دامداری  محل  در  را  گله  و  نگهبان 
اما  کرده،  اندازی  راه  اسالمیه  شهر  از  خارج 
برای  حتما  که  گزارش  تهیه  برای  بار  این 
به  داشت،  خواهد  جذابیت  روزنامه  خوانندگان 

محل دامداریش رفتم.
دارای که  بزرگ  دیواری  چهار   یک 

به من  بود  بزرگی  و   ساختمان های کوچک 
می گفت به محل سوژه رسیده ام، از ماشین 
جایم  در  مرا  اما صدای سگی  شوم  می  پیاده 
محوطه  داخل  به  نگاهی  کند،  می  میخکوب 
یک  ابهت  بیشتر  که  بزرگی  سگ  اندازم  می 
شیر دارد در کنار محوطه با زنجیر بسته شده 
است. با آمدن صاحب دامداری، سگ خیالش 
راحت می شود و سر جایش می نشیند، باتفاق 
این کارآفرین متفاوت وارد دامداری می شوم 

و  بوقلمون  خروس،  مرغ،  زیادی  تعداد  حاال 
کبوتر در حالی که به صورت مسالمت آمیز با 
گوسفندان و چند سگ در کنار یکدیگر زندگی 
می کنند نظرم را جلب می کند. ابتدا برای تهیه 
می  سگها  نگهداری  ویژه  بخش  وارد  عکس 
شویم، این محوطه خاص که عرض باریک اما 
 طول زیادی دارد با یک راهرو به دامداری وصل

 می شود، با ورود به این بخش، صدای پارس 
سگ ها شروع می شود. آقای اقلیما که متوجه 
راحت  خیالتان  گوید  می  شود  می  من  ترس 
اینها هر کدام دراتاقکی جدا بوده و عالوه بر 

در  سگها  است،  قفل  اتاقکها  این  در  که  این 
داخل نیز با زنجیر بسته شده اند.

می  عکاسی  به  شروع  راحت  خیال  با  دیگر 
شاید  که  دارند  وجود  سگهایی  اینجا  کنم، 
زمانی تنها عکس و یا فیلمی از آنها را دیده 

ایم .
در طول محوطه باریک و بلند به هر اتاقکی که 
می رسیم جذابیت نژاد سگها موجب می شود 
اشتیاق بیشتری برای ادامه دیدن داشته باشم.

کلکسیونی از نژادهای مختلف 

های  پای صحبت  عکاسی  کار  شدن  تمام  با 
بیان  با  این دوستدار حیوانات می نشینم. وی 
اینکه در این محل، ۵4 قالده سگ نگهداری 
را  کار  این  قبل  سال   10 از  افزود:  شود  می 

مختلف  نژادهای  ترکیب  با  و  کردم  شروع 
تکثیر جدیدی  نسل  ماده،  و  نر   سگهای 

 می کنم که این کار کامال به صورت تجربی 
است و  دستور العمل خاصی ندارد. وی اظهار 
می کند: انواع نژاد سگهای کرد، سرابی و افغان 

را در اینجا نگهداری می کنم و تقریبا 8 قالده 
از این سگها فقط مخصوص تکثیر هستند و هیچ 
وقت قصد فروش آنها را ندارم گر چه مشتریهای 
زیادی نیز دارند.  وی درباره هزینه نگهداری و 
مسائل بهداشتی این حیوانات می گوید: هر سگ 
در 24 ساعت باید حداقل ۳ کیلو غذا بخورد و با 
توجه به اینکه این حیوانات تحرک خاصی ندارند 
و در محیط بسته نگهداری می شوند غدایشان 
باید بصورت آب پز باشد تا دچار انگل نشوند. به 
گفته وی، برای تامین گوشت مورد نیاز آنها نیز 
از الشه گاوو گوسفندان که به تایید دامپزشکی 

رسیده باشد و یا ضایعات نان استفاده می کنم 
و هزینه نگهداریشان نیز زیاد است. وی با اشاره  
به  اینکه 144 نوع بیماری مشترک بین انسان و 
سگ وجود دارد و غذای مخصوص این سگها 
اگر انگل زدایی نشود خطرآفرین است  تاکید می 

کند: سم پاشی و تمیز کاری محل نگهداری این 
 حیوانات مرتب با رعایت مسائل بهداشتی  انجام

 می شود.

قیمت یک سگ 10 میلیون تومان

این  در  گوید:  می  سگها  قیمت  درباره  وی 
داده  پرورش  گله  و  نگهبان  سگ   مکان 
ریال  میلیون   ۵ از  نیز  آنها  قیمت  و  می شود 

شروع و تا 100 میلیون ریال نیز می رسد.
کرمان،  استانهای  از  کنون  تا  وی  گفته  به 

استانهای  و  کشور  شمال  تهران،  فارس، 
همسایه مشتریانی فراوانی داشته ام که برخی 
از 10  آنها حاضر بودند حتی قیمتی باالتر  از 
کنند  پرداخت  برای یک سگ  تومان  میلیون 
را  سگها  این  از  برخی  زیرا  نپذیرفتم  من  که 

مخصوص تکثیر نگهداری می کنم. 
اضافه می کند: در زمان حاضر سه کارگر نیز 
در این مجموعه مشغول بکارند و 400 راس 
انواع بز و میش و ۳۵0 مرغ، خروس از نژاد: 
الری، بلژیکی، پشمی و بومی محلی فردوس 
و انواع کبوتر و بوقلمون نیز پرورش می دهم 
را  خود  خاص  مشتریان  نیز  پرندگان  این  که 
سوی  از  اگر  کرد:  عنوان  اقلیما  دارد.جعفر 
آبی  استخر  توانم  می  مسئوالن حمایت شوم 
ماهی  پرورش  برای  را  مانده  بالاستفاده  که 
مانند  مصارف  سایر  برای  تا  کنم  اندازی  راه 

کشاورزی نیزاز آن استفاده شود.

جوانان به دنبال کارهای پشت میزی 
و راحت نباشند

یا  دنبال کار می گردند و  به جوانانی که  وی 
شکوه و شکایت دارند که کار نیست می گوید: 
کار فراوان است اما متاسفانه جوانان امروز همه 
به دنبال کارهای راحت و پشت میزی هستند 
در حالی که نیاز امروز کشورامور تولیدی است 
تا حداقل چند خانواده از این طریق امرار معاش 
کسی  چنانچه  پرسم  می  او  از  وقتی  کنند. 
عالقمند به این کار شد می تواند با درآمدش 
امرار معاش کند پاسخ می دهد: این کار درآمد 
باشی  داشته  باید صبر  ابتدا  در  اما  دارد  خوبی 
وی،  گفته  به  برسد.  اقتصادی  بازدهی  به  تا 
زیادی  های   خانواده  و  افراد  هفته  طول  در 
برای دیدن این مجموعه می آیند چون کاری 
متفاوت و جذاب است و با این کار توانسته ایم 
فردوس را در نقاط دور ایران بشناسانم که این 
مهمترین افتخارم است.برای اطالع از اینکه آیا 
نگهداری و پرورش سگ از نظر شرعی حرام 
است یا حالل، با یک کارشناس مذهبی گفتگو 
پرورش  و  نگهداری  اگر  کردم که وی گفت: 
این حیوان برای سگ نگهبان و گله باشد از 

نظر شرعی مشکلی ندارد.

پرورش حیوان 10 میلیونی  در اسالمیه

عکس: سربازی

مشخصات اراضی مورد نظر

ف
دي

قیمت پايه هرمساحتپالك ثبتيكاربريشهرر
 متر مربع )ريال(

مبلغ قابل 
پرداخت بابت 

سپرده 5 درصد 
قیمت پايه مزايده

آدرس ارسال   آدرس ملك
مدارك

345/920402.500.0005.000.000تجاریخضری1

خضری دشت بیاض- طرح 
48 هکتاری- حاشیه بلوار 

ولی دشت بیاضی
بیرجند - انتهای 

بلوار شهید 
آوینی - میدان 
راه وشهرسازی 

روبروی صداوسیما
اداره کل راه و 

شهرسازی 
خراسان جنوبی

345/921402.500.0005.000.000تجاریخضری2

345/922402.500.0005.000.000تجاریخضری3

345/923402.500.0005.000.000تجاریخضری4

345/924402.500.0005.000.000تجاریخضری5

345/925402.500.0005.000.000تجاریخضری6

345/926402.500.0005.000.000تجاریخضری7

345/927402.500.0005.000.000تجاریخضری8

345/928402.500.0005.000.000تجاریخضری9

345/929402.500.0005.000.000تجاریخضری10

345/930402.500.0005.000.000تجاریخضری11

345/931402.500.0005.000.000تجاریخضری12

345/932402.500.0005.000.000تجاریخضری13

345/933402.500.0005.000.000تجاریخضری14

345/934402.500.0005.000.000تجاریخضری15

خضری- طرح 48 187/18850.0007.955.150پالک 345/240/536 قطعه290مسکونی خضری16
هکتاری- نبش چمران 12

خضری- طرح 48 198/05850.0008.417.125پالک 345/240/539 قطعه293مسکونی خضری17
هکتاری- نبش چمران 12

خضری- طرح 48 198/05850.0008.417.125پالک 345/240/542 قطعه296مسکونی خضری18
هکتاری- نبش چمران 14

4136 فرعی از 3686 و 3685 تجاریبشرویه19
و 3667 و 3666 فرعی از 3331 
فرعی از 2 اصلی بخش 3 فردوس

54/84
4.000.00010.968.000

بشرویه
4137 فرعی از 3686 و 3685 تجاریبشرویه20 30 متری پرستار

و 3667 و 3666 فرعی از 3331 
فرعی از 2 اصلی بخش 3 فردوس

55/08
4.000.00011.016.000

4138 فرعی از 3686 و 3685 تجاریبشرویه21
و 3667 و 3666 فرعی از 3331 
فرعی از 2 اصلی بخش 3 فردوس

55/08
4.000.00011.016.000

4139 فرعی از 3686 و 3685 تجاریبشرویه22
و 3667 و 3666 فرعی از 3331 
فرعی از 2 اصلی بخش 3 فردوس

55/62
4.000.00011.124.000

4140 فرعی از 3686 و 3685 و تجاریبشرویه23
3667 و 3666 فرعی از 3331 
فرعی از 2 اصلی بخش 3 فردوس

55/88
4.000.00011.176.000

اداره روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

مزايده فروش 5 قطعه زمین تجاری در بشرويه و  15 قطعه زمین 
 تجاری و 3 قطعه زمین  مسکونی در شهرخضری ) نوبت دوم (

اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: 5 قطعه زمین تجاری در بشرویه به همراه 
15 قطعه زمین تجاری و 3 قطعه زمین  مسکونی در شهر خضری دشت بیاض را از طریق مزایده 
به فروش برساند. متقاضیان مي توانند جهت دریافت مدارك از تاریخ 95/9/28 لغایت  95/10/05 
 http://mrud-skh.ir به آدرس اداره راه و شهرسازي قاین و بشرویه و یا آدرس اینترنتي 
مراجعه و مدارك را حداكثر تا تاریخ 95/10/16 به دبیرخانه مركزي ارسال نمایند. ضمناً ، بر روي 
پاكت قید گردد مربوط به مزایده 5 قطعه زمین تجاری در بشرویه و  15 قطعه زمین تجاری 

و 3 قطعه زمین  مسکونی در شهر خضری 
 تذکرات : 

شركت كنندگان در مزایده مي بایست پیشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر 
شده قرار داده و به شرح ذیل عمل نمایند. 

دریافت  قابل  مزایده  پایه  قیمت  معادل 5 درصد كل  بانکي  نامه  اصل ضمانت  الف(  پاکت 
به حساب شماره  بانکي(  فیش  )اصل  نقد  وجه  واریز  یا  و  استان  هاي  بانك  كلیه شعب  در 
2173712100001  )سیبا غیر قابل برداشت تمركز وجوه سپرده( بانك ملي به نام اداره كل راه 

و شهرسازي خراسان جنوبي
پاکت ب ( 1- فرم تکمیل شده تقاضاي شركت در مزایده با درج مبلغ پیشنهادي در هر متر 
مربع با امضای متقاضي 2- فرم تکمیل شده شرایط خاص شركت در مزایده 3- كپي ضمانت نامه 
بانکي یا فیش واریزي و همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي 

به آدرس اعالم شده در جدول مقابل ارسال نمایند.
 به پیشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و یا غیر از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ،

مبهم ، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
برندگان مزایده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت تسویه حساب به اداره درآمد 
و هزینه هاي عملیاتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فیش 
پرداختي را به امور مالي اداره كل تسلیم نمایند. عدم پرداخت بهای زمین در مهلت مقرر انصراف 
از خرید تلقي و مورد مزایده به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در این 

صورت سپرده تودیعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هیچگونه ادعایي نخواهد داشت.
كلیه هزینه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده سازي ، عوارض و مالیات متعلقه و غیره 

كالً به عهده برنده مزایده مي باشد. 
بازگشایي پاكت ها راس ساعت 9 روز دوشنبه 95/10/20 در محل اداره كل انجام خواهد شد.

كساني كه مشمول الیحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و كارمندان 
دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزایده را ندارند.
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راه رفتن معلوالن به کمک شبیه سازی مغز
 
مهر- شبیه سازی الکتریکی مغز به گروهی از کودکان معلول کمک کرد تا دوباره راه بروند. به نقل از دیلی میل، این کودکان که مبتال به بیماری دینستونیا هستند، نمی توانستند به تنهایی قدم بردارند و برای راه رفتن باید به فردی تکیه 
می کردند. اما پس از یک شبیه سازی عمیق مغز به وسیله یک ایمپلنت، راه رفتن آنها بدون کمک دیگران بهبود قابل توجهی یافت. دینستونیا یک اختالل حرکتی است که به انقباض ناگهانی عضالت، درد و حتی اختالل در صحبت 
کردن منجر می شود که فقط ۷۰ هزار نفر در انگلیس به آن مبتال هستند. این بیماری ناشی از ضربه مغزی در رحم مادر به وجود می آید. به هرحال در تحقیق جدید مشخص شد جهش در ژن KMT۲B دلیل اصلی این اختالل است.

یادداشت

وقف 
از ابزارهای اقتصادی 
در زمینه سازی ظهور 
* حجت االسالم نصوری 

خداوند در قرآن کریم در آیه 11 سوره مبارکه 
الّل  َسبِیِل  ِفی  ُتجاِهُدوَن  »...َو  فرماید:  می  صف 
ُکْنُتْم  إِْن  لَُکْم  َخْیٌر  ذلُِکْم  أَنُْفِسُکْم  َو  بَِأْموالُِکْم 
تَْعلَُموَن؛ به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال 
برای  این  کنید،  راه خدا جهاد  در  هایتان  و جان 
شما )از هر چیز( بهتر است اگر بدانید« بنابراین، 
خدامحوری  و  توحیدمحوری   مدار  در  که  کسی 
قرار می گیرد باید برای دفاع از حریم الهی، تالش 

و کوشش داشته باشد و در راه خدا جهاد کند.
است:   نوع  دو  جهاد  شریفه  آیه  این  اساس  بر 
جهاد با جان و جهاد با مال. برخی با جان جهاد 
می کنند مانند شهیدان که در این مسیر جان خود 
را بذل می کنند. اما برخی جهادها نیز با مال است. 

یعنی با اموالتان باید در راه خدا مجاهده کنید.
از  دستگیری  بحث  همان  مال،  با  جهاد  بحث 
است.  وقف  جریان  بخصوص  و  انفاق  دیگران، 
یعنی فرد می تواند با وقف، بسیاری از باقیات و 
های  نسل  و  کند  ذخیره  خود  برای  را  صالحات 

بعدی نیز از این وقف بهره مند شوند.
مهدویت  فضای  در  خواهیم  می  واقعا  اگر  ما 
فراوانی  راهکارهای  دهیم،  توسعه  را  ها  برنامه 
وجود دارد. همچنان که در زمان حیات و حضور 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم مردم 
می آمدند و نذورات می دادند و برای اظهار ارادت 
خود نسبت به امام حی دوران خود، مکانی، ابزاری، 
وسیله ای، مبلغی یا ... را وقف می کردند و از این 
طریق هم به نوعی فضا و جریان شناخت نسبت 
به امام)ع( را توسعه می دادند و هم می توانستند به 
سایر افراد و انسان های متدین و مومن که در این 

مسیر قرار داشتند، آموزش دهند.
امروز نیز ما برای توسعه فرهنگ مهدویت نیاز 
به ابزار و امکانات داریم. افراد بسیاری هستند که 
ابزار و امکانات در اختیار دارند اما نمی دانند چه 
باید کرد. می توان اموال را برای امام زمان)عج( 
وقف کرد چنان که خداوند می فرماید: »یجاِهدوَن 
بأموالهم« یعنی با اموالتان مجاهده کنید. مالتان را 
برای امام تان وقف کنید، امامی که با او و در زمان 

حیات او، زندگی می کنید.
کتابخانه  ها،  استان  از  بسیاری  در  ما  امروز 
که  دارد  اشکالی  چه  داریم؛  تخصصی  های 
و  وقف شود  مهدویت  های تخصصی  کتابخانه 

مردم از این فضای عالی استفاده کنند؟ 
تبلیغ فرهنگ مهدوی  و  ترویج  برای  امروز  ما 
به مکان هایی نیاز داریم. در این رابطه هم همان 
گونه که مکان های فراوانی وجود دارد که برای 
مسائل آموزشی و فرهنگی و پژوهشی و ... وقف 
می شود و اختصاص پیدا می کند، می توان مکان 
هایی را نیز برای فعالیت های مهدوی اختصاص 
پژوهشی،  آموزشی،  های  فعالیت  آنها  در  تا  داد 

تبلیغی و نیروسازی انجام شود.
گاهی افراد نذوراتی دارند، وقف هایی دارند؛ می 
توان این نذورات را بر اساس نیات واقف در مسیر 

مهدویت سامان داد. 
از این طریق هم می توان به توسعه و ترویج 
فرهنگ مهدوی کمک کرد و باقیات و صالحات 
برای دنیا و آخرت خود ذخیره کرد که درعین حال 
)عج(  زمان  امام  محضر  به  ارادت  اظهار  نوعی 
نیز است و از سوی دیگر، سایر افراد نیز تشویق 
هم  که  بردارند  گام  مسیر  این  در  که  شوند  می 
رضایت خدا و هم رضایت ولی خدا را پی دارد. با 
این فرهنگ می توان در مسیر زمینه سازی برای 

ظهور حرکت کرد.   

به روز باشید نکات ریز خانه داری می دانستید که ...ترفند
چطوری با ماشین شاسی بلند در زمستان رانندگی کنیم؟

بارد.  می  برف  وقتی  ویژه  به  بزنید.  بنزین  بیشتر  زمستان  در 
پیچ  از  عبور  هنگام  و  کرده  پیدا  افزایش  خودرو  وزن  اینکار  با 

اصطحکاک را باال می برد.

چوب های ِکدر شده مثل کمد، میز و ... را خودتان در 
خانه جال دهید تا مثل روز اول شوند ...

چای کیسه ای رو داخل آب جوش بذارید. بعد یک پارچه را با آن 

خیس کرده و روی چوب ها بکشید.

دیگری  ملک  بطرف  را  خود  ناودان  ندارد  حق  کس  هیچ 

بگذارد، یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری 

کند و یا برف بریزد مگر با اجازه او.

کاریکاتور داروسازان استان ،درکویرافسانه ای بشرویه-خراسان جنوبی - محمدیقاب عکسرضا باقری شرف سردرد های آنی و یا درد گردن و شانه راآرام کنید!

سال 194۰، پنی سیلین حدود 1۰۰ میکروب را نابود می کرد،  اما 

حاال فقط 5 نوع میکروب رو نابود مي کند! 

علت آن هم پیشرفت میکروب ها به علت استفاده بی رویه و اشتباه 

انسان ها از آنتی بیوتیک هاست ! 

طبق طب فشاری اگر برای 5-4 ثانیه نقطه مشخص شده در 
تصویر رو ماساژ بدید و فشار احساس بهتری پیدا خواهید کرد.

داده نما: آوای خراسان جنوبی 

سفیران  انجمن  دبیر  کاری-  نسرین 
یکی  انجمن   این  اینکه  بیان  با  دانش 
در  شده  ثبت  نهاد  مردم  های  سازمان  از 
انجمن  کرد:  اظهار  است  جنوبی  خراسان 
از حدود سال 8۲ به شکل متمرکز مشغول 
سازمان  انحالل  از  پس  که  بوده  فعالیت 
این  ثبت  امور   ،9۲ مهر  در  جوانان،  ملی 
انجام شده است  دوباره   به صورت  انجمن 
پروانه  دارای  انجمن  این  زمان حاضر  در  و 
فعالیت از وزارت ورزش و جوانان و همچنین 

استانداری خراسان جنوبی می باشد. 
فارغ  تمامی  انجمن،  اساسنامه  طبق 
های  دانشگاه  دانشجویان  و  التحصیالن 
انجمن محسوب می شوند  تهران، اعضای 
به  ها  آن  از  نفر   35۰ حدود  اکنون  که 
صورت متمرکز با یکدیگر در ارتباط بوده و 
در فعالیتهای انجمن مشارکت فعال دارند. 

بخش عمده کار انجمن 
علمی است

همچنین  ماهوک  جعفری  ابوالفضل 
در  کند  می  تالش  انجمن  کرد:  تصریح 
حوزه های مختلف فعالیت کند، اما با در نظر 
گرفتن ارتباط بیشتر با دانشجویان و نخبگان 
بیرجندی دانشگاه های معتبر تهران، بخش 
عمده ای از کارها و فعالیت های انجمن به 

بخش علمی اختصاص یافته است. 
دوره  طی  انجمن  کرد:  عنوان  وی 
حلقه  نظیر  هایی  فعالیت  خود  ساالنه 
و  همایش ها  برگزاری  مطالعاتی،  های 
ها،  دانشگاه  در  آموزشی  سمینارهای 
کتب  بازارچه  ادبی،  و  فرهنگی  جلسات 

کارگاه های  و  همایش ها  دوم،  دست 
سراسری،  کنکور  زمینه  در  تخصصی 
دنبال  را  مذهبی  و  آیینی  مراسم  برگزاری 
فعالیت  ترین  شاخص  از  یکی  کند.  می 
همکاری  با  ساله  همه  که  انجمن  های 
دانشجوهای بیرجندی دانشگاه های مشهد 
و دانشجویان بیرجندی رشته های پزشکی 
اعالم  روزهای  در  کشور،  های  دانشگاه 
نتایج اولیه کنکور سراسری برگزار می شود 

همایش انتخاب رشته است. 
کنکوری  داوطلبین  همایش  این  در 
انتخاب رشته  رایگان  از مشاوره  شهرستان 
های  دانشگاه  برترین  دانشجویان  توسط 

معتبر کشور بهره مند می گردند.

برگزاری جشن “آتشونی” 
در دانشگاه صنعتی شریف

جعفری ماهوک خاطرنشان کرد: در دوره 
انجمن،  قبلی  مسئوالن  همت  به  گذشته 
از  استعانت  با  که  شد  شروع  هایی  برنامه 
های  دوره  مسئوالن  همکاری  و  پروردگار 

بعدی، ساالنه ادامه خواهد یافت. 
جمع  کالسهای  به  میتوان  جمله  آن  از 
بندی کنکور اشاره کرد که در نوروز 1395 
برگزار شده و در سال های آینده  نیز شاهد 

برگزاری آن خواهیم بود. 
و  سنت  )جشن  اَتشونی  جشن  همچنین 
اردیبهشت  که  جنوبی(  خراسان  فرهنگ 
شریف  صنعتی  دانشگاه  در  جاری  سال 
برگزاری  برای  ریزی  برنامه  و  شد  برگزار 
دومین دوره آن در اردیبهشت سال 1396 
ساالنه،  جشن  این  هدف  و  شده  آغاز 

آشنایی دانشجویان سراسر کشور با آیین ها 
و مراسم سنتی خراسان جنوبی است.

دانشجویان  شناسایی 
جدید الورود

وی  افزود: هرساله با آغاز سل تحصیلی  
دانشگاه،  هر  دانشجویان  کمک  با  جدید 

بیرجندی شناسایی  دانشجویان جدیدالورود 
این  به  معارفه  مراسم  طی  انجمن  و  شده 
ایجاد  بر  عالوه  تا  می شود  معرفی  عزیزان 
جو صمیمی و همبستگی میان دانشجویان 
توان  از  استفاده  با  بتوانند  آنها  همشهری، 
و  مسائل  رفع  به  خود  دوستان  تخصص  و 
بپردازند.  کالنشهر  این  در  خود  مشکالت 
وی خاطر نشان کرد: اعضای انجمن تمام 

و  استان  به  خدمت  برای   را  خود  تالش 
گونه  هیچ  از  و  داده  انجام  بیرجند  شهر 
دریغ  باشد  مجموعه  توان  در  که  فعالیتی 
انجمن  های  فعالیت  اینکه  کما  کنند.  نمی 
شهرستان،  های  کنکوری  به  کمک  جهت 
اهدای کتب دست دوم به مدارس و کمیته 
خراسان  استان  فرهنگ  معرفی  امداد، 

جنوبی در تهران گویای این امر است.

گفتگویی اختصاصی با دبیر انجمن سفیران دانش:

شناسایی و حمایت  دانشجویان نخبه بیرجندی در حال تحصیل در دانشگاههای معتبر تهران

گردشگری
چهارده 

روستای آبشارهای ایران

ایران  در  گردشگری  جاذبه های  از  یکی 
دیدن روستا های کوچک و دور افتاده است 
که مردمان پاک و ساده دلی در آن زندگی 
روش  به  کدام  هر  که  مردمانی  می کنند. 
را همیشه و در هر  خودشان مهمان نوازی 

وضعیتی در حق مسافران تمام می کنند. 
کوهنوردی  مسیر  در  چهارده  آبشارهای 
قله باقران در جنوب شهر بیرجند واقع شده 
بزرگ  و  کوچک  آبشار  هشتاد  حدود  از  و 
مناسب  مسیری  که  شده  تشکیل  متفاوت 
برای آبشار نوردی و سنگنوردی به حساب 
کویر  کنار  در  آب  همه  این  وجود  می آید. 
بیننده ای را  گوارایی و خنکی آن، نظر هر 

جلب می کند.
نیز  پایین  چارده  روستای  نزدیکی  در 
آبشار کوچکی در کنار یک امامزاده قدیمی 
گشته  واقع  حسین”  شیخ  “سلطان  نام  به 
که محل تجمع و استراحت خانواده ها است 
و برای دسترسی به آبشارهای اصلی چارده 
از  نیاز به دو ساعت کوهنوردی و گذشتن 

موانع سخت است.

گزارش از: سپیده قلندری اسفدن
عکس از : صالحی مقدم

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

شعبه 1: نبش مدرس 57
شعبه2: نبش مدرس 61  - 32323296
09128664599 - خرمشاهی

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

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

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 گان

ل رای
منز

ب 
 در

یل
حو

ت

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

در مکانی بزرگ و با 
صفا با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های 
شما هموطنان گرامی می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر با 
شماره های09151611497 -  32320029  تماس حاصل فرمائید.
آدرس دفتر: نبش غفاری 4
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چرا مشتری به حرف های شما گوش نمی کند؟

پنجشنبه *2 دی  1395 * شماره 3678

آیه روز  

و آنها ]نيز[ آن گونه كه ]شما[ پنداشته  ايد گمان بردند كه خدا هرگز كسى را زنده نخواهد گردانيد.
 سوره الجن، آيه 7

حدیث روز  

عبادت كردن به زيادی روزه و نماز نيست، بلکه )حقيقت( عبادت، زياد در كار خدا انديشيدن است.
 امام حسن عسکری

ای دوست به دوستى قرينيم ترا
هرجا كه قدم نهى زمينيم ترا

در مذهب عاشقى روا كى باشد
عالم تو ببينيم و نه بينيم ترا

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

یک لحظه مکث کن

افتاده كه چند  اتفاق  تان  برای  به حال  تا  آيا 
دقيقه برای مشتری صحبت كنيد و آن هيچ 
عکس العملى نشان ندهد و در نهايت بگويد: 
»نه، نمى خواهم«؟ آيا اين احساس را داشته ايد 
كه داريد با ديوار صحبت مى كنيد؟ آيا زمانى 
كه در حال ارائه محصول خود بوده ايد جواب 
ابتدا در چشمانش  از همان  را   منفى مشتری 
خوانده ايد؟ هر انسانى دوست دارد كه صدايش 
شنيده شود اما گاهى اوقات جلب كردن توجه 
از  بدتر  است. هيچ چيز  كار سختى  مخاطب 
اين نيست كه وقتى در حال صحبت كردن با 
مشتری هستيد احساس كنيد كه فقط خودتان 
در مکالمه حضور داريد و مشتری توجهى  به 
شما نمى كند. در چنين شرايطى بهتر است 
بدانيد كه مهم ترين مشکل خود شما هستيد. 
بسياری از افراد گوش كنندگان خوبى نيستند اما 
شما بايد دليلى برای گوش كردن به آنها بدهيد.

فروشنده غر می زند
چرا فکر مى كنيم كه مشتری حاضر است وقت 
باارزش خود را برای شنيدن به غرزدن های 

ما صرف كند؟ برخى از نيروهای فروش جای 
فروشنده و مشتری را اشتباه مى گيرند. به جای 
اينکه فروشنده به شکايت ها و نارضايتى های 
مشتری گوش كند انتظار دارد مشتری برای او 

وقت بگذارد.
فروشنده فقط درباره 

خودش صحبت می کند
مکالمه يک مسير دوطرفه است و فردی كه با 
صحبت كردن فقط درباره خودش اين قانون 
را رعايت نکند، محکوم به بى توجهى است. 
اگر خيلى دوست داريم درباره خودمان صحبت 
اجتماعى كه  از شبکه های  توانيم  كنيم مى 
تعدادشان هم كم نيست، استفاده كنيم و در 
صفحات شخصى مان هر چقدر مى خواهيم 

درباره خودمان بنويسيم.
فروشنده حرف مشتری را قطع کند

زمانى كه مشتری در حال صحبت كردن است، 
فروشند بايد سراپا گوش باشد و به هيچ وجه 
كردن  قطع  نکند.  قطع  را  مشتری  صحبت 
به هم مى زند  را  او  صحبت مشتری تمركز 

او را به هم مى ريزد. شايد هنگامى  افکار  و 
است،  كردن  صحبت  حال  در  مشتری  كه 
نکته ای به ذهن شما بيايد كه حتما بايد آن 
را بگوييد. در اين شرايط مى توانيد نکته مورد 
نظرتان را يادداشت كنيد و وقتى صحبت های 
 مشتری به پايان رسيد، درباره آن با مشتری 

گفت و گو كنيد.
فروشنده خسته است

هيچ كس دوست ندارد مدت زمان زيادی را 
كنار يک انسان خسته و بى انرژی سپری كند. 
شخصا چندين بار ويزيتورهايى را ديده ايم كه 
به محض ورود به فروشگاه مشتری، فهرست 
اجناس و خودكار را روی پيشخوان مى اندازند 
و در حالى كه خودشان روی اجناس مغازه داره 
ولو مى شوند، از مشتری مى خواهند هر چيزی 
را مى خواهد، خودش عالمت بزند. بدتر اينکه 
همين ويزيتور خسته بعد از چند لحظه درباره 
سايت، قيمت خودرو، نتايج فوتبال و... شروع 
به سخنرانى كردن مى كند. اين صحبت های 
بى ارتباط با فروش باعث مى شوند كه مشتری 

حس خوبى نسبت به فروشنده نداشته باشد و 
منتظر ديدن مجدد او نباشد.

فروشنده با »معذرت می خواهم...« 
شروع می کند

»معذرت خواستن« مربوط به زمانى مى شود 
كه شما كار بدی انجام داده باشيد و به خاطر 
آن از طرف مقابل معذرت بخواهيد. آيا صحبت 
كردن با مشتری با هدف انجام دادن يک معامله 
برد- برد كار بدی است؟ اگر صحبت های خود 
اين  كنيد  شروع  خواهم...«  مى  »معذرت  را 
اشتباهى  كار  آوريد كه  به وجود مى  را  تلقى 
انجام داده ايد و به خاطر آن اظهار تاسف مى 
كنيد. فروشنده بودن به معنای گناهکار بودن 
 نيست. عبارت ديگری مانند »ببخشيد مزاحم 
مى شوم« و »ببخشيد وقت تان را مى گيرم« 

هم چنين وضعيتى دارند.
فروشنده در برابر حرف های مشتری 

عکس العملی نشان نمی دهد
مشتری  های  به حرف  فروشندگان  از  برخى 
خودشان  كه  زمانى  ولى  دهند  مى  گوش 

صحبت مى كنند، به نکات و درخواست هايى 
كه مشتری مطرح كرده، هيچ توجهى نمى كنند 
و يک سری از جمالت و عبارات را كه حفظ 
كرده اند، به زبان مى آورند. فروشندگان بايد 

بدانند كه چگونه به مشتری بازخورد دهند.
فروشنده به حضور دیگران توجهی ندارد

برای  را  خوبى  زمان  فروشندگان  از  برخى 
صحبت كردن با مشتری انتخاب نمى كنند و به 
همين دليل درخواست شان از سوی مشتری رد 
مى شود. يکى از اين زمان ها، وقتى است كه 
مشتريانى در فروشگاه حضور دارند و فروشنده 
و  رود  دار مى  مغازه  نزد  آنها،  به  توجه  بدون 
فراموش  كند.  مى  كردن  صحبت  به  شروع 
از مشتريان شما، حاضر  نکنيد كه هيچ يک 
از مشتريان  نيستند به خاطر شما حتى يکى 
خود را از دست بدهند )مگر اينکه مغازه دار از 
اعضای خانواده يا دوستان صميمى شما باشد(. 
بنابراين برای اينکه مشتری به حرف های شما 
گوش كند، بهتر است اجازه دهيد به مشتريان 

خود برسد و سپس وارد گفت و گو با او شويد.

عارفانه روز

امروز هر چى ارزوی خوبه نثار شما برايتان 
يک دل شاد يک لب خندان، يک زندگى آرام، 

يک خانواده صميمى و يک دنيا سالمتى
 و شادی آرزومندم

يادتان باشد اعتمادبه نفس اولين گام به سوی موفقيت 
است اگر سه خصلت انتقادپذيری، عذرخواهى، 
شکرگزاری رادرخود پرورش دهيد مطمئن باشيد

كه موفقيت به زودی درخانه تان رامى زند

داشتن هدف  و رفتن به دنبالش خوب است 
ولى “ عاشق هدف بودن “ و گرفتار شدن

 چيز ديگری است 

851436927
964728351
273915684
695274813
318659472
427381569
136897245
789542136
542163798

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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آنقدر تکرار كن،تا بهترين باشي تو كم كم تغيير 
خواهي كرد. شايد خودت خيلي متوجه نشوي

 اما كم كم منحصر به فرد خواهي شد.
دفعه بعدي وجود ندارد؛ همين حاال..!

روزی كشاورزی متوّجه شد ساعتش را در انبار علوفه 
گم كرده است.ساعتى معمولى اّما با خاطره ای از 
گذشته و ارزشى عاطفى بود.بعد از آن كه در ميان 
علوفه بسيار جستجو كرد و آن را نيافت از گروهى 
كودكان مدد خواست و وعده داد كه هر كسى آن را 
پيدا كند جايزه ای دريافت نمايد.كودكان به محض 
انبار  درون  به  مطرح شد  جايزه  موضوع  كه  اين 
هجوم آوردند كّپه های علف و يونجه را گشتند اّما 
باز هم ساعت پيدا نشد. درست موقعى كه كشاورز از 
ادامۀ جستجو نوميد شده بود،  پسركى نزد او آمد و از 
وی خواست به او فرصتى ديگر بدهد.كشاورز نگاهى 
به او انداخت و با خود انديشيد، »چرا كه نه؟ به هر 
حال، كودكى صادق به نظر مى رسد.«پس كشاورز 
از  انبار فرستاد.بعد  به درون  تنهايى  به  را  كودک 
اندكى كودک در حالى كه ساعت را در دست داشت 
از انبار علوفه بيرون آمد.كشاورز از طرفى شادمان شد 
و متحّير گشت كه چگونه كاميابى از آِن اين كودک 
شد.پس پرسيد، »چطور موّفق شدی«پسرک پاسخ 
داد، »روی زمين نشستم و در سکوت كامل گوش 
دادم تا صدای تيک تاک ساعت را شنيدم و در همان 

جهت حركت كردم و آن را يافتم.

نگرش

عادت بِد فروش

اعتبارسنجى:  به  توجه  عدم  يا  فقدان   -1
درستى  به  بتواند  بايد  ای  حرفه  فروشنده  يک 
بيهوده  را  وقت خود  تا  دهد  انجام  اعتبارسنجى 
برای افرادی كه نمى توانند مشتری خوبى برای او 

باشند، سرمايه گذاری نکند.
2- به تاخير انداختن مشتری يابى: يافتن مشتری 
جديد شريان حياتى يک كسب و كار است و به 
همين دليل تاخير انداختن در اين فرايند را بايد 

از بين برد.
عدم  معرفى:  مرحله  در  كردن  عجله   -3
فروش  برای  و عجله كردن  كافى  اعتمادسازی 
باعث مى شود كه خريدار احساس خوبى از ارتباط 

با فروشنده به دست نياورد.
4- استفاده از موضوعات بى ربط در گفت و گو با 
مشتری: بايد سعى كنيم تا جايى كه ممکن است 

از مسير فروش خارج نشويم.
5- عدم به روز رسانى مهارت های فروش: مانند 
هر مهارت ديگری، مهارت های فروش نيز بايد 
بنا به اقتضائات بازار و تغيير رفتار خريد مشتريان، 

به روز رسانى شوند.
6- وابستگى به يک مشتری بزرگ:. وابستگى 
به يک مشتری بزرگ باعث مى شود كه شركت 
مجبور شود برای از دست ندادن او با هر شرطى 

كه گذاشت كنار بيايد.
7- عدم محصول شناسى: فروشنده تا زمانى كه 
اطالعاتش در مورد محصول كامل نيست، نبايد 

درباره آن با مشتری صحبت كند.

به تعدادی برقکار )آقا( نیمه ماهر و ماهر با حقوق عالی 
نیازمندیم.    09159624680- 09156676468

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

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

شبانه روزی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک نجار ماهر 
نیازمندیم.

09151104997

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

 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

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

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت خریداریم.   09151630435  

09159639253 - نیازی

مرکز تخصصی ابرو و قرینه سازی  بین مدرس 
11و 13 - جنب نانوایی - زیبایی سی تل 

به یک شاگرد با تجربه نیازمندیم. 32230549

به یک MDF کار ماهر یا نیمه ماهر 
نیازمندیم.   09159645804

به یک حسابدار به صورت پاره وقت 
نیازمندیم.

056-58323317    09158668828 

به یک یا دو خانم برای نگهداری از خانم سالمند 
نیازمندیم. )با حقوق مناسب + غذا + اسکان( 

32439263 -09032775976

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

مجری و طراحی سقف های کاذب 
دیوار پوش، کناف ، پارکت، ایرانیت و  پرچین

نقد و اقساط              در اسرع وقت

09158652889 - 09903576760 برادران صحرانورد

فــرش هامـون
با خرید 24 متر فرش  6 متر رایگـان  دریافت کنید

*تعویض مبل و فرش * کارت خرید کاالی ایرانی پذیرفته می شود
نبش مطهری 21/1      32228253

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

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

نقاشـی  ساختمـان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل ، درب و پنجره 

دسته دوم ، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

تزئینات ساختمانی رحیمی
مشاوره و طراحی در محل/ رایگان

بازسازی منازل قدیمی
کناف، دیوارپوش، کاغذ دیواری، 

رنگ آمیزی، نورپردازی

 09155610111
 بین مدرس

49-47 

کپسول ایران گاز یازده کیلویی شما را خریداریم.   09158626452
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انتخاب نونهال فوتبالیست نهبندان در فستیوال
 زیر 12 سال کشور

استان  اداره ورزش و جوانان فوتبال  به گزارش روابط عمومی 
خراسان جنوبی حضور نونهال فوتبالیست نهبندان در فهرست 
کشور  زیر12سال  پسران  فستیوال  چهارمین  منتخبان  اسامی 
بیرجندو محمد  اهل  رامسر حتمی شد.مرتضی کوهستانی  در 

مهدی اردونی اهل شوسف  دو نونهال منتخب هستند.

مسابقات تنیس خاکی جام وحدت در بیرجند برگزار شد

بیرجند:حسن  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
خسروی قهرمان مسابقات تنیس خاکی بیرجند شد .رئیس هیأت 
تنیس خراسان جنوبی گفت: در مسابقات تنیس خاکی »جام 
وحدت«بیرجند حسن خسروی بر سکوی نخست این رقابت ها 
ایستاد، حسن نیکان نایب قهرمان شد، امیر زربان و امیرحسین 

معصوم زاده به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

نتایج رقابت فوتسال کارکنان ادارات بیرجند اعالم شد

شد.در  اعالم  بیرجند  ادارات  کارکنان  فوتسال  رقابت  نتایج 
ششمین هفته این مسابقات، در تیم های صدا و سیما، صنعت، 
معدن، هالل احمر، امور زندانها، منابع طبیعی و دانشگاه بیرجند 
و  آموزش  های  رسیدند.تیم  برتری  به  خود  حریفان  مقابل  در 
پرورش و علوم پزشکی به تساوی 3-3 رضایت دادند و تیم های 
دادگستری و بانک کشاورزی هم با نتیجه 1-1 مساوی شدند.
در دسته 2 هم تیم های نظام مهندسی ساختمان، استانداری، 
پدافند هوایی و نیروی انتظامی به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.

برترین پهلوانان کشتی گیر خراسان جنوبی معرفی شدند

پرونده  گفت:  جنوبی  خراسان  کشتی  هیأت  دبیر  گلکار  حسن 
بسته شد.  برترین ها  معرفی  با  استان  پهلوانی  مسابقات کشتی 
وی اظهار داشت: در این ماراتن استانی بیش از 100 کشتی گیر 
با  قاینات  در  جوانان  و  نوجوانان  بزرگساالن،  سنی  رده های 
به رقابت پرداختند.دبیر هیأت کشتی خراسان جنوبی  یکدیگر 
تصریح کرد: مجید سعیدی، بالل غیبی، ایمان نامی، عباس علی 
برترین های  عنوان  به  یعقوبی  و کاظم  اکبری، سعید شوشتری 
اوزان مختلف رده سنی بزرگساالن بر سکوی قهرمانی مسابقات 
ایستادند.گلکار یادآور شد: در رده سنی جوانان مسابقات کشتی 
علی اکبر  و  محمدی  حمید  جنوبی  خراسان  قهرمانی  پهلوانی 
خاطرنشان  گرفتند.وی  قرار  نخست  جایگاه  در  عباسی مقدم  
کرد: در رده سنی نوجوانان این رقابت ها رضا نوری زاده، مجتبی 
اوزان مختلف مسابقات  یعقوبی، محمدمهدی سالمیان قهرمان 
شدند.گفتنی است، نفرات برتر مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی 
خراسان جنوبی با سرپرستی و مربیگری تقوی و فلکی 6دی جاری 

برای شرکت در رقابت های قهرمانی کشور عازم مشهد می شوند.

6 عالمت کمبود آب بدن

می  به خطر  را  بدن  آب سالمت  کمبود 
خون،  شدن  لخته  به  تواند  می  و  اندازد 
شود. منجر  دیگر  های  بیماری  و  صرع 
کمبود  دهد،  می  نشان  ها  بررسی  نتایج 
کاهش  باعث  کم،  میزان  به  حتی  آب 
انرژی و بدخلقی می شود. به همین علت 
باید آب کافی مصرف کرد و کم آبی بدن 

را به موقع تشخیص داد اما عالیم کم آبی 
مفرط  خستگی  و  تشنگی  همیشه  بدن، 
دارد  وجود  نیز  دیگری  عالیم  نیست. 
است:1-هوس  شده  شناخته  کمتر  که 
و  سردرد3-تب  شیرینی2-بروز  کردن 
لرز 4-گرفتگی عضالت 5-خشکی پوست 

6-بوی نامطبوع دهان

 بهبود لک ها با خاکشیر

برای از بین بردن. لک های پوست به ویژه 
صورت یکی از بهترین روش ها، نوشیدن 
از  که  افرادی  است.  ترنجبین  و  خاکشیر 
این ترکیب به صورت روزانه و مستمر به 
مدت 3 هفته استفاده کنند بعد از مدتی 
با روشنی پوست و از بین رفتن کک های 
صورت و پوست شان روبه رو می شوند. 

مرور  به  گیاهی  شربت  این  نوشیدن  با 
شاهد روشنی پوست و از بین رفتن لک ها 
خواهید بود؛ ضمن اینکه نوشیدن خاکشیر 
2 تا 3 لیوان در روز به افرادی که به شوره 
شده  توصیه  هستند  مبتال  سر  خارش  و 
است.با نوشیدین شربت خاکشیر شوره و 

خارش پوست سرشان خداحافظی کنند.

ورزش درمانی و کمر درد

بنا به اعتقاد بسیاري از متخصصان پزشکي 
نوع  سه   ، ورزشي  کارشناسان  و  ورزشی 
انواع  تسکین  یا  و  درمان  براي  ورزش 
کمردرد مفید هستند1.ورزش هاي قدرتي 
تا  عضالني  متوالي  انقباضات  آنها  در  که 
پدید  که خستگي  مي شوند  انجام  حدي 
آنها  در  که  کششي  آید.2.ورزش هاي 

کشش هاي آهسته براي مدت خاصي به 
عضالت وارد مي شود.3.ورزش هاي هوازي 
عضالت  مختلف  دستجات  آنها  در  که 
بصورت مداوم به تمرین و حرکت واداشته 
مي شوند.باید توجه داشت براي پیشگیري 
از ایجاد آسیب جدید باید ورزش ها را به 

آهستگي و اصولي انجام دهیم.

B12 دالیل کمبود  ویتامین

را   B12 ویتامین  جذب  اسیدها  ضد 
نیازمند  بدن  قرار می دهند.  تاثیر  تحت 
ویتامین  جذب  برای  کافی  معده  اسید 
B12 است.اکسید نیتروژن که به نام گاز 
ویتامین  به  نیز شناخته می شود  خنده 
زند. می  آسیب  بدن  در  موجود   B12
میکروب اچ پیلوری به سلول های معده 

که تولید پروتئین »فاکتور داخلی« را بر 
بدون  بدن  زند.  می  آسیب  دارند،  عهده 
جذب  در  چندانی  توانایی  پروتئین  این 
چهار  روزی  ندارد.اگر   B12 ویتامین 
درصد   15 نوشید،  می  قهوه  فنجان 
افرادی  ویتامین B12 کمتری نسبت به 

دارید که زیاد قهوه نمی نوشند.

خواص بی نظیر چای گل سرخ

انواع  با  مقابله  برای  سرخ  گل  چای 
سرماخوردگی  از  ناشی  تنفسی  مشکالت 
با  شود  می  است.توصیه  مفید  آنفلوانزا  و 
فرا رسیدن روزهای سرد سال از این چای 
گرم  طبیعت  محمدی  نباشید.گل  غافل 
العاده  فوق  اعصاب  تسکین  برای  و  دارد 
است.مصرف چای گل سرخ به سم زدایی 

و پاکسازی بدن کمک می کند. چون روی 
کبد و صفرا تأثیر داشته و باعث تمیزی آن 
ها می شود. این نوشیدنی معطر ادرارآور 
به کنترل حالت احتباس آب در  است و 
بدن کمک می کند.یعنی با نوشیدن یک 
فنجان چای گل سرخ نمی توانید از این 

خواص بی نظیر بهره مند شوید.

دستگیری 32 مدیر کانال های تلگرام 

32 نفر از مدیران کانال های تلگرامی و دارندگان اکانت شبکه های اجتماعی 
گفت:  هرمزگان  عمومی  امنیت  و  اطالعات  پلیس  شدند.رئیس  دستگیر 
با پوشش اطالعاتی در فضای  کارشناسان مرکز اطالعات فضای مجازی 
مجازی و تالش های شبانه روزی با همکاری سایر رده های عملیاتی موفق 
به شناسایی 78 کانال، گروه و اکانت در شبکه های اجتماعی شدند که اقدام 
به نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم،انتشار 
موارد غیر اخالقی و تبلیغات نامتعارف در حوزه اماکن عمومی می کردند.وی 
بیان داشت:در راستای اجرای طرح مبارزه با مجرمین فضای مجازی در استان 
بوده و مأموران پلیس امنیت عمومی استان با گسترش چتر اطالعاتی در 

فضای سایبری استان، با تمامی متخلفان برخوردی قاطع دارند.

تجویز دارو از سوی پزشک به معنای نگهداری آن تا ابد 
آنها را خانه تکانی  از گاهی  نیست و الزم است که هر 
کرد.داروهای دارای برچسب های ناخوانا و داروهایی با 
بسته بندی دچار خراش را باید دور انداخت. اگر داروها 
تغییر رنگ یافته یا بد بو شده اند هم باید از دست آنها 
خالص شد.داروهایی که با مصرف آن دچار عوارض شده 

اید و داروهای تاریخ گذشته را نیز باید دور انداخت؛ در 
زیرا  کرده  توجه  آن  انقضای  تاریخ  به  باید  دارو  مصرف 
همراه  به  را  خود  عوارض خاص  داروها  اینگونه  مصرف 
اگر سرپوش قطره های چشمی بیش  بطور مثال  دارد. 
باشد، خاصیت استریل بودن خود  باز مانده  از یک ماه 
بهداشت،برای  وزارت  است.کارشناسان  داده  از دست  را 

سامان دادن به قفسه های دارویی به مردم توصیه می 
کنند که داروهای تاریخ انقضا گذشته را از بسته بندی 
اصلی خارج کنند و آنها را داخل نایلون زباله بیندازند یا 
در چاه فاضالب معدوم کنند.داروهایی که تاریخ انقضای 
آنها فرا نرسیده است اما استفاده ای در منزل ندارند هم 

قابل اهدا به مراکز منتخب جمعیت هالل احمر است.

چه داروهایی را باید خانه تکانی کرد؟

تصادف در محور خوسفـ  خور 6 کشته و مصدوم بر جای گذاشت

علی دلخروشان مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه تصادف 
خونین امروز در محور خوسف - خور بالگرد اورژانس هوایی را به پرواز درآورد، گفت: این تصادف یک 
کشته و 5 مصدوم بر جای گذاشت.وی اظهار داشت: تصادف خونین در محور خوسف - خور بالگرد اورژانس 
هوایی را به پرواز درآورد.مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی گفت: حادثه 
برخورد دو پژو در کیلومتر 14 محور خوسف - خور به مرکز ارتباطات اورژانس 115 اعالم شد.دلخروشان 
افزود: با اعالم این خبر بالفاصله سه آمبوالنس از اورژانس خوسف و خور، بالگرد اورژانس هوایی بیرجند 
و یک آمبوالنس هالل احمر خوسف به محل حادثه اعزام شدند.وی با بیان اینکه متأسفانه قبل از رسیدن 
نیروهای امدادی یک نفر از سرنشینان پژو فوت کرده بود، تصریح کرد: از 5 مصدوم دیگر حادثه، یک 
با  پیش بیمارستانی  مراقبت های  انجام  از  پس  نیز  مصدومان  سایر  و  هوایی  اورژانس  بالگرد  با  مصدوم 

آمبوالنس های اورژانس و هالل احمر به درمانگاه خوسف و بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند اعزام شدند.

سربازی بخاطر نجات سگ پای خود را از دست داد

محمد باختر سرباز مریوانی و اهل روستای هازه شیخان در پادگانی در 
عجب شیر متوجه اسیر شدن سگی در گوشه پادگان شد او در هنگام 
خارج کردن سگ از محل گرفتار شده متوجه مین شد و متاسفانه هنگام 
کمک کردن مین منفجر و یک پایش را از دست داد .سرباز جوان به 
علت انفجار مین پایش را از دست داده و به علت شدت جراحات در 
بخش سی سی یو بیمارستان بستری شد.مرکز آموزشی ۰3 عجب شیر 
از واحدهای مراکز آموزش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
که با نام پادگان آموزشی ۰3 و مرکز آموزش شهید سرلشکر شعبان 
برخورداری نیز شناخته می شود در شهرستان عجب شیر واقع در استان 

آذربایجان شرقی است که دارای ُکد آموزشی 37 است.

تعمیر لوازم خانگی  در منزل     
 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      نبش انقالب 6- شهریاری         3778-32229117  164 0915    

ایزوگام شرق بخشـیکار خوب اتفاقی نیست
آدرس: میدان توحید  32442331- 09155622050

 این شرکت برای متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری
 در مقیاس های بزرگتر نیروگاهی را دارند، جهت مشاوره ،

طراحی و اجرا آمادگی خود را اعالم می دارد

بیرجند - خیابان توحید -خیابان میرزا کوچک خان شرقی - پالک 30 - واحد 5
تلفکس: 32430213-همراه: 09151634991- 09336599793    

 )صباغ زاده -سلطانی(

 اطالعیه شرکت دانش بنیان فروهر فناور کوروش

  تسهیالت ویژه بانکی با درآمدی 20 ساله)تضمین شده(

 کیفیت عالی و گارانتی بلند مدت

خدمات رسانی شبانه روزی در اسرع وقت

اولین  و تنها شرکت  دانش بنیان  در  زمینه سیستم های برق خورشیدی  در خراسان جنوبی

تیم فنی مجرب با سابقه 7 ساله اجرای سیستم های برق خورشیدی

ثبت نام احداث نیروگاه های برق خورشیدی خانگی
ویژه مشترکین شرکت برق )دولتی و خصوصی( در شهر ها و روستاها

 تخفیف ویژه به تعداد محدود فقط تا 15 دی ماه



7
مفاهیم و مزایای قانونی بیمه در جامعه ترویج شود

مهر- مدیرکل تأمین اجتماعی با اشاره به پایین بودن اطالعات بیمه ای جامعه گفت: باید سطح آگاهی های جامعه را از مزایای بیمه و تکالیف قانونی کارگر و کارفرما افزایش دهیم. درویشی صبح 
چهارشنبه در بازدید دانش آموزان از مراکز تأمین اجتماعی با بیان اینکه متاسفانه اقشار مختلف جامعه اطالعات کامل بیمه ای ندارند، افزود: سعی شده با ورود و بازدید مدارس و دانشگاه ها بتوانیم اطالعات 
پنجشنبه * 2 دی 1395 * شماره 3678بیمه ای افراد را در آینده افزایش دهیم. وی افزود: با قرار دادن گروه های مختلف دانش آموزی در محیط های بیمه ای و درمانی افراد از تکالیفی که قانون گذار بر عهده سازمان گذاشته است مطلع می شوند.

7
وزیر صنعت، معدن و تجارت 

به  خراسان جنوبی سفر می کند

رئیس   ) اول  صفحه  از  خبر  ادامه   ( برزجی- 
کرد:  تصریح  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
در شهرک  خاوران   کویر  چدن  از شرکت  بازدید 
صنعتی شهید رحمانی خوسف  نیز در صبح شنبه 
دردستور کار قرار دارد. وی ادامه داد: پس از  بازدید 
از شرکت چدن کویر خاوران، وزیر و معاونان وی 
در ادامه به شهرستان طبس سفر با امام جمعه این 
شهرستان دیدار خواهند کرد. وی خاطر نشان کرد 
در این سفر دو روزه با حضور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت عملیات اجرایی کارخانه فرآوری طال و 
آستان قدس رضوی و طرح  بری  کارخانه سنگ 
شرکت  چهارتوسط  پروده  ذغالی  محدوده  توسعه 
تهیه وتولید آغاز می شود. وی افزود  دیدار با مدیران 
واحد های زغالی وبازدید از کارخانه کک طبس  و  
معادن زغالسنگ از دیگر برنامه های سفر مقام عالی 

وزارت به شهرستان طبس می باشد.

مردم ایران در نوع دوستی سرآمدند

رسیدن  فرا  با  استاندار که همزمان  گروه خبر- 
بد  و  سرپرست  بی  کودکان  جمع  در  یلدا  شب 
مردم  کرد:  عنوان  بهزیستی  سازمان  سرپرست 
دوستی  نوع  در  جنوبی همواره  والیتمدار خراسان 
و توجه به نیازمندان سرآمد و الگو بوده و خواهند 
بود. پرویزی، با بیان اینکه تالش در راستای حل 
و فصل مشکالت ایتام و کودکان بی سرپرست و 
بد سرپرست تالشی آگاهانه و اعتقادی است، افزود: 
کنند  می  تالش  زمینه  این  در  که  کسانی  قطعاً 
دارای اعتقادی راسخ بوده و کمک به هم نوعان و 
نیازمندان را وظیفه ای انسانی و اخالقی می دانند که 
با محاسبات اداری و دنیوی قابل محاسبه نخواهد 
با  همزمان  استاندار،  حاکیست،  گزارش  این  بود. 
شب یلدا در جمع کودکان شیرخوارگاه خاتم االنبیاء 
)ص( ، مرکز شبانه روزی و نگهداری دختران بی 
سرپرست و بدسرپرست حضرت فاطمه زهرا)س( و 

مرکز حضرت ام کلثوم )ع( بهزیستی حضور یافت.

راه رسیدن به وحدت پیروی از قانون است

راه  گفت:  استان  در  ولی فقیه  نماینده  تسنیم- 
این  آسیب ناپذیر  و  خودکار  وحدت  به  رسیدن 
است که خط مشی خود را قانون قرار دهیم.آیت 
ا... عبادی در مراسم دیدار با امام جمعه و طالب 
عده  جامعه ای  هر  در  کرد:  اظهار  خضری  شهر 
و  نیستند  ملت  وحدت  خواستار  که  هستند  ای 
همچنین افرادی نیز هستند که بی غرض هستند 
اما شیوه رفتاری آنان اختالف برانگیز است. وی 
اظهار کرد: در برخی مواقع افراد کم می آورند و 
می خواهند با سخن گفتن آن را جبران کنند اما 

متأسفانه حرف زدن دردی را درمان نمی کند.

دو انتصاب جدید در استانداری

گروه خبر- طی حکمی از سوی استاندار، افسانه 
زارعی به عنوان مشاور استاندار و مسئول هماهنگی 
امور ایثارگران استان منصوب شد. همچنین عالیه 
خواجوی با حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر امور 

روستایی و شوراهای استانداری منصوب شد.

افتتاح دو دفتر خدمات
مسافرتی و گردشگری در استان

غالمی- صبح دیروز دو دفتر خدمات مسافرتی 
و گردشگری گیتی شرق و آرامش آفرینان پارس 
شد.  افتتاح  مسئوالن  از  با حضور جمعی  سیاحت 
رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی استان اظهار کرد: 
این استان دارای ظرفیت های گردشگری فراوانی 

بوده و ورود گردشگران خارجی به این استان روند 
رو به رشد دارد. وی افزود: با افتتاح این دفاتر در 
شهرستان بیرجند، تعداد دفاتر خدمات مسافرتی و 

گردشگری در استان به 23 دفتر رسید.

مرحله نخست بوستان بانوان طبس
امسال به بهره برداری می رسد

ایرنا- شهردار طبس گفت: مرحله اول بوستان 
بانوان این شهر تا پایان سال 95 تکمیل و به بهره 
برداری می رسد و هزینه اجرای این مرحله حدود 
10 میلیارد ریال برآورد شده است. طوسی در جلسه 
شهرستان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد 
طبس افزود: نیمی از برآورد هزینه صرف اجرای 
دیوار اطراف بوستان خواهد شد. وی بیان کرد: در 
این بوستان عالوه بر فضای مناسب برای ورزش 
بانوان، فضاهای فرهنگی نیز پیش بینی شده است.

مرمت و تجهیز
اقامتگاه بومگردی روستای پلوند فردوس

روستای  بومگردی  اقامتگاه  سیما-  و  صدا 
های  جاذبه  معرفی  هدف  با  فردوس  پلوند 
طبیعی و محصوالت بومی، مرمت و تجهیز شد. 
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری فردوس گفت: این اقامتگاه با تالش 
بومی  اهالی  از  یکی  و  مسافرتی  شرکت  یک 

روستای پلوند مرمت شد.

سخنران محوری مراسم 9دی در
مرکز استان نماینده ولی فقیه خواهد بود

سالروز  بزرگداشت  مناسبت  به  مقدم-  دادرس 
با والیت،   امت  ا... 9دی روز بصیرت ومیثاق  یوم 
یکم دی ماه جلسه ای در محل شورای هماهنگی 
تشکیل  ستاد  اعضای  حضور  با  اسالمی  تبلیغات 
شد.  حجت االسالم ابراهیم زاده  رییس شورای 
برگزاری  استان،  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
نمایشگاه، مسابقات بصیرتی و فرهنگی وهنری و 
ویژه برنامه های بصیرتی در تمام شهرستان ها را 
از مهم ترین برنامه های ستاد دانست. وی زمان 
برگزاری مراسم در شهر بیرجند را ساعت 9:30روز 
پنجشنبه 9دی اعالم کرد که با سخنرانی حضرت 
ا... عبادی نماینده ولی فقیه استان در محل  آیت 

مسجد امام حسین )ع( انجام خواهد شد.

باید برای زنده نگاه داشتن فرهنگ
ایثار و شهادت تالش کنیم

دانشگاه  رئیس  و  امنا  هیأت  دبیر  خبر-  گروه 
دانشجویان  امور  بررسی  نشست  در  اسالمی  آزاد 
شاهد و ایثارگر دانشگاه گفت: قصور یا کوتاهی در 

خدمت رسانی بی منت به دانشجویان عزیز شاهد و 
ایثارگر به هیچ وجه پسندیده نیست. حسنی عنوان 
کرد: برای حفاظت و صیانت از ارزش های متعالی 
نظام اسالمی همه ی ما باید برای زنده نگاه داشتن 

فرهنگ ایثار و شهادت تالش کنیم.

افزون بر 10 میلیارد ریال به حساب 
دهیاری های شهرستان درمیان واریز شد

ایرنا- معاون عمرانی و امور برنامه ریزی فرمانداری 
درمیان گفت: از ابتدای سال 95 تاکنون 10 میلیارد 
این  دهیاری   93 حساب  به  ریال  میلیون  و 530 
شهرستان مرزی واریز شده است.آهنی عنوان کرد: 
برای سال 1395مبلغ 186 میلیارد و 325 میلیون 
ریال بودجه به شهرستان اختصاص یافت که نسبت 
به سال گذشته افزایش دارد. وی با بیان اینکه هم 
اکنون 83 پروژه نیمه تمام در شهرستان وجود دارد، 
گفت: امسال برای تکمیل این پروژه ها 116 میلیارد 

و 640 میلیون ریال اعتبار مصوب شده است.

9 هزار تن محصول گلخانه ای
در استان تولید شد

تسنیم- رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه 80 درصد محصوالت گلخانه ای استان در 
داخل استان مصرف می شود گفت: از ابتدای سال 
تاکنون 9 هزار تن محصوالت گلخانه ای به ارزش 
شد.  تولید  جنوبی  خراسان  در  تومان  میلیارد   18
درصد   98 از  بیش  کرد:  اظهار  مطلق  ولی پور 
گلخانه ها به کشت سبطی صیفی، مانند خیار سبز، 
گوجه فرهنگی، گیاهان دارویی، آلوئه ورا، به لیمو، 
واحد   2 و  می پردازند  گلدانی  زینتی،  گیاهان 
پرورش گل رز شاخه بریده در استان فعالیت دارند.

پایان مرحله عملیاتی طرح مطالعه
بیماری بروسلوز درشهرستان بیرجند 

گروه خبر- طرح نمونه گیری وسنجش مقطعی 
سنگین  دام  جمعیت  در  بروسلوز  بیماری  شیوع 
شبکه  رئیس  یافت.  پایان  بیرجند  شهرستان 
این  کرد:  عنوان  بیرجند  شهرستان  دامپزشکی 
طرح که در شهرستان بیرجند آغاز شده بود، طی 
20 روز کاری از 600 رأس دام سنگین خونگیری 
در  بیماری  این  از  موردی  خوشبختانه  که  شد 

جمعیت دام سنگین مشاهده نشد.

مشکل آب و برق میدان دام
اسدیه شهرستان درمیان رفع می شود

آب  نبود  مشکل  گفت:  درمیان  فرماندار  ایرنا- 
این شهرستان  مرکز  اسدیه  دام  میدان  در  برق  و 
مرزی پیگیری و نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد. 
بشیری زاده در بازدید از میدان دام اسدیه، از اداره 
برق شهرستان خواست با همکاری جهاد کشاورزی 
هرچه سریع تر نسبت به برق رسانی به این محل 
اقدام و گزارش کار خود را به فرمانداری ارسال کنند. 
فاضالب  و  آب  شرکت  همچنین  داد:  ادامه  وی 
روستایی از محل صرفه جویی بودجه عمرانی خود 

انتقال آب به میدان دام اسدیه را انجام دهد.

بازدید و نظارت بر
واحدهای اقامتی شهرستان بیرجند

فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس  خبر-  گروه 
از  بیرجند  صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
مهمانپذیرهای سطح شهر و همچنین هتل قائم 
بازدید  این  بازدید بعمل آورد. در طی  شهرستان 
اقامتی،  واحدهای  روی  پیش  موانع  و  مشکالت 
نواقص  رفع  درباره  و  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد 

موجود به واحدها تذکر داده شد.

ائمه  روز گذشته گردهمایی  قوسی- صبح 
جمعه استان با حضور نماینده ولی فقیه و معاون 
سیاسی استاندار در دفتر شورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه برگزار شد. حسینی معاون سیاسی 
استاندار بیان کرد: استان در بسیاری از شاخص 
ها مشکل دارد و شرایط سرمایه گذاری صنعتی 
در استان وجود ندارد. وی ادامه داد: تا زمانی 

که کاری به نتیجه نرسیده نباید مطرح شود 
زیرا باعث بدبینی مردم می شود. معاون استاندار 
اقتصاد  از  اجتماعی  های  آسیب  کرد:  بیان 
مقاومتی مهم تر است، لذا دولت در این زمینه 
اعتباری برای 12 دستگاه ذی ربط در 4 محور 
طالق، اعتیاد، مفاسد و نقاط بحرانی اختصاص 
داده است. همچنین جلسه ای با حضور 150 

خیر بزرگ و نامدار کشور و 6 تن از معاونان 
یزد  در  گذشته  هفته  در  استانداران  سیاسی 
برگزار شد. در این جلسه خیرین معتقد بودند 
اگر حکومت دخالت نکند و فقط کمک کننده 
باشد ما تمام مسائل را حل می کنیم. وی با 
بیان اینکه در محورهای مذکور باید جامعه را 
حساس کنیم افزود: اگر این موارد را به جامعه 
منتقل نکنیم و یک طرف دولت باشد و طرف 
دیگر متخلف قرار بگیرد، مشکل حل نمی شود. 
تاکنون در جریان مواد مخدر، نه تنها نتوانسته 
ایم جلوی رشد اعتیاد را بگیریم بلکه حتی یک 

مقطع هم نیست که بگوییم اینجا حداقل، رشد 
آن متوقف شده است. در موضوع سن اعتیاد از 
24 سال به سن دبستان رسیده و توزیع و تولید 
دوره مواد هم چندین برابر شده است. حسینی 
بگوییم چه کسی مقصر  اینکه  تصریح کرد: 
است یا نیست، مشکل کشور حل نمی شود. 
وی با اشاره به اینکه از اطالعات استان باخبر 
هستم، عنوان کرد: دلسوز تر از این جمع جایی 
پیدا نمی شود و این جمعی است که دغدغه 
نظام دارند و این بحثی که االن در نسل جوان 
وجود دارد جدی است. وی تاکید کرد: جوان 

باید امید و پیام مثبت دریافت کند ولی فقط 
منفی صحبت می کنیم و امروز تمام میزگرد 
های صداوسیما انتقادی است. معاون استاندار 
اضافه کرد: وقتی بخش خصوصی ببینید ائمه 
و  روحی  لحاظ  از  هستند  پشتیبانشان  جمعه 

روانی خیلی تاثیرگذار است. 
سخنان  پایان  از  پس  است  ذکر  به  الزم 
حسینی، با نظر مسئول دفتر شورای سیاست 
گذاری ائمه جمعه استان، خبرنگاران از جلسه 
خارج شدند و نتوانستند سخنان نماینده ولی 

فقیه و ائمه جمعه را پوشش دهند.

درباره آسیب های اجتماعی باید جامعه را حساس کنیم

جشنواره ملی کویر نوردی ایران در بشرویه برگزار شد

معاون سیاسی استاندار:

حضور  از  داروسازان  انجمن  رئیس  جم-  امین 
نوردی  کویر  ملی  جشنواره  در  استان  داروسازان 
با  جشنواره  این  افزود:  محمدی  خبرداد.  ایران 
مشارکت انجمن داروسازان استان و با حضور جمعی 
پیامبر   سعادت  با  میالد  با  همزمان  فرهنگیان  از 
گرامی  اسالم )ص( درشهرستان بشرویه برگزار شد. 
تفریح  بر  عالوه  2روزه  جشنواره  این  در  گفت:  وی 

و  وحدت  ارتقای  زمینه  گردشگری،  اصول  ترویج  و 
شد  فراهم  استان  داروسازان  جامعه  بیشتر  مشارکت 
دراین  نیز  صنفی  مبتالبه  ازمسایل  بعضی  حتی  و 
به  اشاره  با  دکترمحمدی  گردید.  حل  و  مطرح  سفر 
نمایش  عظمت و قدرت  الهی  در کویر، از مسئوالن 
و  بکر  طبیعت  بیشتر  هرچه  معرفی  برای  خواست 
کنند  تالش  وجهانیان  هموطنان  به  استان  زیبای 
به  استان  اقتصادی  توسعه  راهکارهای  ازجمله  .وی 
برای رونق صنعت  ایجاد زیرساخت های الزم  لزوم 
توریسم و کویرنوردی اشاره نمود و تجهیز و توسعه 
را  طبس  فرودگاه  بویژه  استان،  هوایی  ونقل  حمل 
مدیر  همراهی  از  قدردانی  ضمن  وی  شد.  خواستار 
از  گردشگران  بازدید  برای  بشرویه  فرهنگی  میراث 
موزه، بافت تاریخی وآثارباستانی بشرویه ، ازخدمات 
هالل احمر و مدیریت آموزش وپرورش برای اسکان 

شبانه کویرنوردان نیز تشکرکرد.

حسینی- مسئول شبکه لرزه نگاری بیرجند 
به 10 ایستگاه فعال ثبت زلزله در استان اشاره 
کرد و افزود: پنج ایستگاه سیستم های قدیمی 
متوالی  هفته  امسال 2  شد  موجب  که  دارند 

هیچگونه ثبت زلزله ای نداشته باشیم.
صبح دیروز جلسه شورای هماهنگی مدیریت 

بحران شهرستان بیرجند برگزار شد.
شهرستان  فرماندار  عمرانی  معاون  رونقی 
بیرجند در ابتدای جلسه با بیان اینکه از 4 تا 
10 دی با عنوان هفته کاهش اثرات بالیای 
طبیعی نام گذاری شده است عنوان کرد: هدف 
آمادگی  میزان  آزمایش  شورا  این  تشکیل  از 
دستگاه های عضو این شورا است. وی با اشاره 
در  ساعت صفر  مانور  برگزار  دستورالعمل  به 
شهرستان های استان افزود: دستگاه هایی که 
مایل به برگزاری این مانور هستند جزییات آن 
را به فرمانداری اطالع داده و برنامه ریزی های 

الزم را هر چه سریعتر انجام دهند.

دستگاه های عضو شوراي
مديريت بحران آماده باشند

ناصری فرماندار بیرجند نیز در این جلسه، 
با تاکید بر این که خراسان جنوبی در منطقه 
 زلزله خیز قرار دارد بیان کرد: انتظار مي رود 
بحران  مدیریت  شوراي  عضو  هاي  دستگاه 
آمادگي و پیش بیني هاي الزم براي مقابله با 

بحران ها از جمله زلزله را داشته باشند.

هاي  کارگروه  فعالیت  به  اشاره  با  وي 
مدیریت  هماهنگي  شوراي  در  تخصصي 
بحران، ادامه داد: کارگروه تخصصي آموزش 

ارتباطات،  و  مخابرات  رسانی،  اطالع  و 
مخاطرات زیست محیطي و بهداشت و درمان 

از جمله این کارگروه ها هستند.

لزوم به روزرسانی تجهیزات مورد نیاز 
در زمان بحران

تجهیزات  روزرساني  به  لزوم  بر  ناصري 
تاکید کرد  امکانات الزم در زمان بحران  و 
خود  تجهیزات  ها  دستگاه  تمامی  افزود:  و 
زمان  در  تا  کنند  روزرسانی  به  و  کنترل  را 
همچنین  وی  نیاید.  پیش  مشکلی  بحران 
ایمنی در ساخت و ساز ها را بسیار با اهمیت 
دانست و اظهار کرد: خیلی از سازه هایی که 
در حاشیه شهر ساخته شده بودند که کم کم 
استحکام  و  کارایی  شدند،  وارد  محدوده  به 

الزم را ندارد که اگر بخواهیم تصمیم بگریم 
همه اینها را باید تخریب کرد.

اکبری معاون جمعیت هالل احمر شهرستان 

نیز درباره مانور لحظه صفری که قرار است در 
هفته آینده اجرا شود عنوان کرد: هالل احمر 
آمادگی دارد تا برای مدارس متقاضی فراگیری 

آموزش های همگانی مربی اعزام کند.
نماینده شرکت مخابرات هم در این جلسه 
به بهینه سازی و به روزرسانی تجهیزات اشاره 
 کرد و ادامه داد: به همین منظور کانکس ها و 

دیزل های سیار آماده برای استفاده هستند.

با کوچکترين بارندگی شديد
مخابرات میدان ابوذر زير آب می رود

وی در ادامه با بیان اینکه زیرساخت های 
شهری مناسب نیست عنوان کرد: با کوچکترین 
باران شدیدی که می آید، مخابرات میدان ابوذر 
و چهارراه صیاد شیرازی مختل می شود و تمام 

حوضچه های مخابرات زیر آب هستند. وی 
ادامه داد: مکاتبات مختلفی هم با شهرداری 

کرده ایم ولی مشکل پابرجاست.
براتی شهردار منطقه یک، در پاسخ به این 
اظهارات بیان کرد: میدان ابوذر از قدیم محل 
بوده است و ما هر سال الیروبی  تجمع آب 
آن را انجام می دهیم. فرماندار نیز خطاب به 
این دو ارگان عنوان کرد: شهرداری جلسه ای 

با مخابرات برای رفع این بحران داشته باشد.

اجرای مانور زلزله
در بانک صادرات بیرجند

نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر  میرزایی 
مانورتخلیه اضطراری  انجام  از  نیز  شهرداری 
در طبقه هشتم و هفتم بانک صادرات بیرجند 
 خبر داد و افزود: این ساختمان یکی از بلندترین 
با  مانور  داد:  ادامه  است. وی  برج های شهر 
هدف استفاده صحیح از پله های فرار و سیستم 

های اعالم حریق انجام خواهد شد.

500 میلیون اعتبار الزم برای
به روز رسانی 5 ايستگاه

ثبت زلزله استان
مسئول شبکه لرزه نگاری بیرجند نیز با بیان 
اینکه خراسان جنوبی در 50 سال گذشته رکورد 
بیشترین زلزله های باالی هفت ریشتر کشور 
افزود: رکورد  است  داده  اختصاص  به خود  را 

کل  در  کشور  سطحی  شکستگی  بزرگترین 
استان  به طول 125 کیلومتر در  ایران  تاریخ 
مربوط به زلزله اردکول زیرکوه است. هاشمی 
گازار به 10 ایستگاه فعال ثبت زلزله در استان 
اشاره کرد و افزود: پنج ایستگاه سیستم های 
هفته  امسال 2  موجب شد  که  دارند  قدیمی 
متوالی هیچگونه ثبت زلزله ای نداشته باشیم. 
با  ها  ایستگاه  این  است  نیاز  داد:  ادامه  وی 
تجهیزات جدید بروزرسانی شود که اعتبار الزم 

برای آن 500 میلیون تومان است.
هاشمی یادآور شد: هفته پیش قطعه ای از 
این سیستمهای فرسوده  از  برای یکی  تبریز 
زمان  هر  آنهم  کار  که  شود  فعال  تا  آوردیم 

ممکن است متوقف شود.
نماینده شرکت گاز نیز با بیان اینکه تمام 
تایید  از  پس  اینکه  شرط  با  گاز  مشترکان 
بیمه  نکنند،  ایجاد  تغییری  ناظر  مهندس 
مشترکان  اکثر  متاسفانه  کرد:  اضافه  هستند 
این مورد را رعایت نمی کنند و در نتیجه از 

مزایای بیمه برخوردار نمی شوند.
فرماندار در پاسخ به بیانات مسئول شبکه 
لرزه نگاری بیرجند عنوان کرد: همین امروز 
به  و  نوشته  را  خود  درخواست  این  نامه 
با  رابطه  در  همچنین  وی  دهید.  فرمانداری 
بیمه مشترکان گاز تاکید کرد: نکاتی که مردم 
کنند  رعایت  باید  بیمه  از  برخورداری  برای 
حتما در قبوض ذکر و به اطالع همگان برسد.

تجهیزات نیمی از ایستگاه های ثبت زلزله استان فرسوده است

مالئی- مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس 
آگاهی با حضور سردار مجید شجاع فرماندهی 
پلیس  سالن  در  گذشته  روز  استان  انتظامی 
با  که  مراسم  این  در  شد.  برگزار  اطالعات 
50 دقیقه تاخیر انجام شد، شجاع عنوان کرد: 
با تغییر مدیریتی در هر سطحی باید تغییر و 
سرهنگ  که  شود  انجام  رده  آن  در  تحولی 
سیدغالمرضا حسینی با سابقه درخشان کاری 
فرماندهی  و  ناجا  اعتماد  توانستند  دارند  که 

انتظامی را جلب کنند.
وی با تاکید براینکه پلیس آگاهی جزء سخت 
ترین رده های انتظامی است خاطرنشان کرد: 
با  جرایم  علمی  مردم، کشف  حقوق  از  دفاع 
همکاری پلیس های تخصصی و قوه قضاییه 
محور اصلی است. در این مراسم از سرهنگ 
عرب زاده رئیس پلیس سابق آگاهی قدردانی و 

سرهنگ سید غالمرضا حسینی که پیش از این 
رئیس پلیس فتا)پلیس تبادل اطالعات( بود به 
سمت رئیس پلیس آگاهی استان منصوب شد.  

کشف 64 میلیارد ريال کاالی قاچاق
فرمانده انتظامی استان همچنین عنوان کرد: 
از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 64 میلیارد 
ریال کاالی قاچاق در استان کشف شده است.
به  مربوط  کشفیات  این  عمده  افزود:  وی 
داد:  ادامه  وی  است.  بوده  خشکبار  و  برنج 
سال  در  قاچاق  کاالهای  کشفیات  میزان 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 
درصد افزایش داشته است.  شجاع از افزایش 
شش درصدی سرقت در استان نسبت به سال 
گذشته خبر داد و ادامه داد: سرقت احشام و 

منزل بیشترین افزایش را داشته است.
کرد:  بیان  استان  انتظامی  فرمانده 

خوشبختانه 65 درصد از سرقت ها در استان 
به  اشاره  با  است. وی  به کشف شده  منجر 
کشفیات مواد مخدر در سال جاری بیان کرد: 
مواد  انواع  تن   23 تاکنون،  سال  ابتدای  از 

مخدر در خراسان جنوبی کشف شده است.
با  برخورد  کرد:  خاطرنشان  شجاع  سردار 
قاچاق یکی از ماموریت های خاص و اولویت 

دار نیروی انتظامی است.

متالشی شدن 42 باند مواد مخدر
از ابتدای سال در استان

کشفیات  درصدی   22 افزایش  از  وی 
مواد مخدر نسبت به سال گذشته خبر داد 
با خرده  و گفت: همچنین در زمینه مبارزه 
ای  شایسته  کارهای  مخدر  مواد  فروشان 
داد:  ادامه  شجاع  سردار  است.  شده  انجام 

شکل  به  همواره  فروشی  خرده  با  مبارزه 
اجرا  دست  در  نوین  و  مداوم   ای،  دوره 
است. فرمانده انتظامی  بیان کرد: از ابتدای 
سال 42 باند مواد مخدر در استان متالشی 
شده است. وی اعتیاد را یکی از ناهنجاری 
افزود:  و  عنوان کرد  استان  در  اصلی  های 
این معضل بسیاری از آسیب های اجتماعی 

اعم از طالق و سرقت را به دنبال دارد.

افزايش۱4درصدی جرايم در استان
وی با اشاره به تالش های انجام شده در 
از  کرد:  عنوان  استان  در  جرائم  کشف  حوزه 
ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته کشف جرائم 14 درصد افزایش داشته 
توانیم  می  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی  است. 
خراسان جنوبی را به عنوان استانی بدون قتل 
معرفی کنیم چرا که این پدیده به ندرت اتفاق 
به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده  افتد.  می 
تصادفات جاده ای بیان کرد: بیش از 98 درصد 
سردار  است.  بوده  انسانی  عامل  تصادفات، 
شجاع تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی 
را عامل تصادفات برون شهری دانست و افزود: 
واژگونی کامیون آمار باالیی در تصادفات دارد. 
وی ادامه داد: با توجه به فرارسیدن روزهای 
رانندگان  از  ها  جاده  بوده  لغزنده  و  زمستانی 

خواست نکات ایمنی را رعایت کنند.

رئیس پلیس جدیدآگاهی معرفی شد

افزایش 14 درصدی کشف جرائم در استان

برگزاری مراسم شب یلدا
در کنار کودکان معلول جسمی و کارگاه دستان پرتوان 

کاری - همزمان با شب یلدا جشن سنتی یلدا در سینما 
بهمن برای کودکان کم توان ذهنی کارگاه دستان پرتوان 
برگزار شد. مدیر این موسسه  عنوان کرد: برگزاری جشن 
یلدا برای این کودکان  با هدف آگاه کردن این کودکان 

با مراسم سنتی و اصیل ایرانی است.
سارا راغبی با بیان اینکه در این جشن که کودکان به 
همراه خانواده هایشان شرکت داشتند توانستیم محیط 
شاد و پر انرژی برای آنها محیا کنیم. مخصوصا که اکثر 
این کودکان در خانه هستند و کمتر بیرون می روند ادامه 
داد: تمام کسانی که در این جشن شرکت کردند بصورت 
دریافت  وجهی  هیچ  و  کردند  همراهی  خیرخواهانه 
نکرده اند که جا دارد از گروه موسیقی آقای رخشانی و 
همراهی سرکارخانم محمودی مدیرکل امور اجتماعی و 
آقای حسینی معاون سیاسی امنیتی استاندار تشکر کنم. 

شایان ذکر است این جشن همراه با موسیقی زنده، ، 
قصه خوانی، فال حافظ و خوردن میوه و غذاهای شب 
یلدا بود و هدایایی به کودکان داده شد.  جشن یلدای  
کودکان کم توان ذهنی  صرفاً یک جشن نبود بلکه این 
تالش ها برای ایجاد شادی و انگیزه در بین این کودکان 
است که بتوانند از توانایی های خود استفاده کنند و نگاه 

جامعه نسبت به آنها عوض شود.
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رهبر: در جامعه روحانیت صحبتی از 
کاندیداتوری جلیلی و قالیباف نشده است 

کاندیداتوری  درباره  مبارز  روحانیت  جامعه  عضو 
باهنر، ضرغامی، جلیلی و قالیباف اظهار کرد: من 
و  دارم  مبارز حضور  روحانیت  جامعه  در جلسات 
نشده  اسامی  این  از  تاکنون صحبت  در جلسات 
است. محمدتقی رهبر در پاسخ به سوالی در مورد 
حمایت ناطق نوری از روحانی اضافه کرد:  آقای 
ناطق یک چهره مورد قبول و سابقه دار هستند، 
ایشان از چهره های شاخص انقالب و به مسایل 
سیاسی هم واردند اما در این مرحله نمی دانم چه 

تصمیمی دارند.

سبحانی نیا  : احتمال اجماع اصولگرایان 
روی باهنر بیشتر از قالیباف است

حسین سبحانی نیا با اشاره به حضور محمدباقر 
قالیباف در انتخابات گفت: اقدامات آقای قالیباف 
نشان می دهد که تصمیمش برای کاندیداتوری 
دارد،  که  تشکیالتی  وجود  با  او  است،   جدی 
فعال  این  یابد.  حضور  انتخابات  در  تواند  می 
سیاسی اصولگرا همچنین درباره محمدرضا باهنر 
جدیدی  های  چهره  همان  از  باهنر  آقای  گفت: 
او  کنند،  می  فکر  آن  به  اصولگرایان  که  است 
تواند  می  که  دارد  منسجمی  تشکیالت  و  حزب 
کمک کننده باشد. وی در پاسخ به این سوال که 
آیا اجماع روی آقای باهنر بیشتر از قالیباف است، 
بیان کرد: این طور به نظر می رسد، البته در این 
میان سخن از آقای ضرغامی نیز هست از این رو 
باید صبر کرد تا مشخص شود که اصولگرایان به 

چه نتیجه ای خواهند رسید.

 اصرار کوهکن برای کاندیداتوری باهنر

بر  مبنی  سخنانی  مورد  در  کوهکن  محسن 
کاندیداتوری باهنر گفت: من گفتم جبهه پیروان 
را  ای  گزینه  یا  فرد  بخواهد  که  مسئله  این  به 
معرفی کند، ورود پیدا نکرده است اما اگر ورود پیدا 
 کند حتما و یقینا یکی از گزینه های اصلی اش

آیا  اینکه  مورد  در  وی  بود.  خواهد  باهنر  آقای 
معرفی کاندیدا از سوی موتلفه همان تکثر کاندیدا 
در جریان اصولگرایی نیست، گفت: اگر فهم این 
را داشته باشیم که تکثر به ضررمان است حتما 

بعد از تکثر باید به سمت وحدت گام برداریم.

سوال کنایه آمیز خانم نماینده از قدوسی

با  امید  فراکسیون  رئیسه  هیات  عضو  سعیدی، 
امور  وزیر  محرمانه  اظهارات  افشای  از  انتقاد 
پایداری  جبهه  عضو  نماینده  یک  توسط  خارجه 
اگر  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  هیئت  گفت: 
باالخره بررسی موضوع توییت یک نماینده را به 
پایان برد، در این موارد نیز ورود کند تا نشان دهد 

کف زنی شب یلدا در بیرجند                           عکس: مجتبی گرگیعکس روز به دنبال انجام وظایف ذاتی خویش است.

سبد رای روحانی کاهش یافته ؛ رای 
قالیباف وجلیلی از4 سال پیش کمتر است

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: آقای روحانی 
را که ٢٤  واقعا حمایتی  نتوانسته  برخی جهات  از 
اقشار  برخی  دارد.  نگه  داشته،  وجود   ٩٢ خرداد 
بر  دولت  عملکرد  بودن  بخش  نتیجه  از  امروز 
در  اگر  افزود:  زیباکالم  ناامید شده اند.  زندگی شان 
شرایط کنوني انتخابات ریاست جمهوري برگزار شود 
تصور نمي کنم آقاي روحاني همان ١٨ میلیون راي 
سال ٩٢ را بیاورد. ضمن اینکه بعید است از االن تا 
اردیبهشت سال آینده نیز تغییر و تحوالت زیادي رخ 
دهد و این مقدار راي افزایش یابد. بنابراین سبد راي 
آقاي روحاني با چند میلیون کاهش براي دور دوم 
انتخابات مواجه خواهد شد. لیکن با همان میزان 
راي نیز شانس پیروزي آقاي روحاني در انتخابات 
آتي بسیار باالتر است. در مقابل هیچ شانسي براي 
اصولگرایان در انتخابات آتي وجود ندارد. با وجود 
آقاي  دولت  علیه  که  تهاجماتي  و  حمالت  تمام 
پیروزي  به  این تخریب ها  انجام مي شود،  روحاني 
امروز  که  گزینه هایي  شانس  شد.  نخواهد  منجر 
این جریان مطرح مي کند از جمله آقایان قالیباف 
و جلیلي نسبت به سال ٩٢ بیشتر نشده است.  نه 
آقاي جلیلي به ٤ میلیون رایش اضافه خواهد شد و 
نه آقاي قالیباف. در حالي که به نظر مي رسد حتي 
از سبد راي آنها کاسته شده باشد و آنها شانس سال 

٩٢ را نیز در انتخابات نداشته باشند. 

گزارش فورچن از وزیر دفاع جدید آمریکا
مردی که نمی گذارد برجام را پاره کنند

فورچن نوشت: اواخر آوریل، ژنرال جیمز متیس در 
امنیتی واشنگتن  مقابل حضار در مرکز مطالعات 
ایستاده بود و اعالم کرد: ایران، در نظر من، تنها 
تهدید برای ثبات و صلح در خاورمیانه است. این 
کامال یک بیانیه بود، علیرغم چالش های آمریکا 
اولین  و  سوریه  داخلی  جنگ  القاعده،  داعش،  با 
سال   30 در  خاورمیانه  در  روسیه  نظامی  مداخله 
گذشته، ماتیس، اولویت دیگری را مطرح می کرد، 
اولویتی به نام ایران. شش ماه بعد رئیس جمهور 
منتخب دونالد ترامپ، جیمز ماتیس را برای وزارت 
دفاع نامزد کرده است. نکته جالب اما اینجاست، 
مردی که به عنوان یکی از بزرگ ترین منتقدان 
ایران شناخته می شد تبدیل به یکی از بزرگترین 
حامیان توافق هسته ای با ایران شده است. توافقی 
که ترامپ بارها به شدت از آن انتقاد کرده است. 
نقد ماتیس به دولت اوباما در مورد چگونگی انعقاد 
بلکه در مورد چگونگی  نیست،  ای  توافق هسته 
برخورد دولت اوباما با رفتار منطقه ای ایران است. 
او اعالم کرده است که از بر هم زدن توافق هسته 
تواند  می  احتماال  ماتیس  کند.  نمی  حمایت  ای 
ترامپ را متقاعد کند که به جای پاره کردن برجام، 
تر  منطقه سختگیرانه  در  ایران  اقدامات  برابر  در 
عمل کند اما همزمان از فرو رفتن در باتالق بزرگ 

جدیدی در خاورمیانه اجتناب نماید.

هنوز عده ای به کاغذ پاره برجام دل خوش کرده اند

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با 
بیان اینکه امروز از برجام چیزی جز کاغذ پاره باقی نمانده 
است، گفت: عجیب است که عده ای به همین کاغذپاره ها 
کرد:  تأکید  محمدیان  حجت االسالم  کرده اند.  دل خوش 
سرنوشت قطعی و حتمی این است کسانی که به دنبال 
بازی بُرد- بُرد با دشمن هستند، نتیجه ای جز باخت به دست نمی آورند. مگر می شود 

کسی به دنبال بُرِد دشمنش باشد و در عین حال خودش نیز بُردی داشته باشد؟! 

نباید اجازه داد حقوق شهروندی از حق آب  خوردن تا پیشرفت علمی به اجازه کدخدا باشد
 

نماینده رهبر انقالب در شورای عالی امنیت ملی گفت: نباید اجازه داد »حقوق شهروندی« آحاد ملت از حق آب خوردن تا حق پیشرفت علمی به 
اجازه کدخدا گره بخورد. سعید جلیلی افزود : وقتی می توانیم از حقوق شهروندی صحبت کنیم که آمریکا برای سطح و نوع تحقیقات دانشگاهی 
ما اظهار نظر نکند و نگوید من باید آن را تعیین کنم. وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نباید منتظر گالبی آمریکا بمانیم، گفت: مردم 
کشور خودمان که صادر کننده سیب و گالبی هستند، ظرفیت هایی دارند که خیلی بیشتر از وعده آمریکا می تواند برای کشور رونق و اشتغال و 

توانمندی ایجاد کند. وی خاطرنشان کرد: پیچیده ترین کار در دنیای امروز جنگ است که ما هم در ٨ سال دفاع مقدس و هم امروز در برابر تمام دنیا حرف برای گفتن داریم .

مصباحی : اصولگرایان مقابل روحانی گزینه دارند

در  اصولگرایان  مبارز گفت:  روحانیت  سخنگوی جامعه 
مقابل آقای روحانی گزینه معرفی خواهند کرد. مصباحی 
مقدم افزود: آرای آقای روحانی در سال ٩۶ نسبت به سال 
٩٢ کاهش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی احتمال 
پیروزی وی در دور اول انتخابات یا حتی کشیده شدن 
انتخابات به دور دوم وجود دارد. به نظر من با شرایط موجود احتمال کشیده شدن 

انتخابات ریاست جمهوری٩۶ به دور دوم بسیار زیاد است.

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
در  ظریف  آقای  گفت:  مجلس  خارجی 
امنیت  کمیسیون  اخیر  یکشنبه  جلسه 
می پذیرم  برجام  موضوع  در  گفته  ملی 
را  آن  مسئولیت  و  کردیم  اشتباه  که 
گفت:  قدوسی  کریمی  می کنم.  قبول 
بازگو  را  اظهارات  این  دلیل  این  به  من 
جزئیات  مسئولیت  اخیراً  که  می کنم 
معظم  رهبر  گردن  به  هم  را  مذاکرات 
انقالب انداخته اند، در حالی که حضرت 
جزئیات  در  که  کردند  تأکید  بارها  آقا 
مذاکرات دخالت نمی کنند. وی با اشاره 
به برخی اظهارات ظریف در کمیسیون 
این  در  ظریف  آقای  گفت:  ملی  امنیت 
اعتراف  من  گفت  صراحت  با  جلسه 
می کنم که اشتباه کردم و به حرف جان 
کری اعتماد کردم، اگر استراتژی خودم 
مشکل  با  اکنون  می کردم،  دنبال  را 

اشتباه  که  می پذیرم  نمی شدم،  مواجه 
می کنم،  قبول  را  آن  مسئولیت  و  کردم 
اظهار  کری  آقای  قول  و  با صحبت  ما 

از نقض عهد  بعد  نظر کردیم، به کری 
را  ایتالیا  در  مذاکره  درخواست  که  اخیر 
که  کردید  کاری  شما  که  گفتم  داشت، 
غیر  شهر  یک  در  شما  با  من  حضور 

امنیت  کمیسیون  عضو  است.  ممکن 
خاطر  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
در  هم  را  نکته  این  ظریف  کرد:  نشان 

و  کری  جان  قباًل  که  گفت  کمیسیون 
ارنست مونیز به ما گفتند که اگر قانون 
داماتو به سنا برود، ما روش هایی داریم 
که جلوی آن را بگیریم. در همین زمینه 

خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  قاسمی 
قدوسی  کریمی  اظهارات  رد  ضمن  نیز 
در  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
خصوص سخنان ظریف در جلسه اخیر 
از  نامبرده  داشت:  اظهار  کمیسیون  این 
قضا در آن جلسه حضور نداشت و نقل 
قول ایشان از سخنان وزیر امور خارجه 
گزینشی  و  مخدوش  نادرست،  کامال 
های  برداری  ه  بهر  منظور  به  و  است 
وی  است.  شده  تنظیم  و  تحریر  خاص 
ملی  مسایل  کردن  سیاسی  و  جناحی 
امنیت  و  کشور  کلی  مصالح  خالف  را 
قول  نقل  داشت:  اظهار  و  برشمرد  ملی 
از جلسات محرمانه هم  مطالب صحیح 
کشور  ملی  امنیت  و  مصالح  خالف  بر 
های  قول  نقل  که  آن  حال  است؛ 
و  اخالق  خالف  درصد  نادرست،صد 

مصالح کشور و نظام تلقی می شود.

کریمی قدوسی : ظریف مسئولیت اشتباهات برجام را پذیرفت
وزارت خارجه : نقل قول های کریمی قدوسی مخدوش و گزینشی است
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