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رهبر معظم انقالب : 
جوانان مؤمن و انقالبی را بسیار دوست 

دارم و از آنان پشتیبانی میکنم

رئیس جمهور : 
اگر می خواهید حقوق نجومی را ابزار انتخاباتی 

کنید که تا شب انتخابات نهضت ادامه دارد

رئیس قوه قضائیه : 
بابک زنجانی گفته میلیاردها تومان به 

انتخابات رئیس جمهور کمک کرده است

محمد رضا باهنر : 
شایعه ردصالحیت رئیس جمهور

 برای مظلوم نمایی انتخاباتی است
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سرمقاله

همچنان تشنه
* سردبیر

با بیشترین میزان کاهش  استان خراسان جنوبی 
جدول  صدر  در  همچنان  کشور  در  ها  بارندگی 
خشکسالی قرار گرفته است و سونامی خشکسالی  
در این استان آن چنان به جان استان  افتاده است 
امان  در  آن  آسیب  از  و هیچ کس  که هیچ چیز 
استان  روستاهای  درصد   50 از  بیش  و  نمانده 
امید کشاورزان  از سکنه شده است و تمام  خالی 
به بارندگی های پاییزه و زمستانه بود که متاسفانه 
از آن هم خبری نیست . از تعداد روستاهایی که 
روستاییان   مهاجرت  و  میشود  آبرسانی  تانکر  با 
به شهرها، دیگر ذکری نمی کنم که خود بیشتر 
در  به شرق کشور  انتقال آب  ایده طرح   . واقفید 
هفته   . است  شده  مطرح  مختلف  های  دولت 
قاین  اداری  شورای  در  استاندار  که  بود  گذشته 
ریاست  به  آب  عالی  شورای  جلسه  برگزاری  به 
معاون اول رئیس جمهور با دستور کار انتقال آب از 
دریای عمان به استان های شرقی کشور خبر داد 
 و اظهار امیدواری کرد در این جلسه تصمیم های 
 . اتخاذ شد  نیز  استان  به  آب  انتقال  برای   خوبی 
 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
 هم در مصاحبه اخیرش گفت : مطالعات طرح انتقال 
 آب از دریای عمان به شرق کشور به این شرکت تفویض 
انتقال  مطالعات طرح  پایان  از  پس  و  است   شده 
صورت در  کشور  شرق  به  عمان  دریای  از   آب 
 توجیه اقتصادی و اجتماعی ، اجرای آن به بخش
 خصوصی سپرده خواهد شد وی خاطر نشان کرد
 طبق پیش بینی های انجام شده در چشم  انداز 20
ساله آب دریای عمان پس از نمک زدایی به  شرق 

کشور انتقال می یابد.  ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

عکس : اکبری

در نشست دی ماه انجمن بیرجندی های مقیم تهران بیان شد :

صفحه ۳

دستاورد سه ساعت گفتگوی صنعتگران 
خراسان جنوبی با معاون امور  مالیاتی :

مشکالت صنعت 
به شورای معاونان 

سازمان امورمالیاتی 
در پایتخت می رود

* اولویت در استان باید سرمایه گذاری و 
اشتغال باشد نه مالیات گرفتن! * مظلوم 
واقع شدن مرزنشینان در قانون مالیات * 
تفسیرهای اشتباهی که باعث منحل شدن 
10 تعاونی شد * مسئوالن خراسان جنوبی 
شاخص های محرومیت استان را در برنامه 
هیچ  به  مالیات   * کنند  پیگیری  ششم 

عنوان قابل بخشش نیست / صفحه ۷

خرید 22 واحد تک نفره 
تجهیز شده زایمانی برای 

شهرستان های استان
معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از خرید 22 
واحد تک نفره زایمانی برای شهرستان های استان 
فضای  ها  واحد  این  در  افزود:  دهقانی  داد.  خبر 
خصوصی برای آرامش هر مادر در نظر گرفته شده 
و یک نفر برای همراهی نیز ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

معرفی 14روحانی برجسته در 
بزرگترین گردهمایی روحانیان 

استان خراسان جنوبی
صفحه ۷

تعطیلي ۹ ماهه یک شرکت مسافربري 
استان به دلیل حادثه منجر به فوت

صفحه ۷

دامادهایی که دیگر
جایی برای نوشتن در 
شناسنامه شان نیست

صفحه ۴

در دیدار فرمانده پدافند هوایی ارتش 
با نماینده ولی فقیه در استان عنوان شد  : 

آسمان ایران به اقرار
دشمنان ، امن ترین است

صفحه ۷

جناب آقای جعفری گیو
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 نماینده مقام عالی وزارت و مدیرکل اموراقتصادی 
و دارایی استان خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگزاری تان 
را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

مدیریت شیرینی سرای ارمغان -  محمدی گیو

اطالعیـه 
 فقط یک ماه برای شرکت در قرعه کشی

 یک دستگاه پراید در بیمه آسیا نمایندگی خیاط فرصت باقی است.
آدرس: بیرجند- سه راه اسدی- نبش بازار قدیم )چهکندی ها( 

 طبقه فوقانی طال فروشی بهدانی 
تلفن تماس: 32231188-32221188

رد کنارم، شب و روز بی اتب بود                                                               غافل از او چشم من رد خواب بود
ر و مشتاق پدر                                                                                                   او هب خواب و چهره اش رد اقب بود ات شدم بیدا

سرکار خانم فرزانه آزادمنش
 درگذشت پدر عزیزتان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم. 

جمعی از دوستان

جناب آقای اسدالهی  انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان
 مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان خراسان جنوبی 

تبریک عرض نموده 
موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگزاری تان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

مدیریت و پرسنل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس شعبه بیرجند

جناب آقای جعفری گیو
 با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 نماینده مقام عالی وزارت و مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان
 تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را ازخداوند متعال خواستاریم. 

دبیرخانه کنفرانس فرصتها و محدودیت های سرمایه گذاری
 درحوزه صنعت خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
مدیرکل محترم بنیاد مسکن  استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس تنها معاون محترم امور روستایی
جناب آقای مهندس گل محمدی رئیس محترم بنیاد مسکن شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس نیازی معاون محترم
از زحمات بی وقفه شما بزرگواران در خصوص اجرای پروژه طرح هادی و سنگ فرش روستای بزقنج

  که موجب خرسندی اهالی این روستا شده ، صمیمانه سپاسگزاریم. از خداوند متعال توفیقات روز افزون تان را خواستاریم.

اهالی ، شورای اسالمی و دهیاری روستای بزقنج 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان

کربالیی محمدحسین آزادمنش
)بازنشسته آموزش و پرورش(

را  به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم 
تشییع و تدفین آن مرحوم امروز سه شنبه ۹5/10/14 
ساعت 13 الی 14 از محل بهشت متقین )غسالخانه( 
برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: آزادمنش و چرخی

درگذشت پدری بزرگوار ، همسری فداکار، بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

شادروان محمد ولی پژوهش
  را به اطالع کلیه دوستان، آشنایان و همشهریان محترم می رساند

مراسم تشییع پیکر آن مرحوم امروز سه شنبه ۹5/10/14 
ساعت 14 الی 15 از محل غسالخانه برگزار می شود. 

همچنین مراسم سوم آن مرحوم پنجشنبه ۹5/10/16 از ساعت 
2 الی 3 بعدازظهر در محل حسینیه صاحب الزمانی )عج( 

واقع در خیابان حکیم نزاری منعقد می گردد
  تشریف فرمایی شما عزیزان و ذکر فاتحه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: پژوهش ،حقیقت دان  ، بهدانی ، افشار، قالیباف و سایر بستگان

آگهی مزایده فروش دستگاه بچینگ بتن ساز )مرحله دوم( 
شهرداری سربیشه در نظر دارد: با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 46/04/12 و به 
استناد بند 1 مصوبه شماره 4/95/185 مورخ 95/4/10 شورای اسالمی شهر نسبت به فروش یک 
دستگاه بچینگ بتن ساز به مشخصات ذیل از طریق مزایده کتبی به صورت نقد اقدام نماید لذا از 
کلیه متقاضیان دعوت می شود برای کسب اطالعات بیشتر و نیز اخذ فرم شرکت در مزایده حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/10/22 به واحد حسابداری شهرداری واقع در میدان 
طالقانی مراجعه فرمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط 
شرکت در مزایده در فرم مربوطه لحاظ گردیده است. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 

32662508- 32663350 تماس حاصل فرمایید.

وجه سپرده )ریال(قیمت پایه )ریال(تعدادشرحردیف

بچینگ 1 دستگاه 
بتن ساز

13۷0/000/00018/500/000

 با توجه به وجود افراد سودجو در سطح شهر از شما عزیزان خواهشمندیم برای 
اهدای کمک های نقدی خود فقط و فقط با افرادی که دارای کارت شناسایی و 
کاور این موسسه می باشند، همکاری فرمایید. الزم به ذکر است تخلیه قلک ها 

با حضور شما و در همان مکان باید صورت گیرد.
سپاسگزاریم 

روابط عمومی و امور مشارکتهای مردمی توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 

aliakbar_cri @

اطالعیـه مهـم    
حامیــان عزیــز موسســه خیریــه 
توانبخشــی حضــرت علی اکبــر )ع(

جناب آقای جعفری گیو
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 نماینده مقام عالی وزارت و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
 صمیمانه تبریک عرض می نماییم

موفقیت روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی 

به مناسبت سومین روز درگذشت 
مادری دلسوز، خواهری مهربان و مادر بزرگی 

عزیز مرحومه مغفوره

 حاجیه صغری حقی نیا 
)همسر مرحوم غالمخان خاکی( 

جلسه ترحیمی امروز سه شنبه ۹5/10/14 از ساعت 
3/15 الی 4/15 بعدازظهر در محل هیئت محترم 
ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی 

شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه 
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

 خانواده های: خاکی ، حقی نیا ، ساالری نیا ، صفائی ، نسری ، درویشی ، قدبا
مولوی حقیقی ، زرنگ ، زیوری ، نظام دوست و سایر بستگان

جناب آقای مهندس بستانی
رئیس محترم امور اداری شرکت کویرتایر

مصیبت درگذشت پدر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند 
منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

شرکت کوشا رخشان نوین شرق

جای خالی اتاق فکر برای استان
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احتمال افزایش قیمت سیمان 

رئیس انجمن صنفی صنعت سیمان گفت: تولید سیمان مانند هر سال در آستانه زمستان با کاهش روبرو 
است اما امسال نسبت به سال گذشته، هم در آذرماه و هم در آمار ۹ ماهه تولید با کاهش تولید روبرو 
بودیم و حتی در حوزه تحویل داخلی و صادرات سیمان نیز ارقام، سیر نزولی داشتند.

دلیل گرانی برنج ایرانی در بازار

اینکه  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
افزایش هزینه تمام شده تولید دلیل گرانی برنج 
است، گفت: ذخایر کاالهای استراتژیک از جمله 
وی   است.  مطلوب  حد  در  شکر  و  روغن  برنج، 
با  قرار شده وزیر جهاد کشاورزی  اینکه  بیان  با 
گندم  تضمینی  خرید  نرخ  درباره  جمهور  رئیس 
رایزنی هایی انجام دهد افزود: ما معتقد هستیم 
در این زمینه باید نرخ تورم در نظر گرفته شود 
نیز  کشاورزان  های  هزینه  اینکه  به  توجه  با  و 
باید  گندم  تضمینی  خرید  قیمت  یافته  افزایش 

بیش از هزار و ۳۰۰ تومان باشد.

وام خرید مسکن افزایش یافت

گفت:  مسکن  بانک  عمومی  روابط  مدیر  ایزدی 
از  استفاده  تقدم  حق  اوراق  محل  از  تسهیالت 
تسهیالت مسکن در تهران تا سقف 6۰ میلیون 
و  استان  مراکز  و  بزرگ  شهرهای  در  و  تومان 
میلیون و 4۰  تا 5۰  ترتیب  به  شهرهای کوچک 

میلیون تومان به متقاضیان پرداخت می شود. 

بازنشستگان سهامدار می شوند

بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل  جم-  جام 
هزار   ۷۹ کردن  سهامدار  برنامه  از  کشوری 
صندوق  این  پوشش  تحت  بازنشستگان  از  نفر 
گفت:  بازنشستگی  صندوق  داد.مدیرعامل  خبر 
نفر  هزار   ۷۹ از  بیش  دی   ۱۱ تا   ۹5 دی   ۱ از 
سایت  به  مراجعه  با  کشوری  بازنشستگان  از 
صندوق و دفاتر پیشخوان دولت، برای واگذاری 

سهام بیمه ملت ثبت نام کرده اند.

احداث مسکن مهر جدید متوقف شد

جام جم - نمایندگان مردم در خانه ملت ضمن رأی 
به متوقف کردن احداث مسکن مهر جدید، بانک 
مسکن را نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و 

تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر موظف کردند.

مهلت ۱۵ روزه سازمان خصوصی سازی به 
اعتماد مبین برای تسویه بدهی

بر اساس درخواست سرمایه گذاری توسعه اعتماد 
از ریاست جمهوری مقرر شده در صورتی  مبین 
که ظرف ۱5 روز کلیه بدهی های طرف قرارداد 
پرداخت شود اقدام سازمان خصوصی سازی برای 

فسخ قرارداد مخابرات منتفی شود.

باهنر: شایعه ردصالحیت رئیس جمهور
 برای مظلوم نمایی انتخاباتی است

و  امام  خط  پیروان  جبهه  کل  دبیر 
این  کاندیدای  که  کرد  تاکید  رهبری 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  جبهه 
اجماع  و  توافق  مورد  کاندیدای  همان 
اصولگرایان خواهد بود. محمدرضا باهنر 
افزود : طیف اصالح طلب و میانه رو نیز نهایتا از آقای روحانی 
عبور نمی کنند و اصالح طلبان کسی را بهتر ، جامع تر و رای 
آورتر از آقای روحانی ندارند البته در ماه های گذشته برخی 
می خواستند مظلوم نمایی هایی برای حضور آقای روحانی 

انجام دهند و می گفتند شاید ایشان تائید صالحیت نشود.

هاشمی : روحانی برای وعده هاییش  برنامه
داشت و دارد ، اما کارشکنی می کنند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
گفت: رئیس جمهور را از گذشته های دور 
می شناسم و می دانم حرف های ایشان، 
اعتقادی است و برای وعده هایی که داده 
بود و می دهد، برنامه داشت و دارد، اما 
می دانید که چگونه کارشکنی می کنند. هاشمی رفسنجانی با 
بیان این که »آدم تعجب می کند، چگونه ۷۰۰ تا 8۰۰ میلیارد 
دالر درآمد نفتی را به باد دادند!«، گفت: کسانی که امروز این 
همه دروغ های سیاسی می گویند، پاسخ دهند که درآمدهای 

بی نظیر آن سال ها را چکار کردند؟!

قالیباف : ترافیک مصنوعی در تهران
ساختگی ،  تهمت و دروغ بود

ساخت  اینکه  بیان  با  تهران  شهردار 
عقل جن  به  مصنوعی  ترافیک  عبارت 
کلمه  نمی توان  گفت:  نمی رسد  هم 
انسان به آنها گفت چرا که هیچ کسی 
ترافیک ساختگی درست نمی کند و این 
کلمه از آن دسته حرف هایی است که وقتی قافیه تنگ می آید 
و دیگر صحبتی ندارند، مطرح می کنند و این حرف درستی 
نیست و این تهمت و دروغی است که زده شده. قالیباف افزود: 
اگر مسئوالن به حقوق شهروندی اعتقاد دارند بدانند که از 

ابتدایی ترین حقوق شرط حیات بااین وضعیت آلودگی است.

کاندیدای جبهه پیروان همان کاندیدای 
مورد توافق اصولگرایان خواهد بود

گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال  یک 
ُعرف  و  عقل  با  رئیس جمهور  آمارهای 
روحانی  آقای  بود  بهتر  نیست،  جور 
درست  آمارهای  تلویزیونی  برنامه  در 
گفت:  روانبخش  بدهد.  مردم  به 
صحبت های آقای روحانی نکته جدیدی نداشت. آقای روحانی 
دلش را به آمارهایی که اعالم می کند، خوش کرده در حالی 
جبهه  عضو  ندارد.  کارایی  هیچ  مردم  برای  آمارها  این  که 
پایداری افزود : گاهی گفتن خالف واقع آنقدر بزرگ است که 

انسان تصور می کند که شاید این دروغ، درست باشد.

زیباکالم: دو آوار بزرگ انتخاباتی 
روی سر اصولگرایان ریخته شده است

معتقدم  بنده   : گفت  زیباکالم  صادق 
اصولگرایان  سر  روی  بزرگ  آوار  دو 
 ۹4 اسفند  هفتم  در  یکی  است  ریخته 
تهران،  مانند  حوزه ها  از  خیلی  در  که 
به  نتوانست  اصولگرایان هم  حتی یک 
مجلس راه یابد. آوار دوم هم مخالفت با منع حضور احمدی نژاد 
پرونده  شدن  بسته  با   : افزود  وی  شد.  ریخته  انتخابات  در 
در  جدی  رقابت  برای  شانسی  هیچ  اصولگرایان  احمدی نژاد 
انتخابات ندارند اما به هر حال حامیان این جریان سعی می کنند 

خودشان را شکست خورده کامل و درمانده نشان ندهند. 

جوان  نخبگان  با  دیدار  اسالمی،  انقالب  رهبر 
را، باز شدن پنجره ای به سوی یک باغ دلگشا 
و ورود هوای تازه، و فروزان تر شدن امیدها به 
توصیف  کشور،  و  نظام  واالی  اهداف  تحقق 

کردند و گفتند: من شکرگزار خداوند متعال به 
سبب وجود جوانهای خوب، صالح و نخبه کشور 
نعمت  شکرگزار  باید  نیز  جوانان  این  و  هستم 
نخبگی و ظرفیت ها و استعدادهای باالی خود 
به  اشاره  با  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت  باشند. 
فراگیر شدن گفتمان تولید علم در کشور و پدیدار 
شدن نتایج عملی آن، افزودند: تالش و حرکت 
علمی در کشور به هیچ وجه نباید ُکند یا متوقف 
شود بلکه باید با شتاب بیشتری ادامه یابد. رهبر 
معظم انقالب »اهتمام جدی به آرمانهای دینی 

و الهی و تعهد انقالبی« را الزمه پیشرفت واقعی 
موضوع  این  کردند:  تأکید  و  دانستند  کشور 
اقتصاد،  از  اعم  باید در همه عرصه های کشور 
گزینش  و  کشور  اداره  علمی،  کار  سیاست، 
مدیران مورد توجه ویژه قرار گیرد. ایشان عامل 
دیگر برای پیشرفت کشور را، »ثبات و ایستادگی 
در راه دین و انقالب« برشمردند و گفتند: انجام 
کارهای بزرگ همچون پیروزی انقالب اسالمی 
و یا موفقیت در 8 سال دفاع مقدس و همچنین 
مقابله با فشارها و تعارض ها علیه نظام اسالمی، 

به دلیل انسانهایی بوده است که دارای ثبات قدم 
و ایستادگی بودند و در مسیر دین و انقالب دچار 
انحراف و تزلزل نشدند و از افراد متزلزل در راه 

دین و انقالب باید حذر و پرهیز کرد.
جهادی«  »حضور  اسالمی،  انقالب  رهبر 
میدانهای  خصوصاً  گوناگون،  عرصه های  در 
عوامل  دیگر  از  را  کشور  آینده  برای  تأثیرگذار 
اقدام  افزودند:  و  دانستند  پیشرفت  و  موفقیت 
مقابل  در  نشدن  خسته  معنای  به  جهادی 
به مسیر و حرکت  ایمان  و  سختی ها و موانع، 

براساس فکر و منطق است. حضرت آیت اهلل 
توانا تر،  بسیار  را  کنونی  جوان  نسل  خامنه ای 
انقالب  اول  نسل  از  هوشمندتر  و  آگاه تر 
برشمردند و با اشاره به جنبش دانشجویی تأکید 
حرکت  معنای  به  دانشجویی  جنبش  کردند: 
جهادی در مسیر و در خدمت آرمانهای انقالب 

است و نه بر ضد آرمانها سخن گفتن.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: من جوانهای مؤمن 
و انقالبی را بسیار دوست دارم و از آنها، در هر 
و  و وظیفه رؤسا  پشتیبانی می کنم  باشند  کجا 

مسئولین دانشگاهها و وزرای مربوطه، حمایت 
مضاعف از جوانان مؤمن و انقالبی در دانشگاهها 
است.ایشان، موضوِع تعهد دینی و انقالبی را در 
تأکید  و  ارزیابی  بسیار مهم  کنار تالش علمی 
تنهایی یک ملت و  به  پیشرفت علمی  کردند: 
همراه  بلکه  کرد  نخواهد  سعادتمند  را  کشور 
شدن حرکت علمی با آرمانهای واالی معنوی 
به سامان رسیدن مسائل  زمینه ساز  انقالبی،  و 
دنیای  و  منطقه  برای  آن  شدن  الگو  و  کشور 

اسالم و جهان خواهد بود.

جوانان مؤمن و انقالبی را بسیار دوست دارم و از آنان پشتیبانی می کنم
حرکت علمی در کشور به هیچ وجه نباید ُکند یا متوقف شود بلکه باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.

های  پرونده  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
نشده  بسته  زنجانی  بابک  پرده  پشت 
هدف  اما  شد  خواهد  رسیدگی  و  است 
اصلی ما فعاًل بازگرداندن پول های مردم 
است. آیت ا... آملی الریجانی افزود : این 
شخص اموال زیادی از اموال دولتی را به 
یغما برده است و البته خودش در ابتدای 
کار می گفت از دولت طلبکار است اما 

بررسی ها نشان داد حدود 2 میلیارد دالر 
وزارت  های  شرکت  و  بانکی  نظام  به 
هیچ  ما  گفت:  وی  است.  بدهکار  نفت 
می  القا  طوری  اما  نداریم  مخفی  چیز 
شود که گویی قوه قضائیه پرده پوشی 
می کند. وی افزود: البته حرمت برخی 
بابک  آقای  چراکه  کردیم  حفظ  را  ها 
زنجانی خیلی مطالب گفته است که ما 

ایم  کرده  تحفظ  ای  عده  آبروی  برای 
است.  زده شده  هایی هم  تهمت  چون 
بابک  گفت:  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
زنجانی گفته است که میلیاردها تومان 
به انتخابات رئیس جمهور کمک کرده 
نمی  واقع  عین  را  او  سخنان  ما  است؛ 
و  زند  می  زیاد  حرف  ایشان  و  دانیم 
ادعا زیاد می کند واال اگر می خواستیم 

رسیدگی کنیم باید همه کسانیکه مرتبط 
بودند احضار می کردیم. وی افزود: نمی 
باز  را  متن  فوق  های  حاشیه  خواستیم 
کنیم و اولین کار بازگرداندن پول مردم 
بود؛ حاال می فرمایید پشت پرده ها را 
دنبال کنیم؛ حرفی نداریم؛ تمام کسانیکه 
ایشان در همین رابطه گفته است احضار 
بازداشت می  اگر الزم شد  می کنیم و 

کنیم تا معلوم شود قضیه چه بوده است. 
ا...آملی الریجانی گفت: اما درباره  آیت 
بازگرداندن اموال طوری القا می شود که 
قوه قضائیه راه خود را می رود و با وزارت 
اطالعات همکاری نکرده است که این 
حرف نادرستی است.  در پرونده زنجانی، 
پاسخگو  باید  خارجه  وزارت  و  دولت 
باشند رئیس دستگاه قضا گفت: ما اتفاقًا 

فرمایند  می  و  هستیم  شفافیت  دنبال 
مردم باید بدانند پول ها کجا هزینه شده 
است؟ اتفاقاً ما هم دنبال همین هستیم 
که معلوم شود که پول ها کجا خرج شده 
است؟ پول های نهاد ریاست جمهوری 
کجا خرج می شود؟ وی گفت: متأسفانه 
مد شده است به هر کسی که از گوشه 
قوه قضائیه رد می شود لگدی می زنند 

و به جای اینکه از این همه خدمت قوه 
تبلیغاتی حرفهای  کنند  تقدیر   قضائیه 

 می زنند که درست نیست.

بابک زنجانی گفته میلیاردها تومان به انتخابات رئیس جمهور کمک کرده است
 تمام کسانیکه او در این رابطه گفته احضار می کنیم و اگر الزم شد بازداشت می کنیم

مهمترین  اشتغال  مسئله  گفت:  رئیس جمهور 
مسئله کشور است، یعنی در میان همه مسائلی 
اشتغال  من  نظر  به  است،  اهمیت  حائز  که 
مهمترین است. روحانی با تاکید بر اینکه آمار 
نسبتا خوبی  آمار  اشتغال در چند سال گذشته 
تا ۹۰  از سال 85  اگر  اظهار کرد:  بوده است، 
به آمارها نگاه کنیم اشتغال خالص و ثابت ما 
ثابت  شغل  هزار   ۱4 حدود  و  است  یکنواخت 
موضوع  حال  عین  در  و  شده  ایجاد  ساله  هر 
بیکاری نیز تراکم بیشتری یافته است و امروز 
کسانی که متولد دهه 6۰ یا اوایل ۷۰ هستند 
نیاز به اشتغال دارند اما ما در دو سال گذشته 
که  داشته ایم  اشتغال  برای  خوبی  نسبتا  آمار 
به تدریج این آمار بهتر نیز شده است. وی با 
بیان اینکه یکی از راه های ایجاد اشتغال  همان 
ارتباطات  وزارت  گفت:  است،  مجازی  فضای 
از  شغل  هزار   ۱۰۰ است،  کرده  اعالم  امروز 
طریق ICT در کشور به وجود آمده که البته 
باید فضای مجازی ما متناسب  این کار  برای 

باشد و پهنای باند آماده ای داشته باشیم.
ما  خانواده های  امروز  کرد:  تاکید  روحانی 

مرتبط  اجتماعی  شبکه های  با  زندگی شان 
البته این موضوع خود می تواند  شده است که 
همه  حال  هر  در  و  باشد  سرمایه ای  ما  برای 
باید کمک بکنیم که اشتغالمان رو به افزایش 
باشد و اگر کسی به ملزومات آن صدمه بزند، 

به اشتغال کشور صدمه زده است.
بر  ادامه رشد  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
اساس محاسبات و پیش بینی های انجام شده 
قطعی است خاطرنشان کرد: از آنجایی که هم 
نرخ صادرات نفتی و هم نرخ صادرات غیرنفتی 
کشور  اقتصادی  شرایط  به  است  خوبی  عدد 

امیدوار هستیم.
سمت  به  ارز  قیمت  اینکه  بیان  با  روحانی 
ما  مردم  گفت:  کرد،  نخواهد  حرکت  افزایش 
تعادل  سمت  به  ارز  قیمت  که  باشند  مطمئن 

حرکت می کند و افزایش نخواهد یافت.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نتیجه برجام به 
نفع همه است، ادامه داد: همه شاهد نتیجه ای 
بهتر در سال آینده خواهیم شد و به این نتیجه 

می رسیم که برجام به نفع همه است.
میان  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  روحانی 

دارد،  وجود  دعوایی  دولت  اقتصادی  وزاری 
اظهار کرد: بین وزرای اقتصادی هیچ دعوایی 
از  ما  رسانه های  است  ممکن  اما  ندارد  وجود 

را  دعوا  وجود  ما  وزرای  مختلف  اظهارات 
برداشت کنند اما تنها اختالف کارشناسی میان 
وزرا وجود دارد که اگر در جایی این اختالفات 

این  و  می کنم  پیدا  ورود  حتما  من  شود،  تند 
وظیفه رئیس جمهور است که این کار را انجام 
است  طبیعی  کارشناسی  اختالفات  اما  دهد 

با  روحانی  ندارد.  وجود  آن  از  فراتر  چیزی  و 
بیان اینکه حدود ۹ ماه تا پایان دولت یازدهم 
باقی مانده است، اظهار کرد: اینکه هر اقدامی 

به  دهد  انجام  آینده  روزهای  در  دولت  که 
بسیار  شود،  مطرح  انتخاباتی  تبلیغات  عنوان 
غیرمنطقی است. دولت یک سری وظایفی بر 
عهده دارد که باید آن ها را به خوبی انجام دهد. 
برای  تبلیغ  بهترین  که  فرموده اند  نیز  رهبری 
دولت برای انتخابات بعدی، عمل کردن است.

پرسش  این  به  پاسخ  در  یازدهم  دولت  رئیس 
کاندید   ۱۳۹6 سال  انتخابات  برای  آیا  که 
تا  است،  زود  که  االن  کرد:  اظهار  می شوید، 
دولت دوازدهم فرصت زیادی باقی مانده است.
رئیس جمهوری  در پاسخ به پرسشی در زمینه 
فیش های حقوقی  درباره  دولت  موضع رسمی 
غیرمتعارف،  حقوق  اگر  کرد:  اظهار  نامتعارف، 
غیر منصفانه یا غیر عادالنه ای پرداخت شده و 
می خواهیم این مشکل را حل کنیم، راه حلی 
در  که  کنیم  دنبال  را  راه حل  آن  باید  و  دارد 
این زمینه گام های بزرگی توسط دولت برداشته 
موضوع  این  از  بخواهیم  اگر  اما  است؛  شده 
موضوع  این  می توان  کنیم،  تبلیغاتی  استفاده 

را مدام ادامه داد.
موضوع  اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رئیس 

به  مربوط  تنها  نامتعارف  حقوقی  فیش های 
با  هم  دستگاه ها  بقیه  گفت:  نیست،  دولت 
و  هستند  مواجه  نامتعارف  حقوق  موضوع 
حتی برخی نهادهای انقالبی هم با این مساله 
مجموعه  در  که  کسانی  اکثر  البته  مواجه اند. 
کارمندان دولت حقوق نامتعارف دریافت کرده 
بودند، مبالغ اضافی را بازپس داده اند، به غیر از 

یکی دو نفر که در زندان هستند.
موضوع  به  دولت  اینکه  بر  تاکید  با  روحانی 
مبارزه با فساد، توجه جدی دارد، اظهار کرد: اگر 
می خواهیم معضالت و مشکالت اجتماعی مان 
حل شود باید با فساد مبارزه کنیم و دست به 
دست هم دهیم تا با شفاف سازی این موضوع 
افراد سیاسی  پیگیری و مشخص کنیم که  را 

و اقتصادی چه مقدار حقوق دریافت می کنند.
 رئیس جمهوری ر پاسخ به این پرسش که مو ضع
در  مردم  خرید  قدرت  کاهش  برابر  در  دولت 
در  دولت  کرد:  اظهار  چیست  مسکن  بخش 
بازار  ایجاد تحرک در  دنبال  به  توان خود  حد 
مسکن است اما هنوز در کلیت بخش مسکن 

دارای مشکالتی هستیم.

اگر می خواهید حقوق نجومی را ابزار انتخاباتی کنید که تا شب انتخابات نهضت ادامه دارد 
رئیس جمهور :  دعوایی بین وزرا نیست، اگر اختالفی باشد حتما دخالت می کنم / فیش های حقوقی نامتعارف تنها مربوط به دولت نیست

سرمقاله

همچنان تشنه 
* سردبیر

آب  شرکت  ( مدیرعامل  اول  از صفحه  ادامه سرمقاله   (

با  اوایل سال گذشته  در  استان هم  ای  منطقه 
از  آب  انتقال  اکنون طرح  اینکه  هم  به  اشاره 
دولت  کار  دستور  در  استان  برای  دریای عمان 
این  فاز  مطالعات  بود  گفته   ، است  گرفته  قرار 
طرح ازمحل اعتبارات ملی وتوسط شرکت آب 
وفاضالب کشور در حال انجام است . هدف از 
این مقدمه کوتاه این بود که در سال گذشته در 
سر مقاله ای در همین روزنامه نوشتیم درحالی 
در  خشکسالی  نظر  ویزداز  کرمان   استان  که 
عملیات  است  استان  ازاین  بعد  های  اولویت 
است   اجرایی شده  استان ها  این  به  انتقال آب 

سوال این است تا کی باید منظر بمانیم ؟

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـی آبادی 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

دیدن فیلم هم
 رایگـان شـد
فلش 8 گیگ 15000 تومان

فلش 16 گیگ 20000 تومان
رم 8 گیگ 15000 تومان
رم 16 گیگ 2000 تومان

همراه با گارانتی مادام العمر
کرایه انواع باند برای مجالس

بین مطهری 2 و 4 - نمایندگی سروش

چای گلین 16000 تومان
چای گلستان 17000 تومان

روغن 5 کیلویی ورامین 22000 تومان
قند 17000 تومان
شکر 2800 تومان

پودر ماشینی سافتلن 2500 تومان
دستمال کاغذی 300 برگ 1250تومان

دستمال دوقلو توالت 1250 تومان

تن ماهی 180گرمی 3660 تومان
پوشک نیستا بی بی معمولی 6500 

تومان
پوشک نیستا بی بی دو قلو 20000 

تومان
 پوشک مولفیکس معمولی 8000 تومان
پوشک مولفیکس دوقلو 24000 تومان
شکالت زنجبیلی کیلویی 9000 تومان

ارزانی را با ما تجربه کنید         اجناس جزئی به قیمت کلی

آدرس: فلکه طالقانی- روبروی دادگستری کل 09151603194 

 پخش مواد غذایی مروارید

شهروندان محترم        خیلی مهم
از طرف سازمان و دستگاهی که شما عزیزان ارتباط برقرار نموده اید 

ابالغ بسیار مهمی که هم موضوع مادی و هم موضوع معنوی دارد طی پیامک به شما اطالع داده می شود.
دفتر تخصصی خدمات اینترنتی رسا گستر این ابالغ ها را استخراج و طی پرینت قابل مشاهده

 به مبلغ 1000 تومان تحویل می دهد.
لذا به محض اطالع پیامکی از ابالغ به دفاتر رسا گستر مراجعه و ابالغ خود را دریافت و بالفاصله اقدام نمایید 

تا هرگز مشمول جریمه - تاخیر- اجرائیه و رای منفی عدم حضور نداشته باشید.
رسا گستر همیشه حافظ منافع شما و رفع مشکالت شما می باشد

از اعتماد شما متشکریم - چمنی

دفتر تخصصی خدمات اینترنتی رسا گستر شعبه ۱- نبش پاسداران 7
3244۵۵63 - 324389۱۵ -09۱۵۵6۱4320

شعبه 2 رسا گستر: میدان آزادی - جنب گاراژ میابادی   3233۱۵۱6
به زودی تحویل فیش بیمه و ابالغ به صورت 24 ساعته می شود

نقاشی ساختمان 
 پالستیک  - اکرولیک - روغنی
 به همراه طراحی دیوار با رنگ
  09159617909 - تنگلی



از میان نامه های رسیده
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه* 14 دی 1395 * شماره 3688

مددجویان کمیته امداد شهرستان درمیان 760 مترمربع فرش بافتند
   

ایرنا - مدیر کمیته امداد درمیان با بیان اینکه 415 بافنده تحت پوشش این شهرستان در تولید فرش دستباف فعالیت دارند، گفت: مددجویان این نهاد در 9 ماهه سال 95، 760 مترمربع فرش 
دستباف شامل 160تخته تولید کردند.احمد بصیری پور ، ارزش فرش های تولیدی را چهار میلیارد ریال ذکر کرد و ادامه داد: هم اکنون در این شهرستان مرزی 215 دار قالی و یک کارگاه تجمیع 

کاش نویسنده محترم سرمقاله امروز از نمایندگان قالی بافی فعال است.وی بیان کرد: همچنین260 نفر از مجریان طرح های قالی بافی زیر پوشش بیمه قرار گرفته اند.
استان نترسد و فقط یک لیست ساده از وعده هایی 
که داده اند را منتشر کند . باور کنید همین آقایانی 
که االن برای هر کاری مراجعه می کنی می گویند 
کار اجرایی است و در حوره مسوولیت ما نیست با 
چند مدیر اجرایی بلند می شوند و زمان انتخابات 
متاسفانه وعده های  و  زنند  دور روستاها دور می 
اجرایی می دهند . ضمنا آقایان شورای نگهبان از 
همین االن برای کاندیداهای شورای شهر حداقل 
این موضوع را رصد کنند که آنهایی که از امکانات 
دولتی و مسوولین و ارتباطات خود سوء استفاده می 

کنند را بررسی و رد صالحیت نمایند . 
910 ... 295

سالم  لطفا  از آموزش و پرورش بپرسید  آیا  وقت  
این  نشده بعد  از  پنج سال  دستمزد  تعدادی کارگر 

بیچاره  را بپردازد.
0915...142

سالم آوا مسووالن خوابند چرا فکری به حال چهارراه 
اول غفاری نمی کنند که گنجایش این همه ماشین 
سنگین نداره معضل شده بدلیل نداشتن پارکینگ 

دوستان هر طور دوست داشته باشن پارک میکنن
0938...491

سالم اوا از ارتش جمهوری اسالمی کمال تشکر به 
خاطر مطالب زیبا روی دیوارهای پادگان یک نکته 
رو یاد آور شم تقاطع غفاری پرچم زیبای جمهوری 
اسالمی رو کشیدن ولی آرم نام مبارک رو یادشون 

رفته یادآوری کنید ممنونم 
936...491

چه عجب باالخره بعد از پیام های مکرر حضرت آوا به 
خود جسارت داد و متن های انتقادی از نمایشگاه بین 
المللی را چاپ نمود . با اطالع می گویم این مجموعه 
 تا کنون حداقل 500 میلیون تومان از دولت های

اگر  دانم  نمی  آنوقت  است  گرفته  پول  مختلف 
همین پول را خرج چهارشنبه بازار می کردند بهره 
وری آن بیشتر نبود؟ متاسفانه نمایشگاه استان از 
استانداردهای خود بسیار نزول پیدا کرده و در حد 
مردم  .کاش  کند  می  فعالیت  دستفروشخانه  یک 
تفریحات جایگزینی می داشتند تا مجبور نبودند از 

این خدمات ضعیف استفاده کنند
910 ... 039

 چرا شهرداری خیابان شیرین شرقی به غربی را با 
برداشتن بلوکهای خیابان بهشتی وصل نمی کند تا 

از بار ترافیک خیابان طالقانی کاسته شود؟
0915...536

خورد  بر  نحوه  به  که  آوا  مقاله  .سر  سالم  آوا   
بود  پرداخته  نگاران  خبر  با  استان  های  نماینده 
خیلی خوب بود آوا درست زدی به هدف نماینده 
نه  مردم  به  بدهند  پاسخ  هستند  موظف  هم  ها 
تا  و  شود  مکه  حاجی  حاجی  پیروزی  بعد  اینکه 

آخر دستت به آنها نرسد !
0915...617

این قدر پول مالیات و عواض و پارکبان و .... می 
دهیم این هم وضع آسفالت خیابانها است.  واقعا 
برای مرکز استان شرم آور است !!! خیابان ارتش 
را کمتر از یکسال است آسفالت کردند ببیند چه 
بالهایی که به سر آسفالت نیامده ! سرعت گیر، 
کندن سرعت گیر و ....  الاقل بجای اینقدر جدول 

کشی و. .. فکری به حال آسفالتها نمائید
0936...705
سرمقاله ی امروز هم قابل تأمل است و هم قابل 
نقد. تامل از این جهت که چرا نمایندگان به این 
شدت دردسترس نباشند.نقد هم از این جهت که 
از نمایندگان در مسائل اجرایی بحدی  انتظارات 
خود  وظیفه ی  مدیر کل هم  که  است  گسترده 
انتظار دارد وظیفه ی اصلی  را فراموش کرده و 
انجام دهد. در  نماینده  امور  او را هم درپیگیری 
یک جمله عموما نماینده را یک مجری می دانند 
تا یک قانونگذار.در مورد منابع طبیعی هم کاش 
همگان بیشتر متوجه شوندکه در یورشی که دارد 
نباتات و حیوانات می شود  به قلع و قمع  منجر 

آیندگان دچار چه سرنوشتی خواهند شد
0938...709

در نشست دی ماه انجمن بیرجندی های مقیم تهران بیان شد:

استفاده از زیر سازی بتنی بجای آسفالت برای اولین بار در بیرجند  

انجمن  گذاری  پایه     - کاری  نسرین 
سال  در  نشستی  در  تهران  مقیم  بیرجندیهای 
70  با شرکت 50 نفر از بیرجندیها انجام شد. 
این جلسه بنا به دعوت آقایان قائم موهبتی و 
فریدون موسوی تشکیل و برگزار گردید. باتوجه 
این  تداوم  و  تکرار  به  حاضران  که  تمایلی  به 
جلسات ابراز نمودند و با توجه به شرایط ترافیکی 
و مشکالت عدیده مقرر گردید  که گردهمایی 
انجمن به روال همیشگی بصورت فصلی برگزار 
شود و اکنون بعد 25 سال سومین گردهمایی 
انجمن در سال جاری در تاالر اصلی باشگاه پیام 
برگزار شد. در این گردهمایی سخنرانان در مورد 
انجمن  فعالیت های  و  نقل  و  مشکالت حمل 
اند که در زیر می خوانید:  صحبت های کرده 
دکتر فریدون مقدس نژاد معاون اسبق شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
اینکه  بیان  با  این نشست   به عنوان سخنران 
تا جاده های یک  دارد  و شهرسازی تالش  راه 
طرفه خراسان جنوبی را افزایش دهد تا میزان 
تصادفات کاهش یابد، ادامه داد: با رعایت موارد 
میزان  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات  و  ایمنی 

تصادفات کاهش می یابد.

نیاز فوری به دوبانده شدن جاده 
بیرجند- قاین

مقدس نژاد عنوان کرد: مهمترین پایه  اقتصاد 
هر استان مبتنی بر حمل و نقل است و  حمل و 
نقل  بر اقتصاد و اشتغال تاثیر گذار خواهد بود. 
به گفته وی ، آماری از پیمانکاران استان  نشانگر 
در  که  زیادی  ای  جاده  حوادث  بابت  است  آن 
جاده  دوبانده شدن  به  فوری  نیاز  داریم  استان 

بیرجند و قاین احساس می شود. 
حال  در  قطعه  سه  راستا   این  در  گفت:  وی 
تا   5 کیلومتر  از   قطعه  اولین  است.  اجرا 
کیلومتر 30  شروع می شود  که 10  کیلومتر 
ادامه  از  دوم  قطعه  است.  شده  آسفالت  آن  
داشته که   کار  پیشرفت  15 درصد  اول  قطعه 
در  و  شد  خواهد  آسفالت  عید  تا  کیلومتر   5
قاین حدود 40  آخر قطعه سوم در کمربندی 

کیلومتر انجام خواهد شد. 

استفاده از بتن در بیرجند
 برای اولین بار 

امروز  در صنعت  اینکه  بیان  با  نژاد«  »مقدس 
نیاز است از بتن به جای آسفالت استفاده شود 
افزود: استفاده از زیر سازی بتنی بجای آسفالت  
برای اولین بار  در بیرجند انجام خواهد شد. بتن 
ارزان تر  از آسفالت است  و عمر مفید  آن 40 
سه  کرد:   نشان  خاطر  وی  است.  سال  تا 50 
پروژه  بتنی به جای آسفالت در کشور در دست 
اقدام است  که اولی آزادراه  تهران شمال، بعدی  
آزادراه شیراز اصفهان و  آخری بیرجند-  قاین  
حدود 2/5 کیلومتر است که این زیر سازی بتن  
خراسان  استان  در  اولین  و  کشور  در  سومین 
در  اینکه  به  اشاره  با  وی  باشد.  می  جنوبی 

مهندسی حمل و نقل اول حمل نقل ریلی و  بعد 
جاده ای و بعد هوایی مد نظر است  افزود: وصل 
شدن  شرق کشور به  چابهار و سرخس و آسیای 
و شکوفایی  اشتغال  زمینه  در   به شدت  میانه 
استان مثمر ثمر خواهد بود و باعث خواهد شد 
شرق کشور به دریای عمان که موقعیت  سیاسی 
و امنیتی ویژه ای دارد وصل شود و این یک راه 

تجاری بسیار خوب برای استان است.   

کمبود پرواز تاثیر مستقیم بر اقتصاد و 
استان به خصوص صادرات دارد

مدیر کل فرودگاه های خراسان جنوبی هم که 
اینکه  به  اشاره  با  بود  انجمن  ماه  این  مهمان 
جنوبی  خراسان  استان  پایدار  توسعه  الزمه  
حمل و نقل است که باعث شکوفایی اقتصاد و 
کشاورزی می شود افزود: همانطور که می دانید 
فرودگاه بیرجند سومین فرودگاه کشور است که 
در سال 1312 بعد از تهران و بوشهر عملیاتی 
اتصال  باید  کشور  شرق  اکنون  و  است   شده 
حمل و نقلی به دیگر نقاط کشور داشته باشد. 
مهندس سالمی ادامه داد: ساختارهای حمل و 
نقل  در شرق کشور در طول زمان  تقویت نشده 
است ولی در چند سال اخیر جهشی در صنعت 
حمل و نقل استان داشته ایم. سرمایه گذاران، 
اطبا، گردشگران و فعاالن سرمایه گذاری برای 
اینکه به استان ما بیایند بیشتر از پرواز استفاده 
می کنند و کمبود پرواز تاثیر مستقیم  بر اقتصاد 

استان  بخصوص صادرات دارد.
او معتقد است: ایمن ترین حمل و نقل ، حمل 
. دارد  توجیه علمی  این   و   ونقل هوایی است 
ضریب ایمنی حمل و نقل عبارت است از تعداد 
کسانی که آسیب دیده اند تقسیم بر کسانی که 
جابجا شده اند  که این ضریب برای حمل ونقل 
هوایی نسبت به سایر روشهای حمل ونقل تقریبا 
نزدیک به صفر است و ساالنه 50 میلیون نفر در 

کشورجابجا می شوند.
جنوبی  خراسان  در  اینکه  بیان  با  وی 
مجوزهای الزم از هواپیمایی کشوری دریافت 
و  زیرساختها ایجاد شده یادآور شد:  یک باند 
باالی 100 میلیارد خرج دارد،  این هزینه ها 
باید برای توسعه استان و آسایش مردم استفاده 
شود. به گفته وی در فرودگاه بیرجند طی چند 
ایجاد  هزینه  تومان  میلیارد  ها  ده  اخیر  سال 

زیرساخت ها شده است.

الزمه تاسیس ایرالین به نام بیرجند

فرودگاه طبس  اینکه  بدلیل  داد:  ادامه  سالمی 
در مسیر کرویدور های بین المللی است دراین  
فرودگاه میلیاردها تومان هزینه شده و همه  زیر 
نصب  برای  لیکن   شده   نوسازی  ها  ساخت 
چراغ های باند 11 میلیارد تومان مورد نیاز است. 
ولی به اعتقاد من  مردم شریف استان حقشان 
بیشتر از اینهاست؛ و برای مطالبات کشوری باید 
قناعت را کنار گذاشت  و موضوع پروازها یک 

بحث مطالبه کننده است.

حمل  توسعه  و  افزایش  راهکارهای  سالمی 
و  دانست  مورد  چند  در  را  استان  هوایی  ونقل 
افزود: اولین قدم  تاسیس ایرالین با نام بیرجند 
است گرچه هزینه و اعتبار زیادی را می طلبند  
خواهند  می  که  و کشورهایی  استانها  همه  اما 
کنند،   می  را  کار  این  برسند  پایدار  توسعه  به 
فرودگاه یعنی ورود گردشگر یعنی تردد بیشتر 

یعنی کارآفرینی . 
به  نیاز  برای  جهش  بیرجند  است  معتقد  وی 
تقویت زیر ساختها بخصوص حمل ونقل دارد و 

بهترین راهکار حمل و نقل هوایی است حتی اگر 
جاده ها دوبانده  شود ولی باز هم حمل و نقل 
درباره دومین  . وی  است  هوایی خیلی مهمتر 
راهکار توضیح داد:  با شرکتهای هواپیمایی برای 
خرید هواپیما توافق شده به ما ایر الین بدهد، 
دو سال است که اعالم کرده ایم توانایی این کار 
را داریم در بیرجند »بیس« داشته باشیم یعنی 
هواپیما در آنجا شب بخوابد و آخر شب و صبح 
زود پرواز داشته باشیم. این یعنی هر زمان که 

الزم شد دسترسی به پرواز داشته باشیم.
است   راهکاری   آخرین  هم  چارتری  پرواز   
از  فرودگاههای خراسان جنوبی  مدیر کل  که 
آن نام برد و افزود: برای اولین بار این تجربه 
انجام  اخیر  توسط  بخش خصوصی در دوماه 

شده و باید تقویت شود. 
مهم  مشکل  دو  استان  در  اینکه  بیان  با  او 
و  آب  بزرگ  دغدغه  اگر  افزود:  دارد  وجود 
حل  مشکالت  باقی  شود  حل  نقل   و  حمل 
می شود صنعت و کشاورزی خود به خود حل 
و  پرواز  کمبود  بخاطر  گذار  سرمایه  شود  می 
بخاطر  وزرا  حتی  آیند  نمی  پروازها  کنسلی 
اعتبارات و  بیایند  توانند  نمی  کمبود   این 

 نمی آید، پروژه ها اجرا نمی شود. 

معرفی هر چه بیشتر خراسان جنوبی 
در کالن شهر تهران

محمد محسن گلدانی از اعضای هیئت مدیره 
انجمن هم با بیان اینکه از 18تا 21 بهمن ماه 
وابسته  صنایع  و  گردشگری  نمایشگاه  امسال 
محل  در  کشور  تمام  از  31استان  شرکت  با 
 دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار

مقیم  بیرجندیهای  انجمن  افزود:   شود   می 
با  همکاری   جهت  را  خود  سعی  تمام  تهران 

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
گردشگری استان برای برگزاری هر چه بهتر 

این نمایشگاه به کار می گیرد . 
سایر  ترغیب   طبعا   : کرد  نشان  خاطر  وی 
هموطنان که از سوی هم استانی ها به بازدید 
به  نقش  نمایشگاه دعوت  خواهند شد  این  از 
سزایی در سفر به آن منطقه در ایام نوروز 96 

خواهد داشت.

افتتاح نمایشگاه دائمی سوغات و 
صنایع دستی استان در تهران

نمایشگاه  فروشگاه  افتتاح  مورد  در  گلدانی 
معرفی  و  دستی  صنایع  سوغات،  از   دائمی 
جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی 
گفت: این فروشگاه چند منظوره تا آخر دی ماه 
95 در تهران با حضور مسئوالن عالی رتبه استان 
راه  و  افتتاح  تهران   استانی های مقیم  و هم 
 اندازی خواهد شد. برای این موارد برنامه ریزی

البته  استان  : فروش صنایع دستی  شده است 
با تاکید بر حمایت از صنایع دستی بومی تمام 
با  و  استان  روستاهای  و  شهرستانها   ، شهرها 
موسسات  تولیدات  و  کارها  فروش  بر  تاکید 

محدوده  در  که  آنچه  هر  و   استان  خیریه  
جغرافیایی استان  تولید می شود  .

 وی یاد آور شد:  برپایی نمایشگاه معرفی جاذبه های 
گردشگری سراسر استان به بهترین وجه ممکن 
در حدود هشتاد متر از این فضا  که عالوه بر 
معرفی جاذبه های گردشگری بی نظیر استان ، 
معرفی هتلها ، مهمانسراها ، اقامتهای بوم گردی 
تمامی  کاتالوگ  توزیع  و  معرفی  نهایت  در  و 
 آژانسهای مسافرتی و سیاحتی استان در غرفه ها

 را شامل می شود .

غذاهای  سرو  و  توزیع  با   توان  می  همچنین 
و  آبگون   نیمه  و  آبگون  از  اعم  استان  محلی 
پلوها و خورشت ها  بصورت گرم و توزیع روزانه 
بیش از دویست پرس غذای گرم  حمایت کرد.

فرصتهای  جذب  میز  از  همچنین   وی 
صنعت،  بخش  در  استان  در  گذاری  سرمایه 
اداره  کارشناسان  وجود  با  کشاورزی   ، معدن 
صاحبان  و  استان   معدن  و  صنعت  کل  
صنعت نام برد و افزود: میز کمک به کتابخانه 
گردآوری  و   دریافت  قالب  در  استان  های 
خصوصا   ، ها  کتابخانه  برای   اهدایی   کتب 
دیگر  از  استان  محروم  مناطق  های  کتابخانه 

کارهای این نمایشگاه خواهد بود.

کتاب تمدن  کهن خراسان جنوبی  
کتابی دیدنی و بسیار نفیس  

و  مدیره  هیئت  عضو  نوخنجی  مهندس 
افتخاری  مهدی  آقای  گفت:  هم  دبیرانجمن 
و  استان  اجرایی  مسئوالن  و  انجمن  رابط 
کمکهای  توزیع   مسئول  مکانیکی  مهندس 
 ارسالی انجمن به نیازمندان به ویژه  در  روستا ها

 و مناطق دور افتاده مرزی  هستند و همکاری 

بسیار خوبی با انجمن دارند. 
محمد  آقای  انتصاب  انجمن  دبیر  ادامه   در 
شفیعی   را به عنوان فرماندار خوسف تبریک 
گفت و برای ایشان که از اعضای فعال انجمن 

بوده اند آرزوی توفیق نمود.
نام  به  کتاب  یک  هم  امروز  افزود:  نوخنجی 
معرفی را  جنوبی«  خراسان  کهن   »تمدن 

 می کنم که کتابی  بسیار نفیس دارای  تصاویر 
های  جاذبه  و  تاریخی  آثار  از  ارزشمند   بسیار 
گردشگری استان با توضیحات کامل به دو زبان 
انگلیسی و فارسی است. وی به همه همشهریان 
و صاحبان حرف و شرکتها و سازمانها در استان 
هدیه    بعنوان  اثر  این  از  کرد  تاکید  تهران  و 
استفاده کنند  چون هم هدیه مناسبی است و 
های جاذبه  معرفی  برای  وسیله  بهترین   هم  

 گردشگری استان می باشد. 

فرودگاه یک زیرساخت اساسی برای 
توسعه استان است

به  نسبت  جنوبی  خراسان  نوخنجی  گفته  به 
خیلی از استانها عقب است و  اصفهان  و یزد 
صندوق  ایجاد  دارند.  را  بیکاری  آمار  حداقل 
سند  رویکرد  با  استان  توسعه  گذاری  سرمایه 
راهکارهای  از  یکی  استان  راهبردی  توسعه 
بسیار ارزشمند است که در استانهای اصفهان 
از  خیلی  شده  ایجاد  مردم  خود  توسط  یزد  و 
استان  توسعه  برای   استانی  هم  صاحبنظران 
برعملیاتی شدن آن تاکید دارند.در زمان حاضر 
رفته  قنوات   احیای  سراغ   به  یزد   استان 
 6 از  بیش  جنوبی  خراسان  در   که   درحالی 
هزار  روستا به دلیل خشکسالی از سکنه خالی 
شده است که  این تحوالت حرکت جمعی می 
خراسان  استان  برای  فکر  اتاق  جای  و  طلبد 
و  مسئوالن  که   حالی  در  است  خالی  جنوبی 

متخصصان با تجربه زیاد داریم. 
هدفدار  جلسات  ما  کرد:  نشان  خاطر  نوخنجی 
تحصیل  درصد   80 استان   در  خواهیم   می 
کرده اند ولی متاسفانه در هر خانواده   4-3 نفر 
بیکار تحصیل کرده دارند این وظیفه تک تک 
 ماست که برای اشتغال آنها چاره ای بیندیشیم .

در مجلس شورای  استان  نمایندگان  تمامی  از 
اسالمی وصاحبنظران ومتخصصان هم استانی 
مقیم تهران برای ایجاد اتاق  فکر استان خراسان 

جنوبی درخواست همکاری وهمراهی داریم.
تور  ایر  ایران  بهمنش  آقای  افزود:  نوخنجی 
برگشت  و  رفت  چهارشنبه  روز  کرده  چارتر  را 
بیرجند - تهران باید حداقل این پرواز 80 درصد  
پرشود تا انگیزه های بعدی احیا شود از همه هم 
استانیها و همشهریها استدعا داریم از این حرکت 
مثبت حمایت کنند.در خاتمه دبیر انجمن از همه 
تهران  مقیم  که  مختلف  شهرهای  همشهریان 
هستند  برای عضویت در انجمن و شرکت در 
گردهمائیهای انجمن درخواست نمود  اگر تمایل 
به  عضویت دارند به شماره  09121335080 پیام 
اول  نیمه  انجمن  بعدی  کنند.گردهمائی  ارسال 
اسفندماه خواهد بود که اطالع رسانی خواهد شد.

جای خالی اتاق فکر برای خراسان جنوبی

آگهی واگذاری غرفه
سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به واگذاری یک باب غرفه واقع در بازار روز 

پاسداران به صورت اجاره و یک ساله بر اساس شرایط مندرج در اسناد اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تمایل به همکاری دارند، دعوت می شود برای دریافت شرایط واگذاری و 
اسناد مربوطه به سایت www.ets.birjand.ir یا دفتر سازمان به آدرس بیرجند - میدان ابوذر- شهرداری 
مرکزی- سازمان میادین میوه و تره بار مراجعه و پس از تکمیل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 
14/30( مورخ 95/10/22 به آدرس بیرجند- میدان ابوذر- شهرداری بیرجند - واحد حراست شهرداری 

تحویل  نمایند.
جلسه کمیسیون معامالت و بررسی پیشنهادات راس ساعت 10 مورخ 1395/10/23 در محل سازمان میادین 
میوه و تره بار شهرداری بیرجند برگزار خواهد شد.  سایر اطالعات و جزئیات در اسناد ذکر گردیده است. 
کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده می باشد. سازمان میادین میوه و تره بار در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار می باشد.
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره های 32227803 و 32234549 سازمان میادین میوه و تره 

بار شهرداری بیرجند تماس حاصل  نمایید.
علیرضا عباسی- مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
چون در پرونده 940832 و 940917 اجرایی محکوم علیه علی زنگویی و سیده فاطمه محکومند به پرداخت مبلغ 19/749/961 

ریال بابت باقیمانده پرونده اجرایی به شماره 940832 و در پرونده اجرایی به شماره 940917 محکوم علیها خانم سیده فاطمه موسوی 
محکوم است به پرداخت مبلغ 25/586/646 ریال  در حق محکوم له سید مهدی موسوی و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال بابت حق 
االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به معرفی و توقیف یک دستگاه پخت نان لواش توسط محکوم علیه ردیف اول که حسب نظریه 

کارشناس مشخصات دستگاه شامل 

ارزش کل )ریال( نوع لوازمردیف
دستگاه پخت نان لواش  دوار ساخت شرکت تولیدی نانوی اصفهان و مدل 3000 نیمه اتومات، گردان 1

و دوار با ظرفیت یکصد کیلوگرم در ساعت ، نوع سوخت گاز و گازوئیل، تک فاز و آماده به کار
55/000/000

55/000/000جمع کل: پنجاه و پنج میلیون ریال

که از طریق  مزایده  در روز سه شنبه تاریخ 95/10/28 از ساعت 10 الی 11  صبح  در دفتر اجرای احکام حقوقی  به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 

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

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 فرمایید.
آدرس دفتر: نبش غفاری 4

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

ایزوگام شرق 

بخشـی
آدرس: میدان توحید 

09155622050 -32442331 

خرید ، فروش ، رهن و اجاره 
امالک شعبانیه ، نرجس و دولت

بلوار شعبانیه - حدفاصل چهار راه دولت
 و چهار راه بقیه ا... )عج(

 32318281 -09151611812
09159618277 

خرید و فروش

 مسکن مهر

     امالک مهرشهر
زاده  عشقی   
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ثبت نام آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت از هفته اول بهمن و آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی اول اسفند ماه جاری
 

ایسنا- رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از شروع ثبت نام آزمون دکتری تخصصی)ph.d( سال 96 وزارت بهداشت از هفته اول بهمن و آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی نیز از 
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یادداشت

 بمب های انفجاری 
ازدواج های نامتعارف
* منوچهر نجمایی

خواستم در تیتر بجای ازدواج نامتعارف از ازدواج 
مجدد استفاده کنم ولی ازدواج مجدد چون معنای 
بسیار وسیعی دارد و با آنچه مورد بحث این نوشتار 
بکار  را  نامتعارف  ازدواج  باشد  می  متفاوت  است 
این موضوع  به  اجتماعی  کارشناسان  اخیراً  بردم. 
پرداخته اند که دختران جوان به مردانی هم گونه 
سنی با پدر و پدربزرگشان ازدواج می کنند که از 
بسیاری جهات باید در آینده ای نه چنان دور شاهد 

انفجارهای خانمان براندازی در خانواده ها باشیم.
آوردن  روی  دلیل  بزرگترین  رسد  می  بنظر 
و  اشتیاق  نبود  ها،  ازدواج  اینگونه  به  دختران 
تمایل مردان جوان به ازدواج است که خود دالیل 
بسیار زیاد و قابل توجهی دارد که عالوه بر آنکه 
این مشکالت حل نشده و حتی راه حلی هم برای 
آن بدست نیاورده اند، هر روزه بیشتر و بیشتر هم 
می شود، چرا که دختران جوان که از ازدواج با 
مردان همگن و هم تعادل خود نومید شده اند اما 
اختصاصی  زندگی مستقل و سرپناه  بدنبال یک 
مسیر  یک  به  را  شان  دیدگاه  هستند،  خودشان 
انحرافی و غیرمعقول کشانده و پناهگاه شان را در 
خانه پدربزرگ ها و یا مردانی با سن و سال چند 
برابری خودشان می بینند بدون تفکر و منطقی و 

شتابزه به آن تن در می دهند. 
اگر چه خانواده ها به راحتی نمی توانند آن را 
بپذیرند و از ته دل راضی نیستند ولی از سر ناچاری 
این نامیمونی را می پذیرند که تیررس آنها پیران 
ثروت  و  پول  و  منال  و  و سالمندان صاحب مال 
است که دختران احساس می کنند و شاید هم با 
این هدف که چند سالی را در خانه جدید و همسر 
نه ایده آل زندگی می کنند و روز و روزگاری که 
شوهر را از دست دادند از ما ترک و یا مزایایی که 
در طول زندگی دریافت و جمع آوری کرده اند به 

زندگی مطلوب در تنهایی روزگار بگذرانند.
البته این یک روی سکه است ولی روی دیگر 
با  دختران  مجدد  ازدواج  است،  تر  دیدنی  سکه 
مردانی که دارای همسر و حتی فرزند و فرزندانی 
هستند ولی از نظر موقعیت اجتماعی و اقتصادی 
هم  باز  که  هستند  اجتماعی  باالی  طبقات  در 
اندیشه زندگی جدید و مطلوب البته از نظر مالی 
ما  بیشترین بحث  را جذب می کند که  دختران 

هم، در همین محدوده است.
مثال زنده ای را که یکی از همین کارشناسان 
تعریف می کرد البته به عنوان نمونه ازدواج دختر 
جوانی با مردی حدود دو برابر سن و سال خودش 
و دارای زن و فرزند که دختر خانواده فقط سه سال 
با همسر جدید پدرش اختالف سن دارد که پیش 
شرط این ازدواج برای دختری که خواهان و طالب 
یک خانه مسکونی و درآمد مستقل مناسبی بوده 
است و شرط اصلی طالق زن اول از شوهرش، که 
پس از مدتی چنین اتفاقی هم افتاده است و مشابه 
آن که اخیراً کم و بیش به آن برمی خوریم اما این 
پرسش پیش می آید که آیا جداسازی و پاشیدن 
زندگی خانواده چند ساله دیگران برای چند صباحی 
زندگی کردن در کدام قالب اخالقی و اجتماعی و 

بینش های عقیدتی گنجانیده می شود؟!
ضمن آنکه بعضی از همین دختران ازدواج کرده 
اند  رسیده  نتیجه  این  به  کوتاهی  مدت  از  پس 
سراب زندگی را بجای رود شفاف و پر آب زندگی 
رسیده  نتیجه  این  به  زمانی  و  اند  کرده  انتخاب 
اند که دیگر راهی برای برگشت ندارند چون در 
بسیاری از موارد زندگی انتخاب شده به گونه ای 
غیرقابل تحمل شده که به قول معروف ادامه راه 
را به پیش و پس از فرد گرفته است، که گفته اند.

ازدواج مجدد و یا همسرگزینی دوباره در شریعت 
منع و نهی نشده است. مشروط بر آنکه مساوات و 
عدالت کاماًل و بر اساس شرع و عرف مراعات شود 
که معمواًل این چنین نمی شود، مگر به انگشت 
از  اعتقادات شان  آنان که  از سوی  شمار آن هم 
نظر مذهبی خلل ناپذیر و غیرقابل نفوذ است اما در 
جوامع امروزی ما دوگونه فرزندی هنوز جای خود 
را باز نکرده است چه از دو مادر و چه از دو پدر 
و به همین دلیل است که ازدواج دوباره بدینگونه 
و مصداقی که گفته شد به زعم بسیاری از مردم 

جامعه نازیبا جلوه می کند.
می  اتفاق  دارد  که  دیگری  مشابه  ازدواج 
که  آنان  یعنی  دوم،  دست  شوهران  شکار  افتد 

همسرشان را از دست داده یا مطلقه کرده اند.
تنها شده  به دالیلی  درست است مردانی که 
هرچیز  اما  دارند  مونس  و  صحبت  هم  به  نیاز 

بجای خویش نیکوست. 
تناسب شرایط سنی که از همه مهمتر است و هم 
سنگ و هم فکر و هم فرهنگ بودن، در این ازدواج 
و تجدید زندگی به نوع جدید، را هیچ دیانت و هیچ 
قوانین اجتماعی منع و نهی نکرده است. اما دختران 
و زنان جوانی که با هدف ورود به یک زندگی آماده 
هستند  مردان  اینگونه  شکار  درصدد  شده  سازی 
بررسی  و  تأمل  به  باید  گیری  تصمیم  از  پیش 
بیشتری بپردازند و این را یقین بدانند که فرزندان 
همسر اول مرد مورد نظرشان از نظر احساسی هرگز 
بر  مادرشان  برای  جانشینی  که  پذیرفت  نخواهند 
روی زندگی آماده و مهیای حاصل از دسترنج مادر 
زندگی  زحمتی  و  رنج  هیچ  بدون  و  راحتی  به 
چشم  بدون  و  مهربان  همسری  اگر  حتی  کند 
این  اما  باشند  منال  و  مال  و  زندگی  به  داشت 
توهم در فرزندان به وجود آمده و چه بسا روابط 
خانوادگی پدر و فرزندان را از هم پاشیده است.

عصمت برزجی-  هر روز بسیاری از دختران و پسران جوان 
با شوقی وصف ناپذیر دست در دست هم راهی دفترخانه 
می شوند تا قشنگ ترین روز زندگی شان را به ثبت برسانند 

و به خانه بخت  بروند. 
ثبت لحظه عقد یکی از خاطره انگیز ترین لحظه های هر 
زندگی مشترک است. در این گزارش گفتگویی با سردفتر 
ازدواج شماره 10 بیرجند ترتیب داده ایم. خاطرات این عاقد 

بیرجندی را در ادامه می خوانید:

لطفا خودتان را معرفی کنید و اینکه از چه سالی 
وارد کار ثبت ازدواج شدید؟

بیرجند   10 شماره  ازدواج  دفتر  سر  حسینی  ابراهیم   
هستم، بهمن سال 1383 پس از طی مراحل و تشریفات 

ابالغ  تحقیقات(  و  اختبار  و  مصاحبه  )آزمون،  استخدام 
سر دفتری خودم را از سازمان ثبت اسناد اخذ و در تاریخ 
21 اردیبهشت سال 1384 رسمًا شروع به کار کردم که 
نبش  سپس   ،12 و   10 مدرس  بین  مدرس،  اول  سال 
امام،  اکنون میدان  1 و هم  3 و نبش صمدی  صمدی 
جوان  نسل  خدمت  در  صمدی  خیابان  ورودی  و  نبش 

شهرستان بیرجند هستم ... .

شرایط احراز صالحیت 
برای تاسیس دفتر ثبت ازدواج؟

شرایط احراز صالحیت سر دفتری ازدواج همان شرایط 
بر  مزید  باشد،  می  استخدامی کشوری  احراز صالحیت 
هستند  ازدواج  دفتری  سر  متقاضی  که  کسانی  که  این 
باید دارای مدرک سطح عالی حوزه یا لیسانس حقوق و 

دیگر رشته های مرتبط باشند.

در عقد هایی که تاکنون ثبت کرده اید، 
کوچکترین عروس و دامادی که داشتید 

چندساله بوده اند؟

و   عنوان کوچکترین عروس  به  ساله    12 عقد عروس 
نماند  نیز  ناگفته  شدند،  ثبت  دفترم  در  ساله    16 داماد 
که برای ثبت واقعه ازدواج دختر زیر 12 سال از محضر 
جهت اخذ حکم رشد به دادگاه معرفی می شود و پس 
آنها  ازدواج  ثبت  و  عقد  دادگاه   از  رشد  ارائه حکم  از 

پذیر هست. امکان 

مسن ترین  عروس و دامادی که خطبه عقد 
آنها را جاری کرده اید چه کسانی بودند؟

اوایل  محضرم  در  شده  ثبت  داماد  و  عروس  بزرگترین 
امسال بوده که عروس دوشیزه حدوداً 50 ساله و داماد 

91 ساله که بعد از 2 ماه زوج فوت کرد.

تاکنون کمترین  و بیشترین مهریه ای که 
ثبت کردید چقدر بوده است؟

 1375 دفترم   در  شده  ثبت  صداقیه  و  مهریه  بیشترین 
سکه تمام طال و کمترین مهریه هم یک مورد داشتم که 
عبارت بود از یک جلد قرآن، یک جلد نهج البالغه، یک 
جلد مفاتیح الجنان، یک جلد صحیفه سجادیه و یک دوره 
تفسیر نمونه که مجموع آن در زمان خودش حدوداً 5 یا 6 

سال قبل به یک میلیون تومان نمی رسید ...

آیا تاکنون موردی را داشته اید که خانم و آقا به 
شما مراجعه کرده و بخواهند برای چندمین بار 

ازدواج کنند؟

موردی داشتم که آقا برای پنجمین دفعه برای ازدواج به 
محضر مراجعه کرده بود و حتی در شناسنامه اش دیگر 
جایی برای نوشتن نبود و خانم هم یک مورد داشتم که 
برای سومین دفعه جهت ازدواج به محضر مراجعه نمودند.

بیشترین تعداد ثبت عقد در یک روز را 
مربوط  به چه ایامی است؟

بیشترین تعداد عقد و ازدواج معمواًل در ایام والدت های 
ائمه و اعیاد و جشن های مذهبی به ویژه عید غدیر و نیمه 

شعبان انجام شده است.

عوامل تاثیر گذار در امر ازدواج ؟

عوامل تأثیر گذار در امر ازدواج هم به گفتن تنها نیست، 
بلکه می بایست بطور ساختاری و زیر بنایی در سطح کالن 
جامعه کار شود، مهریه ها و جهازیه ها ساده و کم شود، 
چشم و هم چشمی ها از بین برود، در برنامه استخدامی، 
برای  ای  ویژه  فوق  تسهیالت  ها  دانشگاه  و  سربازی 
متأهلین و خصوصا نو عروس و دامادها در نظر گرفته شود 

و این مهم در مجلس تصویب و قانون شود، تسهیالت و 
وام های با سود بسیار کم و پایین و با اقساط دراز مدت 
و حتی در مواری وام های بال عوض در اختیار زوج های 
جوان قرار گیرد و در رأس همه این ها در مورد مسکن زوج 
های جوان فکری اساسی فراتر از شعار، مصاحبه، حرف و 

آمار برداشته شود.

خاطرات تلخ یا شیرینی که 
از ثبت ازدواج دارید؟

خاطرات جلسات عقد و عروس تماماً شیرین است و به یاد 
ماندنی، هم برای عاقد، هم برای زوجین و هم برای پدر 
و مادر زوجین، اما مواردی البته معدود داشتم که پس از 
اجرای صیقه عقد که معمواًل زوجین با والدین رو بوسی 
جمعیت  جلوی  در  فوراً  بوسند  می  را  دستشان  و  کرده 
والدین  و  خودشان  والدین  پاهای  بر  و  افتادند  خاک  به 
همسرشان بوسه زدند، موردی هم بوده که پس از عقد و 
ثبت ازدواج عروس مهریه خودش را فی المجلس و تمامأ 
به زوج بذل کرده و بخشیده که این گونه اقدامات و حرکات 
بار معنایی و تربیتی باالیی دارد. خاطرات تلخ هم کم و 
بیش هست اگر چه به مراتب نسبت به خاطرات شیرین 
خیلی کم و ناچیز هست، دعواها و مشاجراتی که گاهاً بر 
سر میزان مهریه و چانه زدن هایی که باعت بهم ریختگی 
مثال  عنوان  به  شود،  می  ها  خانواده  و  زوجین  اعصاب 
موردی را همین امسال داشتم داخل محضر  که اختالف 
مهریه بین 5 سکه و 114 سکه بود و مشاجرات بقدری باال 
گرفت که چند دفعه تصمیم گرفتم به پلیس 110 تماس 
به  ناچاراً  و  رفت  از هوش  داماد  مادر  نهایت  در  و  بگیرم 
اوژانس 115 زنگ زدم،  آمبوالنس آمد و خیابان صمدی 
مقابل محضر ترافیک شد و باالخره روز خاطره انگیزی بود 
البته از نوع تلخش، آن روز از ساعت 9 تا اذان ظهر این قضیه 
ادامه پیدا کرد و یادم هست. ضمناً فردای آن روز با میانجی 
گری هایی که توسط خودم و بستگان عروس و داماد صورت 

گرفت عقد با مهریه 114 سکه انجام شد و به ثبت رسید.

خاطرات یک عاقد بیرجندی 

دامادهایی که شناسنامه شان جایی برای نوشتن ندارد!
فوت داماد 91 ساله 2 ماه پس از ثبت عقد/  مادر شوهری که برای مهریه بی هوش شد

به روز باشید می دانستید که ...نکات ریز خانه داری
چطور پوست صورت و منافذ باز 

پوست را تمیز کنیم؟
آب  کاسه  درون  را  خودتان  صورت 

گازدار قرار دهید تا منافذ پوستتان کاماًل 

تمیز شود و پوستتان نیز درخشان.

چـطور می توانیم لباسی که آب رفته را 
به حالت نرمال برگردانیم؟

برای حل این مشکل فقط کافی است لباس را در یک کاسه 

آب و یک لیوان نرم کننده مو قرار دهید.

به فقرا کاپشن های گرمی داده مي شود که  در آمستردام 

مجهز به کارتخوان است! با این روش هم دولت درآمد فقرا 

را ثبت مي کند، هم افراد فقیر در صورت نداشتن اعتبار می 

توانند مجانی غذا بخورند.

 بیاییم و از کسي که تراکت پخش 
قبول  را  تراکت  لبخند،  با  میکند 
که  باشد  یادمان  همیشه  و  کنیم! 
کار  زندگی،  گذراندن  برای  فرد  آن 
شرافتمندانه و سختی را انجام میدهد.

کاریکاتور قاب عکسبهروز  فیروزی
قیمت گوشت قرمز شده 44 هزار تومن! 

یکی نیست بگه مگه به گوسفندا دالر میدن بخورن؟!

باالخره نشستم جلو ماشین!  منتظرم گوشت بره باالی 44 تومن 
که دیگه کم کم بشینم پشت فرمون !

منصور قیامت

ترفند

اگر سنگ کلیه دارید 
این ها را محدود کنید : 

داده نما، آوای خراسان جنوبی
نمک، قهوه، گوشت، نوشابه و شکالت

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

سینمـا فردوسـی
سالم بمبئــی

شروع 
سانس

14/3016/1518/1520/15

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

عکس : برزجی

سند فروش کارخانه ایران خودرو سمند مدل 1393 تیپ LXXU7 - رنگ خاکستری 
 NAAC91CC6EF662955 124 و شماره شاسیK0399138 متالیک شماره موتور

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک مدرک کارشناسی مکانیک ،  برق یا تاسیسات برای اخذ رتبه شرکت نیازمندیم. 
09155621646
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امتحان با نون اضافه ی اضطراب

سه شنبه *14 دی  1395 * شماره 3688

آیه روز  

قطعا اين قرآن به ]آيينى[ كه خود پايدارتر است راه مى  نمايد و به آن مؤمنانى كه كارهاى شايسته مى كنند 
مژده مى  دهد كه پاداشى بزرگ برايشان خواهد بود  سوره االسرا آيه ۹

حدیث روز  

هر كس اندوه و مشكلى را از مؤمنى برطرف نمايد، خداوند در روز قيامت اندوه را از قلبش برطرف سازد. 
امام رضا )ع(

داغ عشق تو نهان در دل و جان خواهد ماند
در دل اين آتش جانسوز نهان خواهد ماند
آخر آن آهوى چين از نظرم خواهد رفت

وز پيش ديده به حسرت نگران خواهد ماند

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

مناسبتها

نگرش

یک لحظه مکث کن

 زادروز اسحاق نیوتن، کاشف جاذبه

14 دى - 4 ژانويه؛ 1643 اسحاق نيوتن دانشمند 
بلندآوازه انگليسى، در تاريخ چهارم ژانويه سال 1643 
و  آمد  به دنيا  انگلستان  نارس  منطقه  در  ميالدى 
كودكى خود را با غم از دست دادن پدر به تلخ كامى 
گذراند. وى از جوانى به ابزارهاى مكانيكى عالقه 
داشت تا اين كه در دانشگاه كمبريج انگلستان در 
زمينه هاى رياضى، فيزيک و فلسفه به تحصيل و 
تحقيق پرداخت. نيوتن در ۲4 سالگى، قوانين اساسى 
فيزيک را تنظيم كرد و آن  ها را درباره اجرام آسمانى 
اصلى  قانون  نيوتن،  كشف  مهم  ترين  برد.  به كار 
بسيارى  پايه  نيوتن،  علمى  كشفيات  است.  جاذبه 
از اكتشافات بعدى دانشمندان درباره قوانين حاكم 
بر طبيعت و اصول رياضى و هندسى شد. نيوتن، 
مفاهيم و قوانين اساسى مكانيک را فرمول بندى نمود 
و پس از كشف جاذبه عمومى، منظره اى فيزيكى از 
جهان به وجود آورد كه تا آغاز قرن بيستم ميالدى، 
مطالعه  به دليل  را  نيوتن  ماند.  باقى  دست نخورده 
آثار رياضى دانان بزرگ و به ويژه پايه گذارى اساس 
حساب و جبر و آناليز، به عنوان يكى از بنيان گذاران 
از  پس  نيوتن  مى  دانند.  عالى  رياضيات  اصول 
تحقيقات جالبى كه درباره نور انجام داد، ثابت كرد 
كه نور خوشيد يا نور سفيد عماًل از تركيب رنگ هاى 
گوناگون به وجود آمده است كه با يک منشور ساده 
ايجاد  باعث  تجربه،  اين  است.نتيجه  تجزيه  قابل 
مفهوم طيف يا نوار رنگ گرديد و پايه طيف  شناسى 
ريخته شد. وى هم چنين با ساخت نوعى تلسكوپ 
پايه  بود،  بازتابنده  آينه  داراى  عدسى،  به جاى  كه 

تلسكوپ هاى امروزى را گذارد.

اولین باش..

اولين كسى باش كه مى خندد...
زمانى  نمى بينى، همان  براى خندين  دليلى  وقتى 

است كه بيشترين نياز به خنديدن است.
اولين كسى باش كه مى بخشد.

افكار منفى گذشته را براى هميشه كنار بگذار.
اولين كسى باش كه كارى را انجام مى دهد.

هر چه زودتر اقدام كنى، كارهاى بيشترى مى توانى 
انجام دهى.

اولين كسى باش كه تشكر مى كند!
مملو  را  زندگيت  شناسانه  حق   برخورد 

از خوشبختى مى كند.
ولين كسى باش كه با موقعيت هاى جديد و متفاوت 

وفق مى يابد.
با عالقه  را  كارهايت  را مى پذيرى  تغييرات  وقتى 

بيشترى انجام مى دهى.
ديگر براى داشتن زندگى بهتر منتظر ننشين.

بلكه اولين كسى باش كه به جلو حركت مى كند 
و تنها كسى باش كه سبب اين حركت مى شود.

 

هركس نگران است مبادا در نظر ديگران، بى 
خرد، ناتوان و سراسيمه جلوه كند. درجات كمى 
از اضطراب براى پيشبرد زندگى طبيعى است 
ولى مقدار زياد آن مانع پيشرفت بوده و حتى 

توانايى انجام كاررا از فرد مضطرب مى گيرد.

اضطراب امتحان
اضطراب   )1۹۹5( وى  همكاران  و  آركين 
و  كارآمدى  احساس  از  ناشى  را  امتحان 
عملكرد  كاهش  با  را  آن  دانسته،  درماندگى 
درخصوص  فرد  كه  وقتى  دانند.  مى  مرتبط 
دچار  امتحان  درموقعيت  خود  ذهنى  كارايى 
كاهش  موجب  كه  نحوى  به  گردد  نگرانى 
عملكرد واقعى شود مى توان گفت كه او دچار 

اضطراب امتحان است.
 

انواع اضطراب تحصیلی
 : كننده  تسريع  يا  كننده  تسهيل  اضطراب 
ميزان متوسط اضطراب و فشار موجب تسهيل 
كاركردفرد مى شود. اضطراب ناتوان كننده : اگر 

اضطراب از حد معينى فراتر رود باعث پريشانى، 
اختالل  درماندگى،   احساس  تمركز،  عدم 
ذهنى،  شناختى و رفتارى - جسمى مى گردد.

عملكرد ضعيف افراد مضطرب تنها به نقايص 
 شناختى مربوط نمى شود. دراين افراد اضطراب 
صالحيت  و  شايستگى  به  مربوط  تواند  مى 
انجام امتحان، نقص درروش هاى مطالعه و 

كمبود مهارت هاى امتحان باشد.
 

زمان شكل گیری اضطراب امتحان
سالگى  1۲ـ10  سنين  در  امتحان  اضطراب 
شكل مى گيرد . در ۲5 درصد  از دانش آموزان 
افزايش  با  زا بوده و  امتحان آسيب  اضطراب 
سن ميزان آن افزايش مى يابد. همچنين به 
دليل مسايل فرهنگى و نقش هاى جنسيتى 
هستند،  پسران  از  تر  مضطرب   دختران 
 زيرا اضطراب توسط دختران و زنان پذيرفته 

شده است.
گسترش و ثبات اضطراب امتحان

 اضطراب حالتى است كه در تعامل والدين با 

كودك گسترش يافته و ثبات مى يابد. والدين 
بر  عالوه   ، امتحان  اضطراب  داراى  كودكان 
اين كه نياز به محبت و امنيت آنها راناديده مى 
گيرند،  دركمک كردن به آنها نيز كارا نيستند. 
اين اوليا فرزندان خود را بون توجه به عاليق 
و استعدادهاى آنهابراى كسب موفقيت مورد 
نظر خود تحت فشار قرار مى دهند. در برخى 
موارد والدين آرزوهاى تحقق نيافته ى خود را 

به فرزندانشان القا مى كنند.

عوامل موثردرمیزان اضطراب امتحان
تنبيه كودك به واسطه ى نمره ى كم،انتظارات 
و روش هاى  مهارت هاى تحصيلى   ، معلم 
برگزارى  شرايط  امتحان،  دشوارى  مطالعه، 
اقتصادى،  اجتماعى  طبقه  هوش،  امتحان، 

،انگيزه پيشرفت ، نوع شخصيت و ... .
نشانه ها و عالیم اضطراب امتحان

معده  ، آشفتگى  گوارشى  هاى  ناراحتى 
، سرگيجه، بى اشتهايى، حالت تهوع ،تپش قلب  
بى خوابى،  تنگى و كوتاهى نفس ، لرزش در 

صدا ، ضعف، عرق كردن ، لكنت زبان،  خشكى 
دهانعدم تمركز ، ضعف خود پنداره ، آشفتگى 
ذهن ، ارزيابى غلط از توانايى هاى خود، افت 
تحصيلى ، بيزارى از مدرسه ، خطاهاى ادراكى، 
حواس پرتى، هيجانات افراطى، كاهش سيستم 

ايمنى بدن.

توصیه های ویژه آغاز
 امتحانات دانش آموزان 

بارها شنيده ايم كه دانش آموزان مى گويند: 
كتاب  اين  خواندن  حوصله  و  حال  »ديگر 
راندارم« و  يا »10 بار خوانده ام و تكرار كرده 
ام ولى باز ياد نگرفتم « در اين مورد مشكل 
چيست ؟ مطمئناً اگر چنين باشد، مطالعه كارى 
سخت و طاقت فرسا است . اما چنين نيست. 
واقعيت اين است كه اين گروه از فراگيران ، 
روش صحيح مطالعه رانمى دانند و متأسفانه 
درس  چگونه  به  راجع  چيزى  نيز  درمدرسه 
خواندن نمى آموزند. يادگيرى و مطالعه ، رابطه 
ى تنگاتنگ و مستقيم بايكديگر دارند، تاجايى 

مى توان اين دو را الزم و ملزوم يكديگر دانست  
براى اينكه ميزان يادگيرى افزايش يابد بايد 
قبل از هرچيز مطالعه اى فعال و پويا داشت . 
براى داشتن مطالعه اى فعال و پويا نوشتن نكات 

مهم در حين خواندن ضرورى است.
 

مزایای شیوه ی صحیح مطالعه
يادگيرى  براى  شيوه  بهترين  روش  اين 
خصوصاً فرگيرى مطالب درسى است . دراين 
روش مطالب خوانده شده ، بعد از درك حقيقى 
يادداشت مى  فرد  زبان خود  به  مطالب مهم 
گردد و درنهايت كلمات كليدى برروى شبكه 

ى مغز نوشته مى شود.
خالصه اينكه ساماندهى نوشته ها به بهترين 
و  اصلى  نكات  نمودن  مشخص  و  شكل 
فرعى به منظور دستيابى به مطالب مهم به 
جاى دوباره خوانى اين روش درصد موفقيت 
تحصيلى شمارا تا حدود بسيار زيادى افزايش 
بازده  و  نموده  آسان  را  خواندن  و درس  داده 

مطالعه را افزايش مى دهد.

عارفانه روز

خدای من همیشه حامی من بودی و همیشه
 تنها تکیه گاه من خواهی بود ، آمین! به 
لطف الهى هم اکنون در عالیترين شغل

 دلخواهم  مشغول به کارم.

من اليق تمام خوبى ها هستم.من شايستگى 
توانگرى را دارم. من لياقت شاد بودن را دارم، 

من مستحق عشق الهى هستم.

انسان های بى  هدف عمر خود را صرف
 اين مى کنند که انسان های هدفمند

 زودتر به اهداف خود برسند

بیشتر بخند زودتر بیدار شو کارهای مفید انجام 
بده عادت های بدتو ترک کن آدم های 

منفی را دنبال نکن خاطره های 
خوب بساز  قدر چیزهای کوچیک بدان

                        

ايسلند  كشور  لقب  افقي:1- 
 -۲ آمدن  گرد  هم  دور   -
رهسپار  اصرار -   و  پافشاري 
 -3 خراشيده  سطح  داراي   -
خدمتگزار - آل - كمک 4- 
بيماري    - بيماري  عالمت 
آمده  پايين  ابر   - خطرناك 
جايي  در  ماندن  را  شب   -
براي كالغ -  علم  نامي   -5
در  شهري   -6 مرواريد   -
آلمان-  فدراسيون بسكتبال-  
چيز  هر   -7 گياهي  پروتئين 
دو رنگ خصوصا سياه و سفيد 
-  كمربند زمين! - منفک 8- 
شاخه نخل  - چوب ميخ دار 
قصابي-  سنگين و وزين ۹- 
مادهها  ديني -  غير  طناب - 
نامي   - بلند  فرياد    -10
نفي    -11 آواز   - دخترانه 
معروف  اثرهاي  از   - عربي 
مالزم  حجازي-   محمد 
حرف   - هندو  خداي   -1۲
برهنه،  شخصي-    - درد 
بادگيرها  شهر    -13 عريان 
- تركش-پهلو و كنار 14- از 
پيامبران بني اسرائيل - صدر 
- عدالت پيشه 15-  درختي 
ز  ا   - بيدها  تيره  از  است 
فريدون  معروف  اثرهاي 

مشيري
از   - جعلي   -1 عمودي: 
نامدار جهان  بازيگران كمدي 
ميوه   - موسيقي  آالت  از   -۲
كال - نويسنده وافسانه پرداز 
يوناني كه با كورش كبير هم 
 - رنگ خزان    -3 بود  عصر 
اجرا  قابل   - دولت  هيئت 
دشمن   - معذور!  هميشه   -4
 - حمام  عدد   - سرسخت  
از    - عرب  درياي   -5 مانع 
الهي  عالم  يزد-   شهرهاي 
پسر   - زمين  كره  ساكن   -6
تسبيح  درخت   - آهنگر  كاوه 
  - پوست  چروك  و  چين   -7
خداشناس ارابهاي كه با اسب 

كشيده ميشود 8- بانو  - رفاه 
و آسودگي-  درختي با چوب 
به سر   ۹- شانه  بسيار سخت 
كشور - آتاترك - تهم 10-  
امكان    - الگو   - ندا  حرف 
پذير 11-  خباز - از ماههاي 
روستا  عدد   - ميالدي  
جوجه   - نامه  پايان    -1۲
به    - انگور  درخت  تيغي-  
عامل    -13 آوردن  وجود 
نيشتر   - درگاه  تخمير-  
نوعى   - رساني  كمک    -14
كاست - آغشته به رنگ 15- 
برائت   - گوسفندكشان  روز 

خواستن

طراح: نسرین کاریجدول شماره 3588
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نلالابروننسوس1

خاشرسهناخزیهرپ2

لدیبایوبیواست3

سفوعشملماشکا4

تاوروهطدرامم5

ادناوربداتورب6

نییسیدرگدقزار7

تفایاسنریهک8

نوربویتکژباتج9

یرارلوانومروه10

تکناونزربورا11

هرقیمعنایعان12

ساپازیندللیدب13

نداهنندرگلییوی14

جنرتنیسینکتان15

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 
پیمانکاری آذر نوید                                7 صبح موجود است

اجرای گرانولیت نما
دارای نمونه کاری فراوان در 
خراسان جنوبی   09159026404

شبانه روزی

 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  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

3 قطعه زمین کشاورزی با 
موقعیت عالی و فوق العاده آس 
برای باغ ویال در روستای تقاب 

یک قطعه 5 هزار متر
 2 قطعه هر کدام 4 هزار متر

  09158660118 - امالک جمالی

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

تجربه کنید.   09158668002

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

نصب داربست فلزی  
با قیمت مناسب در اسرع وقت   09153637507- حسینی

 فروش ویژه آپارتمان طبقه دوم 
75 متری ، با تمام امکانات و 
قیمت استثنایی یا معاوضه با 
اتومبیل واقع در بیست متری 

اول    09902242584
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

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

زیبایی سی تل     32230549

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

09159639253 - نیازی

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 مدیريت: جلیل رحیم آبادى
09159634038 -09155642959
32414702

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

مدرک اینجانب مهدی امیرآبادی زاده به شماره 
1066681 مقطع فوق دیپلم رشته کارهای 

عمومی ساختمان فاقد اعتبار می باشد.

جمعیت جوانان سرزمین خورشید
 تقدیم می کند:

هتل 2 ستاره در مشهد مقدس
 + سه وعده غذایی منو باز+ پارکینگ  

ایاب و ذهاب به حرم مطهر و ... 
هر روز فقط 30/000 تومان

رزرو: 05632232000
بیرجند- حدفاصل میدان ابوذر و  طالقانی 1 

تصاویر هتل در تلگرام : 
@ javaneirani20016

قابل استفاده در کل کشور
یک شرکت بهداشتی معتبر 

به یک نفر کارشناس علمی و فروش 
)در زمینه فروش داروخانه ای(

 با سابقه کار مرتبط در 
استان خراسان جنوبی نیازمند است.

حقوق ثابت + پورسانت
09330280660
05136014475

به یک فروشنده با مدرک گیاه پزشکی جهت کار 
در ادوات ونهاده های کشاورزی واقع در بلوار 

عبادی روبروی فنی و حرفه ای نیازمندیم
ساعت تماس: 15 به بعد-همراه:09157210237

به یک نفر خانم مسلط به کامپیوتر و روابط 
عمومی باال برای ارتباط تلفنی با ادارات نیازمندیم.  

09159371053 - 32323292



6
سه شنبه * 14 دی  1395 * شماره 3688

صعود به ارتفاعات کمر سرخ و پیمایش غار بتون سرایان 
توسط کوهنوردان فردوس

مصطفی  فردوس،  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
زیتونی، مسئول روابط عمومی هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
این شهرستان گفت: تیم کوهنوردی فردوس متشکل از 4 نفر در کنار  
کوهنوردان استان به ارتفاعات کمر سرخ سرایان صعود کردند.زیتونی 
تصریح کرد: در این صعود 2 روزه کوهنوردان بیرجند، فردوس، طبس، 
برنامه  با  افزود: همزمان  ادامه  در  داشتند.وی  قاین و سرایان حضور 
صعود به ارتفاعات قله کمر سرخ، تیم 5 نفره کمیته غارنوردی فردوس 

نیز موفق به پیمایش فنی غار بتون سرایان شدند.

بسیج ورزشکاران قهرمان مسابقات والیبال بانوان
 بسیجی فردوس شد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان فردوس، ملیحه شرفی 
همت  به  ها  رقابت  این  گفت:  مسابقات  دوره  این  برگزاری  مسئول 
بسج جامعه زنان فردوس و با شرکت 8 تیم از حوزه های مقاومت و 
کانون ها و اقشار بسیج خواهران برگزار شد، که در نهایت تیم بسیج 
تیم  و  یافت  مسابقات دست  دوره  این  قهرمانی  مقام  به  ورزشکاران 
الزهرا )ع( و کانون بسیج  های حوزه مقاومت بسیج حضرت فاطمه 

فرهنگیان به ترتیب دوم و سوم شدند.

نخستین جشنواره  فرهنگی - ورزشی بانوان  
خراسان جنوبی برگزار می شود

دبیر هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی خراسان جنوبی 
و   29 استان  بانوان  فرهنگی-ورزشی  جشنواره  نخستین  برگزاری  از 
30 دی ماه در بخش مود سربیشه خبر داد.علیرضا چاجی، اظهارکرد: 
نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان خراسان جنوبی با عنوان »دا« 
با محوریت بازی های بومی و محلی برگزار می شود.وی افزود: در قالب 
این جشنواره بانوان در رشته های هفت سنگ، دال پالن، طناب کشی و 

ورزش های سنتی شهرستان  های استان به رقابت می پردازند.

دختران والیبالیست ایرانی نتیجه را به حریف
 آمریکایی واگذار کردند

تیم والیبال دختران جوان ایران در ادامه اردوی 11 روزه خود در شهر 
به  گذشته  خود شب  دوستانه  دیدار  چهارمین  و  در  اسلوونی  ماریبور 
مصاف نماینده آمریکا رفت و نتیجه را به حریف واگذار کرد.فدراسیون 
متوالی  ست  سه  در  مسابقه  این  در  چیچیچ  مایدا  شاگردان  والیبال، 
قدرتمند  تیم  مغلوب   14 بر   25 و   16 بر   25  ،  15 بر   25 نتایج  با 
سه  در  ایران  دختر  نوجوانان  والیبال  شدند.تیم  آمریکا  دانشجویان 
)دو  اسلوونی  سال   18 زیر  لیگ  قهرمان  مغلوب  خود  قبلی  مسابقه 

دیدار( و تیم ملی والیبال نوجوانان اسلوونی شدند.

معجون هوشیاری

دنیا  در  محبوب  نوشیدنی های  از  یکی 
می تواند در کنار یک خواب کوتاه فرد را 
باهوش تر کند.پژوهشگران در یک تحقیق 
مشترک بین کشورهای انگلستان و ژاپن 
دریافته اند مصرف قهوه و بعد از آن انجام 
دقیقه ای   ۲۰ مدت  کوتاه  چرت  یک 
هوشیاری  سطح  افزایش  سبب  می تواند 

پژوهشگران  شود.  زیاد  میزان  به  افراد 
دارای  را  همزمان  چرت  و  قهوه  مصرف 
باالترین اثر در افزایش سطح هوشیاری در 
به هنگام  یا  و  افراد در محیط های کاری 
درس می دانند.پژوهشگران اثر قهوه را بر 
روی سلول های مغزی برای افزایش سطح 

هوشیاری باورنکردنی اعالم کرده اند.

شلغم: دوست روزهای سرد

1-فیبرهای محلول و غیرمحلول: فیبرهای 
یبوست،  کننده  برطرف  شلغم  محلول 
است.فیبرهای  هموروئید  و  واریس 
غیرمحلول این سبزی به جذب کلسترول 
می کنند۲-تریپتوفان:شلغم حاوی نیاسین 
)ویتامین ٣B( است و به کاهش استرس، 
افسردگی و بی خوابی کمک می کند3-

پروتئین  میزان  از  بخشی  لیزین:لیزین 
اسیدآمینه  این  است.  شلغم  در  موجود 
و درمان  پیشگیری  به  تواند  ضروری می 
C:ویتامین  کند4-ویتامین  کمک  تبخال 
C آنتی اکسیدان است و با رادیکال های 
آزاد مقابله می کند. این ویتامین تقویت 

کننده دستگاه ایمنی بدن است.

نکات کوتاه پزشکی 

1-خندیدن کارکرد سیستم ایمنی بدن 
را افزایش و باعث سالمت جسمی و روانی 
احتمال  حاملگی  مسمومیت  می شود۲- 
بروز سرطان را کاهش می دهد3- مرگ 
مصرف  با  آرتریت  به  مبتال  بیماران 
بلندمدت استرویید مرتبط است4- چربی 
خون باال خطر ابتال به بیماری آلزایمر را 

پذیر  تحریک  روده  می دهد5-  افزایش 
افزایش  را  بیماری ها  به سایر  ابتال  خطر 
بروز  از  تنهایی  به  ورزش  می دهد6- 
چاقی در کودکان پیشگیری نمی کند7- 
خون  فشار  با  کودکان  خواب  مشکالت 
باالی آنان ارتباط دارد8- خوردن گریپ 

فروت در کاهش آکنه موثر است

خواص شگفت انگیز آب برنج

کننده  تقویت  مو،  کننده  درخشان   -1
بدن، و تنگ کننده منافذ باز پوست است

برابر  در  طبیعی  سد  یک  برنج  آب   -۲
آن  ایراد  تنها  و  است  هنگام  زود  پیری 
می  که  است  کلسیم  ار  بودن  عاری 
میوه  و  لبنیات  و  سبزیجات  در  توانید 
های خشک پیدا کنید3-آب برنج حاوی 

میزان زیادی “اینوزیتول” است اینوزیتول 
این عنصر  از خانواده ویتامین B است و 
خواص مغذی دارد 4- با مصرف آب برنج 
پوست صورتتان را با طراوت و محکم تر 
می شود.5-پزشکان آب برنج را برای خانم 
های شیر ده توصیه می کنند چون باعث 

تحریک ترشح شیر می شود.

عواقب خوابیدن با موهای خیس 

زیبایی  برای  خیس  موهای  با  خوابیدن 
موهایتان خالی از خطر نیست. اولین اثر 
منفی خوابیدن با موهای خیس بر » زیبایی 
« موها می باشد. به طوریکه صبح روز بعد 
با موهای نامرتب، موج برداشته و فرخورده 
مواجه خواهید شد که برگرداندن آنها به 
اول کار دشواری است متخصصان  حالت 

خیس  موی  با  خوابیدن  که  گویند  می 
باعث آسیب فولیکول مو نمی شود اما  از 
آنجا که موهای خیس ضعیف هستند قابل 
انعطاف و شکننده تر می باشند. خوابیدن 
با موی خیس باعث شکسته شدن موهای 
به  را  آن  اگر  خصوص  به  شود  می  سر 

حالت دم اسبی بسته باشید.

آنتی بیوتیک ها علیه بیماری های ویروسی مثل 
سرماخوردگی و آنفوالنزا تاثیری ندارند . استفاده 
نه   -: ویروسی  بیماریهای  در  بیوتیکها  آنتی  از 
سرایت  از  مانع  نه   - میکند.  درمان  را  عفونت 
بیماری میشود. - نه حال بیمار را بهتر میکند. 
داشته  خطرناک  جانبی  عوارض  است  ممکن   -

بیوتیکی  آنتی  مقاومت  گسترش  باعث  باشد.- 
میشود.تنها پزشک است که میتواند از بین انواع 
بر  مؤثر  بیوتیک  آنتی  بیوتیکها،  آنتی  مختلف 

بیماری شما را تشخیص دهد.
معاونت غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مصرف خود سرانه آنتی بیوتیک و عواقب آن )2(

بیش از100کیلوگرم تخم مرغ فاسد از شیرینی فروشی ها خوسف کشف شد

خوسف  شهرستان  های  فروشی  شیرینی  از  فاسد  مرغ  تخم  گرم  کیلو  از100  بیش   
گفت:  دامپزشکی شهرستان خوسف  رئیس شبکه  و ضبط شد.دکتر محمودی  کشف 
کارشناسان نظارت بر بهداشت این شبکه در حین بازرسی از مراکز تولید شیرینی در 
سطح شهرستان، مقدار بیش از 100 کیلوگرم تخم مرغ فاسد و غیرقابل مصرف انسانی 
را که در مواد اولیه پخت شیرینی استفاده می شده است، کشف و ضبط نموده و به 
دلیل فساد و عدم شرایط بهداشتی، آن ها را معدوم کردند.وی افزود: باتوجه به اینکه 
تخم مرغ یکی از فرآورده های پروتئینی بوده و در سبد غذایی مردم نقش بسزائی دارد، 
نظارت بر تولید و توزیع محصول سالم و بهداشتی از وظایف دامپزشکی بوده و در این 
زمینه کارشناسان این شبکه با نظارت مستمر بر این مراکز، امکان توزیع فرآورده های 

آلوده و تخلف عوامل سودجو را کاهش داده اند.

دستگیری عامل اخاذی 200 میلیونی

سارقی که با سرقت حافظه جانبی یک فرد و تهدید وی در نشر اطالعاتش، به اخاذی و طلب 200 
میلیون ریال پول مبادرت کرده بود با تالش مأموران پلیس شناسایی و دستگیر شد.سرهنگ امینی 
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت یکی از 
شهروندان همدانی مبنی بر تهدید و اخاذی در شبکه اجتماعی شناسایی عامل یا عامالن مزاحمت 
در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد حافظه 
جانبی رایانه ای شاکی که حاوی عکس های خصوصی و محرمانه وی بوده است به سرقت رفته که 
فرد سارق با شاکی تماس و مبلغ 200میلیون ریال وجه نقد را در ازای پس دادن فلش درخواست 
کرده و با تهدید به پخش تصاویر در شبکه اجتماعی شاکی را تحت فشار قرار داده است.وی 
گفت: کارشناسان این پلیس رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند که در ادامه 
تحقیقات پلیس، در نهایت متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، نامبرده را دستگیر کردند.

شناسایی 1۹۴ سایت قمار اینترنتی 

 132 گفت:  مرکزی  استان  انتظامی  فرماندهی  فتا  پلیس  رئیس 
در  اینترنتی  بازی  قمار  و  بندی  شرط  فعالیت های  رابطه  در  نفر 
تحقیقات کارشناسان پلیس فتا استان شناسایی و دستگیر شدند. 
در  با مسئولیت سازمانی  برابر  استان  فتا  پلیس  اظهارداشت:  وی 
به  جدیت  با  مجازی  فضای  مخاطرات  کاهش  و  امنیت  ایجاد 
دنبال شناسایی  فعالیت های مجرمانه است، تا این فضا را از وجود 
مجرمین و فعالیت های مجرمانه پاک نماید.وی افزود: در پایش های 
انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان در 
طرحی یک ماهه، موفق شدند 194 سایت، وبالگ را که در زمینه 

قماربازی آنالین فعالیت می کردند شناسایی کنند.

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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  

09157213571

خرید و  فروش  انواع قالب بتن- داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

آتلیه زاویه
بیرجند، بلوار آوینی، خیابان نارنج ، حد فاصل نارنج7 و 9 ، جنب شیرینی فروشی   

تلفن:09153616756-05632349399

  نوزاد ، کودک ، اسپرت و عروس 

مقاوم سازی ساختمان، تضمین عمر شماست
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

0۹۹0318۹181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 ۴ 5  0 0  1 ۴   

 لولـه بازکنــی 
تشخیص و رفع بو و نمبه روش ایزونانو، شبانه روزی

 32435686- 09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی
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10 هزار طلبه در کشور زیرپوشش مهارت بیان تفسیر قرآن قرار دارند

تسنیم- مدیر عامل موسسه ترویج فرهنگ قرآنی گفت: در سراسر تهران حدود ۱۰ هزار طلبه زیرپوشش مهارت بیان تفسیر قرآن قرار گرفته اند. حجت االسالم محمد موحدی 
نژاد در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، اظهار کرد: موسسه ترویج فرهنگ قرآنی حدود 3۰ سال است در خدمت  فعالیت های قرآنی و زیرنظر حجت االسالم والمسلمین 
قرائتی 3 فعالیت قرآنی شامل آشناسازی نسل جوان با قرآن، تفسیر قرآن کریم با بیان خواص ویژه طالب در راستای تفسیر برای اقشار و تشکیل حلقه های تربیتی  فعالیت دارد.
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بررسی مشکالت بیماران خاص استان 
در پایتخت؛

بیماران خاص سهامدار
شرکت های پربازده شوند

برزجی- نشست بنیاد امور بیماران خاص استان 
و  اجتماعی  های  کمیسیون  نمایندگان  حضور  با 
بهداشت و درمان و  هاشمی، مدیر بنیاد امور بیماران 
خاص و همچنین نماینده وزارت کشور روز دوشنبه 
ریاست  نهاد  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  محل  در 
جمهوری تشکیل شد. در این نشست  که جمعی از 
مدیران کل دفاتر امور فرهنگی اجتماعی استانداری 
ها و معاونان دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد، 
مشکالت و کمبودهای درمانی و زیستی بیماران 
دسترسی  عدم  دارو،  گرانی  شد.  بررسی  خاص 
بیماران، موانع قانونی، مشکالت واردات دارو ،اسکان 
و تردد ازجمله مشکالت مطروحه در این نشست 
بود. در این جلسه که بعضی بیماران و خانواده های 
شان به طرح موضوع پرداختند، نمایندگان مجلس 
قول پیگیری و مساعدت دادند. مدیر کل دفتر امور 
فرهنگی و اجتماعی استانداری نیز در این نشست 
ضمن بیان اینکه ۱5۰۰بیمار خاص استان با مدیریت 
موثر و فعال سازمان های مردم نهاد حمایت می 
بیماران  درمانی  مجتمع  نیاز  به  محمودی  شوند. 
و  دندانپزشکی  خون،  بانک  ازمایشگاه،  به  خاص 
محل اسکان بیماران اشاره کرد و خواستار اهتمام 
به امر پیشگیری و تقویت اموزش های اجتماعی 
شد. وی همچنین پیشنهاد کرد: بیماران خاص را 

سهامدار کارخانجات  و شرکت پربازده نمایند.

راه اندازی قرارگاه آموزش جهادی
در ناجا

تسنیم- فرمانده ناجا بر اهمیت آموزش و نقش 
تاثیرگذار آن در اجرای ماموریت ها اشاره کرد و گفت: 
با پیگیری های مستمر، قرارگاه آموزش جهادی در 
ناجا راه اندازی شد که نتیجه آن کاهش تلفات و 
خسارات در نیروی انتظامی بوده است. سردار اشتری 
“محمد  مرزبانی  آموزش  مرکز  کارکنان  جمع  در 
هر  به  گفت:  سربازان  به  خطاب  ناجا  ا...“  رسول 
میزان که آموزش ها را به بهترین روش فرا بگیرید 

قطعاً در زمان خدمت نیز برای شما مفید است.

کمک های مردم استان به عتبات عالیات 
۳۰ درصد افزایش یافت

با  بازسازی عتبات عالیات  تسنیم- رئیس ستاد 
بیان اینکه تعهد ما امسال برای کمک به بازسازی 
عتبات عالیات 3 میلیارد تومان بود که تاکنون 3 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان محقق شده است گفت: 
کمک های مردم استان نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 3۰ درصد رشد داشته است. جوینده اظهار کرد: 
این کمک ها برای کمک به بازسازی صحن حضرت 
فاطمه زهرا)س( در شهر نجف اشرف و صحن عقیله 
قمربنی هاشم در کربال و بازسازی عتبات عالیات در 

شهرهای کربال، کاظمین و سامرا است.

۲۸ هزار مددجوی بهزیستی
در کشور شاغل شدند

و  اشتغال  ستاد  خانه  دبیر  رئیس  خبر-  گروه 
ابتدای  از  اینکه  بیان  با  بهزیستی  کارآفرینی 
ایجاد  سال تاکنون برای ۲۸ هزار مددجو شغل 
سازمان  اشتغال  ایجاد  تعهد  گفت:  است  شده 
شغل  هزار   ۴5 امسال  برای  کشور  بهزیستی 
بهزیستی  کارکنان  جمع  در  کاشی  مهناز  است. 
به  نسبت  شده  ایجاد  اشتغال  تعداد  کرد:  اظهار 
افراد واجد شرایط اشتغال شاخصی است که در 
سطح ملی برای آن تعیین شده است. وی افزود: 
راه اندازی  اشتغال  حوزه  برنامه های  از  یکی 
اگر  راستا  این  در  که  است  خیریه  موسسات 
خیریه  موسسه  راه اندازی  به  مشتاق  شخصی 

است کارهای الزم را برایش انجام می دهیم.

دستگاه تصفیه پسماند تصفیه خانه 
گشتارگاه حسین آباد سادات فعال شد

درباره  مردمی  های  پیام  پیگیری  در  کاری- 
به  سادات  آباد  حسین  صنعتی  کشتارگاه  انتقال 
خارج از بافت مسکونی و مشکالت ناشی از آن با 
مدیرکل دامپزشکی استان گفتگو کردیم. رفیعی 
به خبرنگار آوا گفت:   با عنایت به اینکه در بازه 
کشتارگاه  خانه  تصفیه  عملکرد  زمانی مشخصی 
حفاظت  اداره  تالش  با  بود  شده  اختالل  دچار 
این خصوص  در  پیگیری الزم  از محیط زیست 
انجام و مشکل رفع شد و در زمان حاضر دستگاه 
ادامه  وی  است.  فعال  کشتارگاه  پسماند  تصفیه 
داد: برای ارتقاء شاخص های کیفی و بهداشتی 
کشتارگاه، با توجه به اینکه این واحد در مالکیت 
کمیته  هماهنگی  با  باشد،  می  خصوصی  بخش 
مساعدت  و  شهرستان  غذایی  سالمت  و  امنیت 
ادارات حفاظت محیط زیست و بهداشت محیط 
موضوع در حال پیگیری می باشد. رفیعی خاطر 
نشان کرد: ضمنا درباره وجود سگ های ولگرد 
با توجه به این که کمیته اتالف سگ های  نیز 
باشد که   نظر شهرداری  محترم می  زیر  ولگرد 
مباحث در این حوزه نیز درحال پیگیری می باشد.

آسمان ایران به اقرار دشمنان
امن ترین آسمان ها است

خاتم  قرارگاه  سیاسی  عقیدتی  مسئول  تسنیم- 
االنبیا پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
با بیان اینکه امروز دشمنان اقرار دارند که آسمان 

ایران امن ترین آسمان ها است گفت: افزایش پروازها 
در سایه امنیت کشور و هوشیاری و بیداری پدافند 
هوایی است. حجت االسالم انصاری در دیدار امیر 
اسماعیلی فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء پدافند هوایی 
ارتش با نماینده ولی فقیه اظهار کرد: امروز پدافند روز 
به روز در حال رشد است و در این منطقه گام های 
روشنی برداشته است چون یکی از یگان های بزرگ 
پدافند در منطقه شرق کشور است.نماینده ولی فقیه 
نیز در این دیدار عنوان کرد: یروهای پدافند هوایی 
کشور  مردم  امنیت  صرف  را  خود  همت  و  وقت 

می کنند زیرا خدمت در این مسیر عبادت است.

 متولیان وقف امانتداران وقف هستند

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
زیادی  توجه  نیازمند  که  است  مصادیقی  از  وقف 
است گفت: متولیان خاص و عام اوقاف امانتداران 
باید  وقف  نیت  با  واقف  مصرف  و  هستند  وقف 
دیدار  در  عبادی  آیت ا...  باشد.  داشته  همخوانی 
و  مدیریت  توسعه  معاون  روح االمینی  محمد  با 
پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه 
نباید درآمدزایی وقف ضایع شود اظهار داشت: ناکار 
داشته  وجود  هنوز  شاید  وقف  رقبات  بودن  آمد 
باشد به ویژه جاهایی که راکد است و درآمد ندارد 
اوقاف  آبادانی موقوفات دنبال شود. مدیرکل  باید 
سوئیت،  تعدادی  اینکه  بیان  با  نیز  خیریه  امور  و 
خانه عالم مرکز فرهنگی قرآنی با هزینه کرد 35۰ 
میلیون تومان افتتاح شد عنوان کرد: با کلنگ زنی 
رواق ورودی و گلدسته امامزادگان باقریه بیرجند 

امیدواریم تا ۶ ماه آینده این پروژه افتتاح شود.

تعطیلي شرکت حمل و نقل مسافربري
در مرکز استان

مالیی- مدیر کل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
در گفتگو با آوا از تعطیلی یک باب شرکت حمل و 
نقل مسافربري خبر داد و عنوان کرد: این شرکت به 
علت تصادف منجر به فوت ناوگان تحت پوشش به 
مدت 9 ماه تعطیل شد. شهامت  افزود: پس از بروز 
یک فقره تصادف خودروي تحت پوشش شرکت 
مورد نظر که منجر به فوت ۲ نفر شد شرکت مذکور 
تبصره  اجرایي،  نامه  آیین   ۱۲ ماده  کمیسیون  به 
یک ماده 3۱ قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي 
معرفی شد. وی ادامه داد: در این کمیسیون مقررشد 
به علت سهل انگاري و کوتاهي در انجام وظایف 
محوله )عدم کنترل و بازدید مدیرفني شرکت( این 

شرکت به مدت 9 ماه تعطیل شود.

فرآیند ثبت نام حضوری از پذیرفته شدگان 
نیم سال دوم دانشگاه آزاد اسالمی آغاز شد

تحصیالت  و  آموزشی  معاون  خبر-  گروه 
داوطلبان  گفت:  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تکمیلی 
تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
که برای نیم سال بهمن 95 پذیرفته شده اند می  
توانند از امروز برای ثبت نام حضوری، احراز هویت 
دانشگاه  نام  ثبت  ی  اداره  به  مدارک  تحویل  و 
مراجعه نمایند. حکیم پور همچنین از امکان ثبت 
دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مرکز  سایت  در  نام 
به نشانیazmoon.com  برای کلیه ی رشته 
های بدون آزمون درمقاطع کاردانی، کارشناسی و 

کارشناسی ناپیوسته دانشگاه خبر داد.
 

کاهش ۸درصدی
تلفات ناوگان حمل و نقل عمومی

کل  اداره  در  مسافر  اداره  رئیس  مالیی- 
راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفتگو با آوا 
بیان کرد: برخالف وقوع برخی تصادفات، ایمنی 
نظارت  دلیل  به  که  عمومی  ونقل  حمل  ناوگان 
مدیران فنی شرکت ها باالتر از ناوگان شخصی 
است و سهم تلفات تصادفات ناوگان عمومی در 
۸ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه ۴۴ 
درصد کاهش داشته است. “گرجی” خاطرنشان 
کرد: با سازوکارهای قانونی و نظارتی اعمال شده، 
و  شرکتها  احتمالی  تخلفات  به  رسیدگی  فرآیند 
رانندگان از طریق کمیسیون های ماده ۱۱ وماده 

۱۲ در استان و کشور رسیدگی می شود.

خرید 22 واحد تک نفره تجهیز شده زایمانی برای شهرستان های استان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان کرد:

علوم  دانشگاه  درمان  معاون  خزاعی- 
تک  واحد   ۲۲ خرید  از  بیرجند  پزشکی 
استان  های  شهرستان  برای  زایمانی  نفره 
دهقانی  آوا،  خبرنگار  گزارش  به  داد.  خبر 
فیروزآبادی  ضمن اشاره به پیشرفت  طرح 
یکی  کرد:  اظهار  کشور  در  سالمت  تحول 
در  بهداشت  وزارت  اصلی  های  سیاست  از 
زایمان  ترویج  سالمت  نظام  تحول  طرح 
طبیعی و افزایش باروری است که  در این 
راستا  تشویق مادران باردار به انجام زایمان 
طبیعی و استفاده از  واحدهای تک نفره  یا 

واحدهای LDR، نقش مؤثری دارد.
وی افزود: فضای خصوصی برای آرامش 
یک  و  شده  گرفته  نظر  در  باردار  مادر  هر 
نفر برای همراهی، که معموال همسران می 

باشند نیز می توانند حضور داشته باشند.
یک  اینجا  در  کرد:  عنوان  دهقانی 
قبل  مراحل  انجام  برای  خصوصی  فضای 
از زایمان، حین زایمان و بعد از زایمان را با 
حضور  یک مامای مجرب و خصوصی  به 
مادران باردار ارائه می دهیم. معاون درمان 
کرد:  اضافه  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 

این واحدهای اختصاصی  تک نفره زایمانی 
و  الزم  تجهیزات  و  استاندارد  فضایی  در 
نظر  در  زایمان  مراحل  برای همه  پیشرفته 
آسودگی خیال  است که هدف  گرفته شده 
دهقانی  کند.  می  دنبال  را  جنین  و  مادر 
وزارت  با  که  قراردادی  در  کرد:  اظهار 
کامل  تجهیزات  است،  بسته شده  بهداشت 
به  و  ایم  کرده  دریافت  را   LDR ۲۲واحد 
تومان  میلیون   ۴۰ زایمانی  واحد  هر  ازای 
در  که  است  گرفته شده  نظر  در  تجهیزات 
مجموع ۸۸۰ میلیون تومان برای این پروژه 

همچنین  وی  است.  شده  داده  تخصیص 
حال  در  که  واحد   ۲۲ این  از  کرد:  عنوان 
واحد   ۱۴ هستیم،  آن  تجهیزات  دریافت 
می  عصر)عج(  ولی  بیمارستان  به  مربوط 
باشد، 5  واحد مربوط به شهرستان قائن و 
تجهیزات 3 واحد ساختمانی هم مربوط به 
شهرستان طبس است. دهقانی با اشاره به 
زایمانی  نفره  تک  واحدهای  رسمی  افتتاح 
تا  بیرجند  و  فردوس  طبس،  بیمارستان 
مراحل  کرد:   نشان  خاطر  بهمن  پایان 
در  واحدها  این  فیزیکی  فضای  اختصاص 

تجهیزات  این  بزودی  و  است  اتمام  حال 
در مکان های خاص  مستقر خواهد شد.

برای اولین بار در استان:

معرفی 14روحانی برجسته در بزرگترین گردهمایی روحانیان استان
ارشاد  و  فرهنگی  مدیرکل  مالئی- 
گردهمایی  بزرگترین  کرد:  بیان  اسالمی 
برای  برگزاری  شیوه  لحاظ  از  روحانیان 
اولین بار کشور در بیرجند برگزار می شود. 
در  که  گردهمایی  این  در  کرد:  تاکید  وی 
 ۸ ساعت  پنجشنبه  روز  امسال،  دی   ۲3
صبح در سالن عالمه فرزان بیرجند برگزار 
و  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مشاور  شود،  می 
دبیر عالی ستاد مساجد کشور حضور دارند.

محبی  احمد  خبری  نشست  دیروز  صبح 
و  وارشاداسالمی  فرهنگی  مدیرکل 
خدمات  مرکز  مدیرکل  راد  جعفری  هادی 
و  همایش  موضوع  با  استان  علمیه  حوزه 
گردهمایی روحانیان در سالن کنفرانس اداره 

کل فرهنگ و راشاد اسالمی برگزار شد.

گردهمایی ویژه روحانیون
و  همایش  بزرگترین  از  محبی  احمد 
استان  هدایت  منادی  روحانیان  گردهمایی 
برای اولین بار در کشور خبر داد و عنوان کرد: 
روحانیون پزشک معنوی کشور هستند که با 
کارهایی که انجام می دهند بیشتر مشکالت 
اجتماعی و فرهنگی جامعه حل می شود. وی با 
اشاره به اینکه 5 ماه پیش پیشنهادی از سوی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به شورای 
علمیه  حوزه  و  جمعه  ائمه  گذاری  سیاست 
استان مبنی بر برگزاری این همایش داده شد 
افزود: 7۰۰ روحانی به دبیرخانه معرفی شدند 
که ۱۱کمیته تخصصی برای انتخاب برترین 
و شاخص ترین روحانی تشکیل شد. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به معیارهای انتخاب 

روحانیان برگزیده اشاره و خاطرنشان کرد: در 

این کمیته ها معرفی نامه و سابقه روحانیانی 
که از نظر تالیف کتاب، شرکت در طرح های 
جهادی، راهیان نور، ارتباط با جوانان، روحانیان 
در  و  بررسی  مستقل  روحانیان  و  پیشه  چند 

نهایت ۱۴نفر انتخاب شدند.

معرفی 14روحانی برجسته
هادی جعفری راد مدیرکل مرکز خدمات 
حوزه های علمیه استان نیز در این نشست 
و  برادران  علمیه  حوزه   ۲۶ کرد:  عنوان 

خواهران شیعه و 3 حوزه علمیه اهل سنت 
در استان فعالیت دارند که بیش از 3 هزار و 

7۰۰ نفر در آن تحصیل می کنند.
۱۴روحانی  انتخاب  اینکه  بیان  با  وی 
بود  سختی  بسیار  کار  الگو  و  برگزیده 
شد  انجام  که  میدانی  تحقیقات  با  افزود: 
سابقه  بهترین  شدند  انتخاب  روحانیان 
 7۰ روحانی  مثال  عنوان  به  داشتند  را  ها 
خود  خانواده  با  مرزی  نقطه صفر  در  ساله 
به  مردم  هدایت  کنار  در  کند  می  زندگی 
کار کشاورزی و دامداری مشغول است به 
عنوان  به  را  او  روستا  آن  اهالی  که  نوعی 
یادآورشد:  راد  جعفری  دارند.  قبول  کدخدا 
آیین  نمادین  صورت  به  همایش  این  در 
عمامه گذاری روحانیان انجام خواهد شد. 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت  زنده یاد ابوالفضل علیزاده 
مراسم یادبودی پنجشنبه 95/10/16 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی 

برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان است.
خانواده های: علیزاده ، مالکی و سایر بستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان عطیه عبدالهی

 جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 95/10/14 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد
 حضور شما عزیزان موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان داغدیده خواهد بود.

خانواده های: عبدالهی ، خیاط ، مظفری ، خزاعی ، ایلکی ، بهدانی ، کریمی  و سایر بستگان

دستاورد سه ساعت گفتگوی صنعتگران استان با معاون امور مالیاتی کشور

مشکالت به شورای معاونان سازمان مالیاتی می رود
برزجی- معاون مالیات های مستقیم سازمان 
امور مالیاتی کشور و هیئات همراه در دومین 
روز از سفر خود به خراسان جنوبی با صنعتگران 
استان دیدار و مشکالت این صنایع را بررسی 
های  مالیات  قانون  اجرای  یکسازی  کردند. 
مستقیم در تمام کشور اولین خواسته مطرح 
شده در این نشست بود . آنچه که در توضیح 
که  بود  این  شده  مطرح  خواسته  این  بیشتر 
واحدهای تولیدی خراسان جنوبی شغل پایدار 
انتظار  و  اند  کرده  ایجاد  محروم  استان  در 

بخشودگی جرایم مالیاتی را دارند. 
های  مالیات  در  ها  سختگیری  کاهش 
عملکردی ، مساعدت در شیوه های تهاتری 
شرکت های تولید خوراک دام و اعتراض به 
نحوه اجرای قانون موجود از جمله موارد مطرح 
شده توسط چند تن از تولیدکنندگان بود. آنچه 
که در این نشست برآن تاکید شد این بود که 
رشد مالیات در برابر افت قیمت ها باعث فشار 

مضاعف به تولید کنندگان می شود . 
موضوعی که از سوی نماینده شرکت کاشی 
فرزاد مطرح و خواستار حمایت از صنعت در 
قالب اقتصاد  مقاومتی شد. این فعال اقتصادی 
از این سخن گفت که گاهی یک واحد تولید 
برای پرداخت مالیات مجبور به اخذ تسهیالت 
با سود باالست که این با اصل اقتصاد مقاومتی 
منافات دارد. غیر عقالیی بودن مالک محاسبه 
آمار  نداشتن  تطابق  و  افزوده  ارزش  مالیات 
گمرکی با دفاتر شرکت ها در شاخص هایی 
چون وزن نیز از اعتراضات مطرح شده در این 
همچنین  فرزاد  کاشی  نماینده  بود.  نشست 
هیئت  شدن  تخصصی  ضمن  داد:  پیشنهاد 
های حل اختالف ، مسئوالن این هیات با دید 
باز رای صادرکنند و در بحث بدهی های معوق 

نیز از صنعت حمایت شود.

مظلوم واقع شدن مرزنشینان
در قانون مالیات

که  نیز  استان  تعاون  اتاق  رئیس  اسدزاده 
به نمایندگی از اتحادیه مرزنشینان مشکالت 

این تشکل را بازگو کرد ضمن تاکید بر اهمیت 
که  گفت  سخن  این  از  مرزنشینان  به  توجه 
دولت به منظور کمک به مرزنشینان در شعاع 
۲5 کیلومتری مرز طبق قانون عوایدی از محل 
فروش سوخت در نظر گرفته که به حسابشان 
مشمول  ها  تعاونی  این  اما  شود  می  واریز 
معافیت مالیاتی نمی شوند تنها به این دلیل 
که نامشان در ماده ۱33 قانون معافیت های 

مالیاتی ذکر نشده است.

بنگاه های اقتصادی
کارمند امور مالیاتی شده اند

یزدانشناس رئیس اتاق اصناف استان نیز در 

این نشست با یادآوری خشکسالی های استان 
خواستار باور محرومیت خراسان جنوبی شد و 
گفت: سرانه واحدهای صنفی در این استان از 
استاندارد جهانی باالتر است لذا درآمد باالیی 
ندارند و انتظار می رود دولت به  این منطقه 
نگاه ویژه ای داشته باشد. وی با بیان اینکه باید 
حداقل مزیت ها برای فعاالن اقتصادی استان 
در نظر گرفته شود به این نکته نیز اشاره کرد 
که درآمدهای مالیاتی استانی کمک چندانی به 

مشکالت کشور نمی کند.
رئیس اتاق اصناف استان پیشنهاد داد معافیت 
۱۰ ساله برای واحدهای صنفی خراسان جنوبی 

ارزش  بر  گفت:مالیات  و  گرفته شود  نظر  در 
افزوده نیز به نحوی تبدیل به مالیات بر مصرف 
کننده شود تا تنش های موجود در واحدهای 

صنفی برطرف شود.

پرداخت مالیات
برای وجود یک واژه در نام تعاونی

یزدانشناس با این اعتقاد که قانون موجود 
مالیات بر ارزش افزوده بنگاه های اقتصادی را 
تبدیل به کارمند امور مالیاتی کرده است گفت: 
اگر این کمک از سوی اصناف انجام می گیرد 
پس اداره مالیات نیز باید مزایایی را برای آنها 
در نظر داشته باشد. مشکل مالیات های سال 

9۰ اصناف نیز از مواردی بود که یزدانشناس 
خواستار بررسی و حل آن شد.

تفسیرهای اشتباه
باعث منحل شدن 10 تعاونی شد

مالیاتی  معافیت  قانون  از  نادرست  تفسیر 
تعاونی ها نیز از سوی نماینده اداره کل کار، 
شد  مطرح  استان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون 
قانون  ماده ۱33  که  توضیح  این  با  سروری 
نمی  اجرا  ها  تعاونی  برای  مالیاتی  معافیت 
شود تاکید کرد: همین تفسیرهای اشتباه باعث 
منحل شدن ۱۰ تعاونی شد. وی در ادامه با 

اشاره به فعالیت تعاونی روستایی دشت حسین 
آباد خاطر نشان کرد: این تعاونی با ۱۸7۰ عضو 
هم اکنون با مشکل مالیاتی مواجه شده که 
گرچه مشمول مالیات هستند و اظهار نامه نیز 
ارایه کرده اند اما فقط به خاطر واژه توسعه در 

نام تعاونی باید مالیات بدهند. 

اولویت در استان باید سرمایه گذاری
و اشتغال باشد نه مالیات گرفتن!

با  نیز  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس  احتشام 
با  به همکاری خوب بخش خصوصی  اشاره 
اداره کل امور مالیاتی استان اظهار کرد: خراسان 
جنوبی با سیل بیکاری مواجه است لذا اولویت 
اشتغال  و  گذاری  باید سرمایه  استان  این  در 
باشد نه مالیات گرفتن! یعقوب نژاد مدیرکل 
امور مالیاتی استان نیز در این نشست با بیان 
مودیان  بهترین  جنوبی  خراسان  مردم  اینکه 
مالیاتی هستند گفت:امید است در آینده شاهد 
تسریع رفع موانع تولید در زمینه مالیاتی باشیم. 
وی با استناد به آمارها از این سخن گفت 
که خراسان جنوبی در ردیف استان هایی است 
که کمترین وصولی درآمدهای مالیاتی را دارند.

تالش می کنیم مرزنشینان
به ماده 133 قانون معافیت

مالیاتی اضافه شوند
مستقیم  های  مالیات  معاون  جنتی  دکتر 
این  بندی  جمع  در  نیز  کشور  مالیاتی  امور 
نشست ضمن توصیه به استفاده از کاالهای 
اعتماد  خواست  استان  صنعتگران  از  داخلی 
به خود را باور کنند. وی قول مساعد برای 
را  استان  دار  مشکل  های  پرونده  بررسی 
سرمایه  که  دانیم  می  کرد:  عنوان  و  داد 
اما  است  ایثار  یک  تولید  بخش  در  گذاری 
بهره  کنند  تالش  تولیدی  واحدهای  باید 
توصیه  وی ضمن  ببرند.  باال  را  شان  وری 
به واحدهای تولیدی که در خریدهایشان از 
کدفروشان حمایت نکنند گفت: همه مراحل 

خرید و فروش باید در دفاتر ثبت شود. 

مسئوالن خراسان جنوبی
شاخص های محرومیت استان را

در برنامه ششم پیگیری کنند
معاون مالیت های مستقیم امور مالیاتی کشور 
در خصوص مشکل مرزنشینان نیز گفت : طبق 
جلسه ای که با اتاق تعاون کشور داشته ایم این 
موضوع بررسی و قرار شده که مرزنشینان نیز 
به ماده ۱33 قانون معافیت مالیاتی اضافه شود. 
جنتی با بیان اینکه عواید سوخت مرزنشینان نیز 
بررسی خواهد شد اضافه کرد: توصیه می کنیم 
مالیات شرکت هایی که در استان درآمد پایین 

دارند سهل و آسان گرفته شود. 

مالیات به هیچ عنوان
قابل بخشش نیست

هیچ  به  مالیات  که  این  بر  تاکید  با  وی 
عنوان قابل بخشش نیست افزود: الزم است 
در خصوص لحاظ شدن شاخص محرومیت 
خراسان جنوبی مسئوالن استانی در همین 
را  موضوع  توسعه  ششم  برنامه  ابتدای 
پیگیری کنند. وی همچنین از اصالح قانون 
مالیات ارزش افزوده در سال آینده خبر داد و 
گفت: تا پایان امسال این اصالحیه در دولت 
نهایی و سال آینده به مجلس خواهد رفت 
که امیداریم قانون بعدی جامع تر باشد. وی 
اظهار  نیز  مشاغل  بر  مالیات  خصوص  در 
کرد: در خراسان جنوبی در 9 ماهه امسال 
پیدا  تحقق  ها  مالیات  این  درصد   7۱ تنها 
کرده و هیچ اجباری برای وصول 3۰ درصد 
باقی مانده نداریم. موضوع مالیات سال 9۰ 
اصناف نیز مقرر شده با معرفی یک اتحادیه 
بررسی شده و در صورت حل مشکل برای 
انجام  اقدام  همان  نیز  ها  اتحادیه  سایر 
به  بررسی  برای  که  این  بیان  با  وی  شود. 
به  پرونده های مطرح شده سفر  مشکالت 
ام  نموده  حذف  خود  برنامه  از  را  سربیشه 
در  شده  مطرح  مشکالت  تمام  کرد:  تاکید 
اولین جلسه شورای معاونان سازمان مطرح 

و نتیجه به استان ابالغ خواهد شد. 
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 امام علی علیه السالم فرمودند:
العاِمُل َعلی َغیِر بَصیَرةٍ كالّسائِر َعلی َسراٍب بِِقیَعٍة، ال تَزيُدُه ُسرَعُة 

َسیِرهِ إالّ بُعدا
كسی كه بدون بصیرت عمل كند، مانند كسی است كه به دنبال 

سراب بیابان راه پیمايد. او هر چه تندتر رود، دورتر می  افتد.
امالی مفید: ص42، ح11

حسینی - سمینار به کارگیری راهکارهای نرم افزاری در توسعه  کسب  وکار 
برای بهبود فرآیندهای کاری، با حضور مدیران صنایع و کسب  وکارهای 
استان، 13 دی ماه در هتل جهانگردی بیرجند برگزار شد. صادق آذری؛ مدیر 
اجرایی همکاران سیستم در خراسان جنوبی در این سمینار با بیان این که گروه 
شرکت های همکاران سیستم با سابقه  29 سال فعالیت، پیشتاز  بازار نرم افزار 
کشور است، عنوان کرد: این شرکت از سال 1389 به فرابورس و در سال 1395 
به بورس راه یافته است؛ بیش از 35 هزار کسب  وکار از شرکت های بزرگ، 
متوسط، کوچک، فروشگاه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی از راهکارهای 
همکاران سیستم استفاده می کنند.  به گفته  مدیر اجرایی همکاران سیستم در 
استان، عالوه  بر شرکت مادر، 22 شرکت ناحیه ای در استان ها و 24 شرکت 
تحت لیسانس در عرصه راهکارهای نرم افزاری همکاران سیستم مشارکت 
دارند. همچنین، راهکارهای همکاران سیستم شامل راهکار مالی،  تدارکات 
و لجستیک،  فروش و پخش، سرمایه انسانی، حسابداری مدیریت ، مدیریت 
تولید و راهکار هوشمندی تجاری )Business Inteligence( و ابزار مدیریت 
کسب  وکار )BPM Tools( هستند. صادق آذری به تاسیس دفتر بیرجند در 
سال 88 اشاره کرد و افزود: 7 نیروی متخصص در این شرکت مشغول به کار 
هستند. به گفته  وی، 50 سازمان دولتی و خصوصی در استان از خدمات این 
شرکت استفاده می کنند که در میان آنها می توان از کویرتایر، سیمان باقران، 
زغال سنگ پرورده طبس، مرغ مادرجنوب خراسان ستاره کیان بیرجند، مینا 
کان، تهیه و تولید مواد نسوز کشور، دان و علوفه شرق، دان و علوفه خوشینه 
بیرجند، دیوان محاسبات خراسان جنوبی، دانشگاه بیرجند و اداره کل گمرکات 

خراسان جنوبی را نام برد.
با مهاجرت به راهکاران، سازمان تان را ارتقا دهید

محمدحسن فرج الهی از مدیران فروش همکاران سیستم نیز با بیان این که 
»راهکاران« برند نرم افزارهای این شرکت برای صنایع و کسب  وکارهای 

متوسط و بزرگ است که جامع ترین ERP بومی کشور به  شمار می آید، عنوان 
کرد: ارائه  راهکار جامع کسب  و کار در حوزه های عملیاتی از جمله خدمات ما 
است و براساس نیازهای هر کسب  وکار یا صنعت، شناخت و اطالعاتی که از 

آن کسب می کنیم، راهکار و خدمت متناسب با آن را ارائه می دهیم.
رئیس هیئت مدیره همکاران سیستم خراسان جنوبی، در ادامه  با اشاره به 
تفاوت  راهکارهای همکاران سیستم به عنوان یک نرم افزار تحت وب نسبت 
به نرم افزارهای پیشین همکاران سیستم، مزایایی که ارتقای نرم افزارها به 
راهکاران پدید می آورد را برشمرد.  محمدحسن فرج الهی نیز مدیریت فرآیندها 
را از مهم ترین قابلیت ها برشمرد و افزود: با این راهکار، امکان متناسب سازی 
با نیاز کسب وکارها فراهم می شود. به گفته  وی  راهکار نرم افزار متناسب 
مواردی همچون چند ارزی، چند زبانه بودن، طراحی گردش کار، چند شعبه ای، 
کاوشگر، فرم ساز و مدیریت پیام از امکانات زیرساختی راهکارهای همکاران 
سیستم است.  صادق آذری در پایان این بخش از سمینار، به معرفی برندهای 
معتبری مانند رایتل، خوشگوار، مادیران و نفت پارس که از »راهکاران« 
همکاران سیستم استفاده می کنند، پرداخت و خطاب به حاضران در سمینار، 
بیان کرد: مشتاقانه آماده هستیم تا براساس نیازمندی و درخواست ها، کسب  

وکار شما را با پیاده سازی راهکارهای متناسب بهبود ببخشیم.
راهکار مالی همکاران سیستم؛ سرعت در فرآیندهای مالی

در ادامه  سمینار،  علیرضا آهنگری؛ از دیگر مدیران فروش همکاران سیستم، 
ویژگی های متمایز راهکار مالی راهکاران را معرفی کرد و چگونگی انجام سریع 
و دقیق فرآیندهای مالی را توضیح داد. به گفته  وی راهکار مالی راهکاران، 
اطالعات مالی یکپارچه ای را در لحظه و با اطمینان از درستی در اختیار سازمان 
خدمت گیرنده قرار می دهد. آهنگری، اطالعات مالی منسجم، گزارش دهی 
ساده و کم هزینه، پشتیبانی کامل از حسابداری شعب غیرمستقل و حسابداری 
مالیاتی را از ویژگی های راهکار مالی راهکاران عنوان کرد و امکان مدیریت 

نقدینگی سازمان در هر لحظه از زمان را از دیگر ویژگی های آن برشمرد. 
به گفته  وی، یکپارچگی فعالیت های مالی، بهره برداری مناسب از وجوه نقد 
سازمان، اطمینان از درستی اعمال کنترل های داخلی وجوه نقد و مدیریت 
تسهیالت مالی دریافتی از جمله خدماتی است که مشتریان می توانند با به 
کارگیری این راهکار، برای بهبود سازمان خود بهره مند شوند. ضمن این که 
صورت های مالی این راهکار به عنوان یک بخش متمایز فرآیند محاسبه   

صورت های مالی را سرعت می بخشد.
راهکار تدارکات و لجستیک همکاران سیستم؛ بهبود فرآیند 

تامین کاال
در بخش پایانی این رویداد، یاسر غالم زاده؛ از مدیران فروش همکاران سیستم 
با معرفی ویژگی های راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران همچون کنترل و 
ردیابی مواد و محصوالت،رزرو و کنترل موجودی و شناسایی و ردیابی کاالها 
از طریق تکنولوژی بارکد، توضیح داد که بهره مندی از این راهکار، فرآیند تامین 
کاال را در سازمان ها بهبود می بخشد. به گفته  وی، این مجموعه خدمات موجب 
جلوگیری از کمبود کاالها در انبار سازمان و تشخیص به موقع برای خرید آن 
می شود. غالم زاده امکان رزرو موجودی کاالها را از دیگر خدمات این بخش 
دانست و افزود: این راهکار اعتبار سازمان ها را نزد ذی نفعان افزایش می دهد 
 و از طرفی هزینه های ناشی از به تعویق افتادن عملیات نیز کاهش می یابد.

سخت افزارهای  راهکاران،  لجستیک  و  تدارکات  راهکار  کرد:  عنوان  وی 
متناسب در حوزه  مدیریت انبار با بارکد را با نرم افزارهای همکاران سیستم 
در حوزه  تدارکات و مدیریت جریان کاال پیوند داده است. راهکار فروش 
»راهکاران« از دیگر موارد معرفی شده توسط این مدیر فروش بود که در 
این باره عنوان کرد: این راهکار شامل راهکارهای مدیریت فروش داخلی، 
فروش بورسی، فروش صادراتی، فروش و پخش مویرگی، خدمات الکترونیک 

مشتری، پورسانت فروش و موبایل سرویس پخش است.

راهکارهای نرم افزاری جامع همکاران سیستم
 به صنایع و کسب  وکارهای خراسان جنوبی معرفی شد

هنرمند گرامی آقای مهدی آفرین
با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامی تان

 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، علو درجات آن روانشاد
و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داریم.

کانون هنرمندان خراسان جنوبی

خانواده های محترم خاکی و ساالری نیا
درگذشت مادر و مادرخانم گرامی تان را خدمت شما بزرگواران و فامیل وابسته تسلیت می گوییم 
برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر آرزومندیم، با ذکر فاتحه ای یادش را 

گرامی می داریم. ضمنا جلسه سوم آن مرحومه امروز سه شنبه 95/10/14
 از ساعت 15/15 الی 16/15 در محل سالن هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می شود.

مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه ، دارالشفاء فاطمه زهرا )س(
 درمانگاه ولی عصر )عج( ، داراالیتام فاطمه زهرا )س(

ثبت نام کربال - زمینی 
تاریخ اعزام : 95/11/17

95/12/7 - هوایی

دفتر  خدمات زیارتی عماد بیرجند

میدان شهدا - جنب بانک صادرات

 ساختمان آوا  32224113

هر که دارد هوس کر بُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال هوایی به صورت محدود 
تاریخ اعزام : 95/10/25   با تسهیالت ویژه
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم

آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21-  جنب بانک رسالت
تلفن: 32222265 - 32226749

فروش منزل مسکونی در دو طبقه ، سفت کاری شده 
110 متر مربع ، شمالی، واقع در خیابان مقداد حاجی آباد

فی: توافقی    09155614531

واگذاري امتیاز از تعاوني مسکن 
کويرتاير به متراژ حدود 105 
مترمربع ، واريزي 26 میلیون 

آدرس پروژه: انتهاي خیابان شهید فهمیده 
تلفن: 05632448064 -09378764667

شرکت خدمات مسافرت هوايی 
و گردشگری سفر آرای آويژه
 به اجاره يا فروش می رسد.

09159634115

به اطالع نیکوکاران
ارجمند  می رساند:

موسسه  خیریه  

مهـر ماندگـار
 به   منظور  نگهداری  فرزندان

 بی سرپرست  و بد سرپرست 6-3 سال 
به  ساختمانی  مناسب ترجیحا    محدوده 

خیابان توحید   نیازمند   می باشد.

لطفا با شماره های

 09370371133 - 32211826 
تماس حاصل فرمايید.

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

فردا آخرين مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات
 بر ارزش افزوده دوره پايیز 95 از طريق سامانه

 www.evat.ir می باشد 
آيا می دانید: در اجرای ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کاالها و ارائه خدمات ذيل و همچنین 

واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
1- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج ، حبوبات و سويا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذيه کودکان

2- انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی )انسانی، حیوانی و گیاهی( و خدمات توانبخشی و حمايتی

بانک مهر اقتصاد در نظر دارد: یک دستگاه خودرو با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
 متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر ، بازدید و دریافت اسناد مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند 

مدل رنگ نام خودرو

1384 نقره ای متالیک 405 GLX پژو  

 مهلت بازدید و ارسال پیشنهادات حد اکثر سه روز پس از انتشار آگهی می باشد 
محل بازديد : بیرجند - خیابان شهید محالتی - تقاطع 13 آبان - مدیریت شعب بانک مهر اقتصاد 

ساعت بازديد: 8:00 الی 14:00        تلفن تماس : 32441860   مديريت پشتیبانی و مهندسی 

نــوژن ارائه دهنده انواع درب های ساختمان:
فروش ويژه درب ضد سرقت با تخفیف  فوق العاده  به مدت محدود

 ويژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزيز استان  »بدون ضامن و پیش پرداخت«  
خیابان 15 خرداد حدفاصل پاسداران و میدان 7 تیر  تلفکس: 32440199-056  09151602659 نصر آبادی

اقســاط
 12 ماهـه










