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معاون وزیر خارجه : 
آمریکا بخواهد برجام را پاره کند

ما آن را آتش می زنیم

 رئیس نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه  ها  : 
عایدی برجام در مقابل ُدّر غلطانی که

داده شده در حد یک آب نبات چوبی است 

حق شناس ، فعال سیاسی اصالح طلب : 
هاشمی رفسنجانی همچنان بازیگر

 مهم انتخابات 96 خواهد بود 

محبیان ، فعال سیاسی اصولگرا : 
قالیباف اگر انتخابات را به دور دوم بکشاند 

آنوقت اوضاع اصولگرایان بهتر است 
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سرمقاله

فریادهای خاموش

* هرم پور

پایان  تا  دولت  که  کرد  تصویب  مجلس  دیروز 
برنامه ششم توسعه، نرخ آسیب های اجتماعی را 
 25 درصد کاهش دهد!! همان دیروز یک شهروند 
در  اداری  ساختمان  یک  باالی  از  خواست  می 
همین شهر خودش را پایین بیندازد. دیروزترش، 
جوانی در یکی از شهرستانهای استان خودکشی 
کرد. چند روز قبل ترش جوان دیگری می خواست 
خودش را از روی پل عابر پیاده ای در شهرمان 
دختر  آن،  از  تر  قبل  روز  چند  و  پایین،  بیندازد 
جوانی از روی پل عابر پیاده ی دیگری خودش را 
انداخت و خودکشی کرد... والبته مرد! همان دیروز 
دیروز چند  بود.  تر  دادگاه کمی شلوغ  راهروهای 
خانواده ی دیگر به  خاطر شبکه های اجتماعی 
در معرض فروپاشی و مرگ  قرار گرفتند. دیشب 
هم چند جوان از شهر من تازه پای شبکه های 
و  سیگار  آنها  به  همانجا  و  نشستند،  ای  ماهواره 
ماده سفیدرنگی که می گفتند کریستال  کنارش 
است تعارف کردند! دیروز مزاحمت های خیابانی 
در خیابان مدرس کمی بیشتر شده بود، و البته رد و 
بدل شدن پیامک ها و پیام های با محتوای دوران 

نوجوانی هم بیشتر ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

 100 کیلومتر آسفالت راه در دست اقدام 
است که در تاریخ نهبندان بی سابقه است 

حقوق دولتی حاصل از فعالیت های معدنی 
در اختیار استان گذاشته می شود 

 استاندار با بیان خدمات دولت در توسعه استان و دیگر 
مناطق مشابه کشور، تاکید کرد: مشکل توسعه خراسان 
جنوبی و مناطق مشابه آن تنها در توسعه فیزیکی نیست، 
در درجه اول باید به توسعه فکر، اندیشه و نیروی انسانی 
بود.استاندار: برای توسعه نیاز به گسترش اندیشه و نیروی 
اداری  شورای  در  پرویزی  اکبر  علی  سید  است.  انسانی 
شهرستان نهبندان افزود: اگر در استان به گسترش فکر 
و اندیشه و کیفیت بخشی نیروی انسانی مجرب نباشیم، 
هیچ توسعه ای در منطقه رخ نخواهد داد. وی اضافه کرد: 
در حال حاضر در عرصه جهانی توسعه کیفی مد نظر است 
نه کمی، در حالی که در برخی مناطق دور افتاده مدیرانی 
حضور دارند که مانع توسعه اند، افرادی با دید بازتری باید 

جایگزین آنها شوند.   ) ادامه خبر در صفحه ۷ (

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی :

مسئله راه های استان 
مورد توجه قرار گیرد
مشکل  به  اشاره  با  استان  در  ولی فقیه  نماینده   
بسیار  راه ها  قاین گفت: مسئله  بیرجند -  راه های 
مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد که با گذشت 
۳۷ سال هنوز اقدام شایسته ای ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

واکنش معاون فرمانداری 
طبس به اعالم ثبت صحرای 
این شهرستان به نام یزد
صفحه ۷

نماینده نهبندان و سربیشه : 

روحیه تمرکزگرایی
 در برنامه ششم کمتر 
دیده شد
صفحه ۷

 معتادان کم توان مالی استان 
مورد حمایت قرار می گیرند
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر   
استان گفت: افراد بی بضاعت و کسانی که درآمد 
مناسب ندارند و درگیر اعتیادند، نسبت به درمان 
و ترک اعتیاد آنها حمایت ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

منازلی که در طرح تفصیلی 
بیرجند هستند از امکانات
 شهری برخوردار می شوند
ریصفحه ۷

 اکب
س :

عک

مدیران ترمز توسعه نباشند
استاندار در سفر به  شهرستان نهبندان : 

جناب آقای محمدعلی زرنگ
معاون محترم اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته شما را که نشان از تعهد و پشتکار جناب عالی دارد 
تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

جمعی از دوستان

جناب سروان حامد شاهوردی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 فرمانده گروهان مرزی درح و مرزبان درجه دو 
که نشان از لیاقت شماست، تبریک عرض نموده و از خداوند منان 

برایتان آرزوی توفیق داریم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای

 سعید ناصری
رئیس محترم بانک ملت مرکزی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی به سمت 
جدید باعث مسرت و خشنودی است. 
از درگاه حضرت سبحان، تداوم تعالی
 و توفیق ، سعادت و موفقیت شما را 

مسئلت داریم.

شرکت های: اساس روب شرق 
توان پویش بیرجند
 ره طوس بیرجند

به مناسبت سومین روز
 درگذشت مرحومه

فاطمه فدوی
همسر محمد باقر ضیائی 
)بازنشسته اداره پست(

جلسه ترحیمی امروز دوشنبه ٢٧ دي ماه 
از ساعت 1٥ الی 16 در محل 

مسجد باقرالعلوم)ع( برگزار مي شود.

فدوی ، ضیائی 
و سایر بستگان

تشکر و قدردانی
با تسلیم به مشیت الهی و با نهایت احترام از بزرگواری تمامی 
اقوام، دوستان، آشنایان، همسایگان، دوستان و اقوام اهل 
سنت ، نماینده محترم شهرستان های نهبندان، سربیشه، 
مود در مجلس شورای اسالمی، پرسنل بیمارستان امام 
رضا )ع(، کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان مود، 
شرکت های حمل و نقل ، بیمه البرز، شرکت توزیع نیروی 
برق  صنعت  بازنشستگان  کانون  جنوبی،  خراسان  برق 

خراسان که ما را در سوگ از دست دادن پدر عزیزمان

مرحوم حاج محمد مهدی خان رفیعی فنود
 همراهی و با حضور گرم خود، درج آگهی، تماس تلفنی، پیامک، پرده نویسی

 و ارسال تاج گل ابراز همدردی نمودند، صمیمانه تشکر نموده
 سالمتی و بهروزی همه سروران گرامی را از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

خانواده رفیعی فنود

دختر عزیزمان ریحانه مقبولی
 موجب مباهات است که به عنوان پژوهشگر برترکشوری در بین پژوهشگاه های آموزش و پرورش کشور

پدر و مادرتبر گزیده شده ای، موفقیت های بیشتر برایت آرزومندیم. 
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مستمریبازنشستگانپیشازموعدبراساس2سالآخرپرداختحقبیمهمحاسبهمیشود

عصر اعتبار- مجلس شورای اسالمی در رسیدگی به مواد الحاقی به الیحه برنامه ششم توسعه مصوب کرد مستمری بازنشستگان 
مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد براساس آخرین ۲۴ ماه پرداخت حق بیمه و با احتساب سنوات ارفاقی از تاریخ 
بازنشستگی آنان محاسبه و پرداخت می شود.

امکان بازنشستگی رانندگان وسائط نقلیه 
سنگین با 25 سال سابقه بیمه

کلیه رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، 
سابقه  سال   30 دارای  که  راهسازی  و  راهداری 
مدت  به  و  هستند  رانندگی  یکم  پایه  گواهینامه 
۲5 سال سابقه پرداخت حق بیمه به بیمه ها را 
دارند، می توانند با ۲5 روز حقوق بازنشسته شوند.

جانبازان با 35 سال سابقه و 65 سال سن 
می توانند بازنشسته شوند

نمایندگان مجلس شورای اسالمی مقرر کردند که 
جانبازان با 35 سال خدمت و حداقل 65 سال سن 
می توانند بازنشسته شوند و در صورت تمایل فرد به 
بازنشستگی پس از اتمام 30 سال خدمت و حداکثر 
60 سال سن می تواند درخواست بازنشستگی دهند.

نیز مقرر کردند  نمایندگان همچنین در تبصره ۲ 
در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام 
و حداکثر 60 سال سن می تواند  30 سال خدمت 

درخواست بازنشستگی دهند.

 2 هفته مرخصی به مردان شاغلی 
که پدر می شوند

جام جم آنالین- با تصویب مجلس، کلیه مردان 
هفته   ۲ از  می شوند،  فرزند  صاحب  که  شاغل 
مرخصی اجباری تشویقی برخوردار خواهند شد.بر 
اساس بند »ب« این ماده »از تاریخ تصویب این 
دولتی  بخش های  در  شاغل  مردان  کلیه  قانون، 
و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند، 
از دو هفته مرخصی اجباری برخوردار می شوند«.

بیمه زنان خانه دار دارای سه فرزند

مصوب  ماده  این  از  دیگری  بند  اعتبار-در  عصر 
شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف 
خانواده  تحکیم  سیاست های  راستای  در  است 
برای  را  الزم  طرح  و  کرده  بررسی  ماه   6 ظرف 
زنان خانه دار حداقل  اجتماعی  تأمین  بیمه  ایجاد 
ارائه  قانونی  تصمیم گیری  جهت  فرزند   3 دارای 
نماید.در بند دیگری از این ماده نیز دولت مکلف 
شد بخشی از اعتبارات عمرانی خود را به تأمین 
متأهل  دانشجویان  برای  مناسب  خوابگاه های 
اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاه ها 

با زوجین دارای فرزند می باشد.

 انجام ثبت نام از والدین بیسواد دانش آموزان

علی باقر زاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور با بیان اینکه 
پاداش باسوادی برای افراد بیسواد، ۱3۹ هزار و 600 تومان است، گفت: 
پایان  تا  دانش آموزان  بیسواد  والدین  از  ثبت نام 
انجام می شود.وی در خصوص  سال تحصیلی 
پوشش و آموزش سواد به والدین دانش آموزانی 
که سواد ندارند ، اظهار داشت: ثبت نام از والدین 
تحصیلی  سال  پایان  تا  دانش آموزان  بیسواد 
انجام می شود.وی در خصوص شیوه مراجعه و جذب افراد بیسواد در 
طرح های سوادآموزی خاطرنشان کرد: افراد بیسواد می توانند به ادارات 
آموزش و پرورش و واحد سوادآموزی منطقه خود مراجعه و در طرح های 
این موضوع،  از  پیش  که  است  ذکر  کنند؛ شایان  ثبت نام  سوادآموزی 

آموزش دهندگان سوادآموزی به دِر منزل آنها مراجعه کرده اند.

خبرهایی از گواهینامه رانندگی مشموالن غایب

انتظامی  نیروی  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس  مهری  تفی  سردار 
درباره آخرین وضعیت اجرای مصوبه مجلس در مورد دریافت گواهینامه 
رانندگی بدون تعیین تکلیف سربازی اظهارکرد: 
اما  نرفته  سربازی  به  که  افرادی  از  یکسری 
مشمول غیرغایب هستند می توانند با دریافت 
تحصیل  محل  از  تحصیل  به  اشتغال  گواهی 
خود نسبت به شرکت در آزمون های رانندگی و 
دریافت گواهینامه اقدام کنند. بنابراین مشموالن غیرغایب سربازی برای 
دریافت گواهینامه مشکلی ندارند.وی افزود: در مورد کسانی که مشمول 
غایب سربازی هستند یک قانونی وجود دارد به نام قانون مکرر که بر 
اساس آن نیروی انتظامی موظف است که مشموالن غایب را شناسایی 

و دستگیر کرده و اقدامات قانونی الزم را در خصوص آنان انجام دهد.

از  انتقاد  ضمن  زعفران  ملی  شورای  عضو  حسینی  علی 
تاخیر وزارت جهاد و گمرک در ارائه آمار تولید و صادرات 
قیمت  هزارتومانی   300 حدود  کاهش  از  محصول،  این 
با  داد.وی  خبر  اخیر  هفته   ۲ در  سرخ  طالی  هرکیلوگرم 
تن   360 سال جاری  در  زعفران  تولید  میزان  اینکه  بیان 
پیش بینی شده بود، اظهارداشت: به دلیل وقوع سرمازدگی 
با  است.وی  میزان کمتر  این  از  قطعا  تولید  نهایی  میزان 
اشاره به اینکه حدود یک ماه از اتمام برداشت زعفران در 
جهاد  وزارت  هنوز  متاسفانه  کرد:  اضافه  می گذرد،  کشور 
کشاورزی میزان تولید این محصول را در سال جاری اعالم 

نکرده درحالی که با گذشت حدود ۱0 روز از اتمام برداشت 
است.عضو شورای  اجرا  قابل  راحتی  به  کار  این  محصول 
ملی زعفران همچنین از ثبات نسبی شرایط بازار خبر داد 
حداقل  زعفران  هرکیلوگرم  قیمت  حاضر  درحال  افزود:  و 
 ۸00 و  میلیون   5 حداکثر  و  هزارتومان   600 و  میلیون   ۴
هزارتومان است ضمن اینکه در حدود دو هفته اخیر قیمت 
هرکیلوگرم از این محصول بین ۲00 تا 300 هزارتومان ارزان 
شده است.حسینی توضیح داد: البته نمی توان گفت زعفران 
واقعی  و  منطقی  قیمت  به  بگوییم  باید  بلکه  شده  ارزان 
این محصول  نرخ  است چون عده ای سودجو  خود رسیده 

قیمت ها  که  بعد  و  می دهند  افزایش  کاذب  صورت  به  را 
باید  درحالی که  شد  ارزان  زعفران  می گویند  می کند  افت 
گفت نرخ این محصول منطقی تر شده است. به گفته وی 
نرخ منطقی هرکیلوگرم زعفران حداقل ۴ میلیون تومان و 
حداکثر 5 میلیون تومان است که این قیمت ها هم برای 
تولیدکننده سودآور دارد و هم به نفع صادرات کشور و حفظ 
بازارهای صادراتی است.وی اظهارداشت: وضعیت صادرات 
در  متاسفانه گمرک هم  این محصول هم مطلوب است، 
ارائه آمار صادرات زعفران تعلل دارد اما روند کار و مشاهدات 

ما نشان می دهد که روند صادرات عادی و مطلوب است.

زعفران۳۰۰هزارتومانارزانشد

و  دستگاه ها  مصوبه ای  در  مجلس 
را  غیردولتی  و  دولتی  شرکت های 
بازنشستگی  درخواست  با  کرد  موظف 
بانوان شاغل با ۲0 سال سابقه خدمت 
مجلس  کنند.نمایندگان  موافقت 
علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای 
الحاق  برای  خود  پیشنهادات  مجلس، 
موادی به الیحه برنامه ششم را مطرح 
کردند.بهارستان نشینان  بررسی  و 

ششم  برنامه  به  ماده ای  الحاق  با 
و  سازمان ها  دستگاه ها،  کردند  مقرر 
شرکت های دولتی و عمومی غیردولتی 
از  اعم  بازنشستگی  صندوق های  تابع 
با  موظفند  اجتماعی  تأمین  یا  کشوری 
شاغل  بانوان  بازنشستگی  درخواست 
سابقه  سال   ۲0 حداقل  دارای  که 
سنی  محدودیت  بدون  هستند  خدمت 
مصوبه  این  موجب  به  کنند.  موافقت 

اساس  بر  آنها  حقوق  محاسبه  میزان 
پرداخت  و  کارکرد  سال های  تعداد 
بود.نمایندگان  خواهد  بیمه شان  حق 
الحاقی  ماده  در  همچنین  مجلس 
دیگری مصوب کردند در راستای اجرای 
مصوب  پرستاری  خدمات  تعرفه  قانون 
اسالمی،  شورای  مجلس   ۱3۸6 سال 
سقف  در  پرستاری  خدمات  تعرفه های 
شود. پرداخت  پرستاری  گروه  به  کارانه 

وکالی ملت در ادامه بندی را به الیحه 
الحاق  توسعه  ششم  پنج ساله  برنامه 
کردند که بر اساس آن تمامی رانندگان 
شهری  بین  سنگین  نقلیه  وسایل 
دارای 30 سال  راهداری که  و  راه سازی 
رانندگی  یک  پایه  گواهینامه  سابقه 
پرداخت  سابقه  سال   ۲5 و  هستند 
با ۲5 روز حقوق  بیمه دارند، می توانند 

بازنشست شوند.

زنانبا2۰سالسابقهمیتوانندبازنشستهشوند

معترضان به حذف یارانه نقدی ثبت نام کنند

آن دسته از دریافت کنندگان یارانه نقدی که در تصمیم جدید دولت جزو 
3 میلیون حذف شده از دریافت یارانه نقدی هستند می توانند با مراجعه 
به سامانه هدفمندی یارانه ها اعتراض خود را ثبت 
کنند.علی ربیعی، وزیرتعاون،کار از حذف یارانه ۴ 
میلیون نفر خبر داد و گفت: حدود 7 میلیون نفر 
در کشور درآمد خیلی باال و رفتار غیرقابل کنترل 
اقتصادی دارند.وی با اعالم “برای 3 گروه پیامک 
داده ایم” افزود: گام بعدی دولت حذف یارانه 3 میلیون نفر دیگر است.آن 
دسته از سرپرستان خانواری که هفته های گذشته پیامک حذف یارانه 
را دریافت کرده اند باید برای اعتراض خود به سامانه هدفندی یارانه ها 
مراجعه کنند.سایت yaraneh10.ir سامانه هدفمندی یارانه ها است که 

معترضان با مراجعه به آن درخواست بررسی مجدد یارانه را مطرح کنند.

سرمقاله

فریادهای خاموش

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( دیروز مزاحمت های 
بیشتر  کمی  معلم  و  مدرس  خیابان  در  خیابانی 
شده بود، و البته رد و بدل شدن پیامک ها و پیام 
های با محتوای خاص دوران نوجوانی هم بیشتر،  
دیروز قراِر رفتن به یک پارتی زودتر از روزهای 
دیگر بسته شد، دیروز یک نفر بیشتر از دیگران با 
خودش کلنجار رفت، بیشتر از دیگران به خودکشی 
تصمیم  دیگران  از  زودتر  متأسفانه   و  کرد  فکر 
علت  چون  ننویس،  گویند  می  من  به  گرفت! 
 خودکشی ها همان چیزی نیست که تو می بینی
 می گویند ننویس چون خودکشی، خودکشی می آورد.

شود،  می  نمایی  سیاه  چون  ننویس  گویند  می 
به  نسبت  کمی  و  شوند  می  ناامید  مردم  چون 
آینده بی انگیزه. و البته عقلم می گوید بنویس. 
من می گویم باید نوشت و صدالبته می نویسم، 
دولتی  هیچ  که  دانم  می  حاال  همین  از  چون 
مان  اجتماعی  آسیب های  نرخ  توانست  نخواهد 
کاهش  درصد   ۲5 ساله،  پنج  دوره  یک  در  را 
طنز  تِم  با  هم  آن  شعار  را یک  این  دهد، چون 
هایم  آنچه چشم  به  نویسم چون  دانم، می  می 
از این جامعه می بییند بیشتر از گزارش های صدا 
به شدت  چون  نویسم  می  دارم،  اعتماد  سیما  و 
مطمئن هستم واقعیت های جامعه ی من دروغ 
نمی گویند؛ اما آمارهایی که گاهی از لبان مبارک 
می  ترواش  آنها-  همه ی  -نه  مسؤولین  برخی 

شود می توانند دروغ باشند.
 می نویسم و  همه این نوشته ها را بر سر مسؤولین 
کنم می  آوار  کشور  این  هرکجای  خیاِل   بی 
های  شکست  را  ها  خودکشی  همه  علت  که 
نکنند.  ذکر  زندگی  ونابسامانی  ندانند  عشقی 
خودکشی ها، بلندترین فریاد قشرهایی از جامعه 
اینگونه  آمیز  وهم  سکوتی  در  که  است  من  ی 
از  همگی  تفسیر،  بی  و  آرام  و  یابد  می  تبلور 
کنارش می گذریم. من خودکشی را پست ترین 
در  ها  آدم  زبونترین  را  عاملش  و  انتخاب  نوع 
مبارزه با زندگی می دانم، اعتقادی به آن ندارم و 
حتی دوست نداشتم درباره اش بنویسم، اما این 
آن  درباره  نوشتن  وقت  کنم  احساس می  روزها 
هم رسیده است،  معتقدم و بر سر این اعتقاد با 
عامل  که  ایستاد  خواهد  محکم  کلمات  شمشیر 
بخشی از خودکشی های جامعه من، اقتصادیست.

بیکار شده، و زخم  یک گوشه جوانی سالهاست 
بریده. گوشه  را  امانش  اطرافیان  و  زبان خانواده 
های  دست  و  خودش  شرمنده  کارگری  دیگر 
خالی اش در مقابل خانواده است. آن گوشه دیگر 
کارگری یا کارمندی در شرف اخراج از محل کار 
که  ماههاست  کسی  تر  آن طرف  و  گرفته  قرار 
یا به بانک ها بدهی دارد و هیچ  حقوق نگرفته 
برخی  پس  در  معتقدم  من  یابد.  نمی  ای  چاره 
از علت خودکشی ها که شکست های روحی و 
باز هم  کنند،  را هم مطرح می  و عشقی  روانی 
شود.  می  دیده  اقتصادی  مشکالت  از  ردپایی 
هشدارهای  و  اجتماعی  خطرهای  زنگ  ها  این 
قرمز آسیب های درونی جامعه ی من است که 
گاهی متأسفانه با ابزار بی خیالی و گاهی هم با 
انگ زدن هایی مثل سیاه نمایی و یا توهم و یا 
صحبت های غیرکارشناسی یا عدم اثبات آماری 

آن، سعی در کتمانش می کنند.
که  کردند  قبول  ها  خیلی  شنبه،  روز 
به  ما  استان  میرهای  و  مرگ  از  بخشی 
و  اقتصادی  و  اجتماعی  مشکالت  افزایش 
کند می  پیدا  ربط  آن  از  ناشی   فشارهای 

نه، ولی فردا و فرداها خیلی ها هم  امروز  اگر   ،
یا  کردن  کتمان  که  رسید  خواهند  باور  این  به 
خفه کردن صداهای اجتماعی، خیانت بزرگ قرن 
به مردم و شهروندان و خودشان است. همه می 
دانیم که از آشپزی آمار در مطبخ ادارات وتنوره 
به  ها،  باالیی  آن  برای  فرستادنش  و  کردن 
.دستگاههای  ایم  نرسیده  چیز  و هیچ  هیچ کجا 
یا هر  انتظامی، نظارتی، استانداری وبهزیستی و 
ها  خودکشی  آمار  هرساله  دیگری  ونهاد  ارگان 
با تحلیل و تفسیرهای بزرگ و کوچک تهیه  را 
و ارسال می کنند. برایند ونتیجه اش کجاست؟ 
واحدهای مشاوره ای چقدر موفق بوده اند؟ آمار 
خودکشی ها در شش ماهه یا یکساله یا دوساله 
ها  خانواده  افزایش؟  یا  اند  داشته  کاهش  اخیر 
دانشگاهها  و  مدارس  اند؟  شده  توجیه  چقدر 
مجلس  در  اگر  من  چقدر؟  شهروندان  چقدر؟ 
بودم؛ درکنار مصوبه دیروز، یک متمم اقتصادی 
هم  پیوستش می کردم تا دولت ملزم به اجرای 
از مسؤولین، خواسته  بشود و ال غیر. طیفی  آن 
باز هم به بیراهه می روند، باز هم  یا ناخواسته، 
به  را  هایشان  باز هم چشم  و  بینند،  می  سراب 
اند. کسی  امروز بسته  روی واقعیت های جامعه 
اگر گذرش به  خیابان صداقت، کوچه واقع بینی، 
پالک عمل افتاده،  لطفًا به این مسؤولین محترم 
هم  باز  که  افسوس  بدهد.  را  اش  نشانی  هم 
مجبورم فقط سری به عالمت تأسف تکان دهم. 

  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با  این سرمقاله 
روزنامه را به شماره 0۹30۴۹۴3۸3۱ ارسال فرمایید (

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

اطالعیه تاسیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان خراسان جنوبی
تاریخ انتشار:  95/10/27

به استناد ماده 5 آیین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های 
صنفی و کانون های مربوط، کانون مذکور با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. کلیه انجمن 
های صنفی کارفرمایی )حرف و صنایع( دارای اعتبار و مجوز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان خراسان جنوبی در صورت تمایل به عضویت از تاریخ انتشار این اطالعیه می توانند ظرف 10 
روز، درخواست کتبی خود را به آدرس بیرجند - پارک آزادی - کانون مهر بازنشستگان- اتاق شماره 

یک ارسال نمایند.
ضمنا شماره 09155610517 برای پاسخگویی اعالم می گردد.

هیئتموسس

آگهی مزایده )مرحله دوم(
شهرداری بیرجند در نظر دارد: برابر بند 1 مستخرجه از صورتجلسه شماره 185 مورخ 95/8/10 
شورای اسالمی شهر بیرجند و براساس موافقت نامه شماره 95/1785/ش - 95/8/12 شورای 
اسالمی شهر بیرجند نسبت به فروش 3 قطعه از امالک خود با کاربری تجاری در بلوار شهید صیاد 
شیرازی با رعایت آیین نامه معامالت شهرداری تهران مصوب 1355و قانون اصالح و تسری آن بر 
مراکز استان ها به شرح ذیل از طریق آگهی مزایده کتبی به صورت نقد اقدام نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان واجدشرایط شرکت در مزایده دعوت می شود برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم 
و اسناد شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداری مرکزی واقع در میدان ابوذر مراجعه فرمایند و 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 95/11/09 نسبت به تحویل پاکت ها به دبیرخانه حراست 
شهرداری واقع در میدان ابوذر شهرداری مرکزی اقدام نمایند. جلسه کمیسیون معامالت مزایده روز 
یکشنبه 95/11/10 ساعت 10 صبح در سالن جلسات شهرداری برگزار خواهد شد. سایر شرایط 

شرکت در مزایده در اسناد مزایده لحاظ گردیده است.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-32222201 داخلی 229 و 235 واحد امالک 
تماس حاصل فرمایید.

عباسعلیمدیح-شهرداربیرجند

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  

پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(
09155614880 -09303107002

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

09158626228- 09158346779 اسحاقی

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی، اسباب بازی، بازی 

فکری ، سه چرخه با قیمت مناسب
 *اجناس شب عید رسید* 

سجادشهر- امامت 2 - جنب بانک ملت
32412973

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

۰91596۳9۰65علـیآبادی

حداقلمبلغرنگهایقابلعرضهنوعخودرو
پرداخت

قیمتنهایی
فروش

مدت
بازپرداخت

موعد
تحویل

سفید-مشکی-خاکستریسمند7FEدوگانهسوز
آبیکبود

17۰/۰۰۰/۰۰۰۳۳۰/165/۰۰۰

16۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰1/۳۰4/۰۰۰سمند 7FE بنزینی

سفید-مشکی-آبیکبودسورن
آبیرویال

19۰/۰۰۰/۰۰۰۳69/۰1۰/۰۰۰

آبی-خاکستری-سفید–قرمزرانا
کالباسی-مشکی–نقرهای

17۰/۰۰۰/۰۰۰۳۳۳/895/۰۰۰

آبیمتالیک-خاکستری-پژو2۰6تیپ5
سفید-قرمز-گیالسی-مشکی

نقرهای

19۰/۰۰۰/۰۰۰۳68/489/۰۰۰

2۰۰/۰۰۰/۰۰۰۳7۳/885/۰۰۰پژو2۰6صندوقدار

از 12 تـا 24 مـاه

3 روزه
0

بیرجند بلوار خلیج فارس پشت پمپ بنزین شعله جنب معاینه فني
09155629400 / 09155629300 /  32235390- 3

نماینـــدگی ایــران خـودرو
موقوفه بنگاه خیریه آبلوله کد 3083

* حداقل پیش پرداخت         * انتخاب تعداد چک - مدت بازپرداخت با سلیقه مشتری



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه* 27 دی 1395 * شماره 3698

 طرح گازرسانی به مرکز شهرستان زیرکوه آماده بهره برداری است
 

به  95 فجر  دهه  ا...  ایام  در  هزینه  ریال  میلیارد  با 468  مرزی  این شهرستان  مرکز  آباد«  به شهر »حاجی  گازرسانی  گفت: طرح  زیرکوه  فرماندار   - ایرنا     
 بهره برداری می رسد. حجت ا... خانزاده  افزود: با توجه به اتمام عملیات اجرایی طرح گازرسانی، آزمایش شبکه تغذیه، توزیع و خط انتقال شهر انجام شد و این 

شهر در 23 دی ماه به شبکه گاز سراسری متصل شد.

پیام شما

بار  سالها  از  پس  جنوبی  خراسان  مردم   
دیگر شاهد بارش برف و سفید پوش شدن 
این استان هستند این درحالیست که بارش 
و  مردم  شادی  و  خوشحالی  موجب  برف 
بوستانها  و  پارکها  در  آنان  گسترده  حضور 
شده است. مردم استان خراسان جنوبی پس 
بارش  بار شاهد  اولین  برای  امسال  از سالها 
برف و سفید پوش شدن این استان هستند 
و بارش برف و باران موجب خوشحالی مردم 

این استان کویری شده است.
خشکسالی سال   ۱8 جنوبی  خراسان   استان 
آثار خشکسالی  را تجربه کرده و  پی در پی 
این  روستای   4۷۰ از  بیش  تا  شده  موجب 
از ۷۰  با تانکر آبرسانی شوند و بیش  استان 
آثار  نیز خشک شده اند.  استان  درصد قنوات 
خشکسالی همچنین بر خالی از سکنه شدن 
برخی روستاها نیز تأثیر گذاشته و مسووالن 
نیز خبر از کاهش منابع آب زیر زمینی و افت 
سفره های آب زیر زمینی داده و عنوان شده 
که بسیاری از دشت های استان نیز به حالت 
به  جنوبی  خراسان  است.   آمده  در  ممنوعه 
استان های  ترین  بارش  کم  از  یکی  عنوان 
کشور است و این موجب نگرانی کشاورزان 
بارندگی های  اما  ؛  شده  استان  مسووالن  و 
اخیر در این استان کویری روزنه ای امید برای 

کشاورزان استان شده است.
از گذشت  زمستانه پس  برف  اولین  بارش   
سالها موجب خوشحالی و شعف بسیاری از 
مردم این استان شده و بسیاری از شهروندان 
را به خیابان ها کشیده است.بنا بر پیش بینی 
بارش  جنوبی  خراسان  هواشناسی  سازمان 
نقاط  برخی  در  شنبه  روز  از  برف  و  باران 
استان آغاز شده است و تا پایان روز یکشنبه 
نیز ادامه داشته است.شور و شعف را می توان 
در بغض های کهنه کشاورزی قامت خمیده 
نماز شکر  الهی  این رحمت  برای  یافت که 
گزارده است.شادی مردمان خراسان جنوبی 
دختربچه ای  چشمان  برق  در  می توان  را 
و  خورشید  طلوع  برای  که  کرد  خالصه 
بازی با آدم برفی بی قراری می کند. نشاط 
را می توان در ال به الی حرف های پیرمردی 
یافت که با دیدن این برف و باران یک شبه، 
برنامه ای مدون برای شب های باقی مانده از 

عمرش را چیده است.

بارش برف امید روستاییان
 را سفید رنگ کرد

و  بیرجند در گفت  توابع  از روستاییان  یکی 
روز  از  برف  بارش  کرد:  اظهار  مهر  با  گو 
کاماًل  را  زمین  و  شد  آغاز  روستا  در  شنبه 

بیان  با  پور  سلیمی  محمد  است.  پوشانده 
در  برف  و  باران  بارش  است  امید  اینکه 
داشته  ادامه  زمستان  مانده  باقی  ماه  دو 
بسیاری  امید  اخیر  برف  بارش  افزود:  باشد، 
بیان  در  وی  داد.  رونق  را  روستاییان  از 
برف  دومین  تماشای  به  نسبت  احساسش 
بارش  شروع  آغاز  از  کرد:  بیان  زمستانی، 
جای  به  شکر  نماز  مرتبه  چندین  برف 
زمین  هرچند  داد:  ادامه  پور  آورده ام.سلیمی 

های  خشکسالی  دلیل  به  جنوبی   خراسان 
اما  است  تشنه  شدت  به  ساله  چند 
جای  نیز  باران  و  برف  میزان  همین 
کرد:  اظهار  دارد.وی  بسیار   شکر 
خداوند  دست  به  تنها  باران  و  برف  بارش 
نمی آید  بر  کاری  نیز  مسووالن  از  و  است 
و ما عقیده داریم خداوند بندگانش را در بی 

آبی و عطش رها نمی کند.

برف بازی شهروندان در سرما

بیان  با  بیرجندی   شهروندان  از  دیگر  یکی 
اینکه از بارش برف بسیار خوشحال هستم، 
گفت: امیدوارم این بارش ها در روزهای آینده 

نیز ادامه داشته باشد.
زهرا رجب زاده ادامه داد: دخترم تنها پنج سال 
دارد و از شبی که برف آمده برای برف بازی 
این  که  چرا  می کند  قراری  بی  برفی  آدم  و 
اولین باری است که برف را می بیند. وی با 
بیان اینکه بارش برف و باران اخیر بسیاری 
از مردم و شهروندان را خوشحال کرده است، 

افزود: این شادی به اندازه ای است که بسیاری 
از مردم برای تماشای برف سر به کوه های 

اطراف شهر درآورده اند.
رجب زاده با اشاره به سرد بودن هوا در مناطق 
کرد:  اظهار  جنوبی،  خراسان  کوهستانی 
شادمانی مردم برای برف بازی بر این سردی 
پیشی گرفته است. وی ادامه داد: امید است 
درهای رحمت خداوند در بارش برف و باران 
بیش از این گشوده شود چراکه این بارش ها 

زندگانی بسیاری از مردم را نجات می دهد.

بارش ۸ سانتی متری برف در استان

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: 
در شهرستان زهان بارش هشت سانتی متری 

برف را داشته ایم.
بارش برف و  به  اشاره  با  رو  علیرضا خندان 
باران در 48 ساعت گذشته بیان کرد: طی این 
مدت شهرستان درمیان با بارش 3.5 سامتی 
متر برف رو به رو بوده و 4.2 میلیمتر نیز آب 

حاصل از این بارندگی ها را داشته است.
حاصل  آب  همچنین  داد:  ادامه  وی 
شهرستان  در  برف  و  باران  بارش  از 
آباد حاجی  متر،  میلی   3.5  بیرجند 

آرین  متر،  میلی   ۷.9 زهان  متر،  میلی   ۱2
سه  نیز  محمدشهر  و  متر  میلی  هفت  شهر 
میلی متر بوده است. خندان رو اظهار کرد: 
شهرستان  گذشته،  ساعت   48 در  همچنین 
برف،  متری  سانتی  هشت  بارش  با  زهان 
حاجی آباد سه سانتی متر و درمیان نیز 3.5 

سانتی متر رو به رو بوده است.

یخبندان در راه است

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از تشکیل 
گفت:  و  داد  خبر  آینده  درساعات   یخبندان 
ساعت   24 در  را  سرما  تداوم  و  دما  کاهش 
اینکه  بیان  با  بینی می کنیم.وی  پیش  آینده 
سامانه بارشی به طور موقت از استان خارج 

سامانه  ورود  دوشنبه،  افزود:   است،  شده 
خواهیم  استان  به  را  باران  و  برف  ضعیف 
و  برف  پراکنده  بارش  از  رو  خندان  داشت. 
در  جنوبی  خراسان  شمالی  نیمه  در  باران 
روز  طی  گفت:  و  داد  خبر  رو  پیش  ساعات 
می یابد. کاهش  جوی  ناپایداری های  جاری 

در  استان  دمای  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
48 ساعت گذشته بیان کرد: شهرستان های 
گراد  سانتی  درجه   ۱3 با  درمیان  و  طبس 
شش  با  سربیشه  و  گرم ترین  صفر  باالی 
بوده اند.  مناطق  سردترین  صفر  زیر  درجه 
ادامه  جنوبی  خراسان  هواشناسی  مدیرکل 
در  استان  مرکز  در  هوا  دمای  داد: همچنین 
48 ساعت گذشته حداقل چهار و حداکثر ۱۱ 

درجه سانتی گراد بوده است.

بارش برف و یخ زدگی 
جاده های روستایی استان

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی نیز با اشاره 
مواصالتی  محورهای  و  جاده ها  وضعیت  به 

طی  برف  بارش  به  توجه  با  گفت:  استان 
جاده های  از  قسمتی  در  گذشته  ساعات 

روستایی یخ زدگی و لغزندگی را داریم.
مه  تشکیل  از  رضایی  حسین  سرهنگ 
و  داد  خبر  محورها  از  برخی  در  صبحگاهی 
گردنه  سربیشه،  بیرجند،  قاین،  محور  افزود: 
تا  اسفدن  درمیان و محورزیرکوه حد فاصل 
حاجی آباد را مه صبحگاهی فرا گرفته است. 
وی ادامه داد: همچنین محور قهستان و زهان 
دارای لغزندگی بوده و توجه و رعایت نکات 

ایمنی از سوی رانندگان را می طلبد.

 از مسافرت غیر ضروری پرهیز کنید

جنوبی  خراسان  استان  راه  پلیس  همچنین 
از  اما  استان  راههای  بودن  باز  به  اشاره  با 
غیر  سفرهای  از  است  خواسته  رانندگان 
خودداری کنند.سرهنگ رضایی اظهار کرد: 
حادثه ای  گذشته  ساعات  در  خوشبختانه 
جنوبی  خراسان  مواصالتی  محورهای  در 
نکات  رعایت  خواستار  است.وی  نداده  رخ 
کرد:  بیان  و  شد  رانندگان  سوی  از  ایمنی 
در  برای  می شود  درخواست  رانندگان  از 
از  اعم  الزم  تجهیزات  زمستانی  روزهای 
زنجیر چرخ، سوخت کافی و الستیک آج دار 
داشته باشند و ضمن رعایت سرعت مطمئنه 

فاصله طولی استاندار را رعایت کنند.

نجات ۱۵ آسیب دیده 
در محورهای برفی

احمر  هالل  جمعیت  نجات  و  امداد  معاون 
خراسان جنوبی از حضور هشت اکیپ امداد 
رسانی در محورهای استان خبر داد و گفت: 
این تیم ها از ساعت 4:3۰ روز شنبه تا صبح 

روز یکشنبه در محورها تردد داشته اند. 
احمد بخشی ادامه داد: این اکیپ ها شامل 35 
نیرو و ۱4 خودرو بوده و در محورهای حاجی آباد، 
 قاین، سربیشه و حاجی آباد حضور داشته اند.
محورهای  در  حادثه  پنج  اینکه  بیان  با  وی 
است،  پیوسته  وقوع  به  گیر  برف  مواصالتی 
حاجی  زیرکوه-  محور  در  حادثه  سه  گفت: 
آباد، یک حادثه در محور قاین و یک حادثه 
در محور سربیشه رخ داده است.  بخشی از 
نجات ۱5 آسیب دیده در این حادثه ها خبر 
داد و گفت: در حال حاضر اکیپ های هالل 

احمر در حال آماده باش هستند.
خراسان جنوبی ۱8 سال خشکسالی را برای 
گذاشت  سر  پشت  باران  جرعه ای  نوشیدن 
شادی  برف  متری  سانتی  هشت  بارش  و 

بسیاری از مردمان را هدیه آورد.

موج خوشحالی و شکرگزاری مردم کویر
پاسخ مسووالن به پیام شما

جوابیه های شهرداری بیرجند

*احتراما عطف به مطلب مندرج  در ستون پیام 
شما مورخ  95/8/29 در خصوص احداث پیست 
دوچرخه سواری در جاده ی پیام نور و دانشگاه 
بیرجند به استحضار می رساند : با عنایت به اینکه 
خارج از محدوده ی شهر می باشد امکان احداث 

پیست دوچرخه سواری وجود ندارد.
*احتراما عطف به مطلب مندرج  در ستون پیام 
شما مورخ  95/9/4 در خصوص دست فروشی 
افغان ها و جمع آوری سد معبر بازار به استحضار 
می رساند: اکیپ گشت زنی سد معبر همیشه و 
همه روزه در شیفت صبح و عصر در داخل بازار 
ی  برنامه  در  و  کرده  برخورد  فروشان  دست  با 
جمع آوری روزانه می باشد لیکن متاسفانه توسط 

گروهی از کسبه حمایت می شوند.
*احتراما عطف به مطلب مندرج  در ستون پیام 
محبوس  خصوص  در   95/9/۱3 مورخ   شما 
شدن کودک در خودرو و ناتوانی نیروهای آتش 
نشانی از نجات کودک به استحضار می رساند: 
طی بررسی  های انجام شده در مورخ 95/9/9 
 ۱5 پاسداران  آدرس  به  دقیقه   ۱3/49 ساعت 
 )PK خودروی  داخل  کودک  )حبس   ... پالک 
این خبر به ستاد فرماندهی عملیات آتش نشانی 
 ۱3/53 ساعت  در  عملیاتی  تیم  که  شد  اعالم 
دقیقه در موقعیت حاضر شده و پس از ۷ دقیقه 
در ساعت ۱4 درب خودرو باز و بدون هیچگونه 
خودرو  داخل  از  کودک   ، آسیبی  و  خسارت 
محترم  شهروند  است.چنانچه  شده  رهاسازی 
به سازمان  بیشتر  بررسی  دارند جهت  اعتراضی 

آتش نشانی مراجعه نمایند.
*احتراما عطف به مطلب مندرج  در ستون پیام 
آسفالت  خصوص  در   95/۱۰/۱9 مورخ   شما 
رساند:  استحضار می  به  مهرشهر   9 سینای  ابن 
اطالع  نیز  قبال  که  همانگونه  گرامی  شهروند 
ساکنین  ی  کلیه  بایست  می  است  شده  رسانی 
خیابان مذکور نسبت به پرداخت هزینه ی آماده 
سازی اقدام نمایند و با توجه به بررسی های به 
نسبت  اهالی  درصد  تنها ۱۰  تاکنون  آمده  عمل 
ساکنین  کلیه  از  لذا  اند  نموده  اقدام  پرداخت  به 
حساب  تسویه  به  نسبت  گردد  می  خواست  در 
اسرع  در  شهرداری  تا  اقدام  سازی  آماده  هزینه 
وقت نسبت به آسفالت خیابان مذکور اقدام نماید
ستون  در  مندرج   مطلب  به  عطف  *احتراما 
خصوص  در   95/۱۰/2۰ مورخ   شما  پیام 
استحضار  به  مجیدیه  بلوار  سمت  یک  آسفالت 
مذکور  محل  گرامی  شهروند  رساند:  می 
تحویل شهرداری نگردیده لذا جهت تسریع در 
امور به متولی مربوط )اتحادیه ی تعاونی های 

نمایید. (مراجعه  مهر  مسکن 

سرمقاله آقای هرم پور در خصوص مرگ و میرها 
این  که  اینجاست  سوال   . بود   تامل  قابل  واقعا 
آمارها توسط مسوولین اصال بررسی هم می شود ؟
9۱5 ... ۰39
آوا من یک سرمایه گذار هستم که در سال  ۱38۰ 
سرمایه گذاری کردم ولی غیر از سنگ اندازی و 

گیر چیزی در این شهر ندیدم امیدم به خداست
9۱5 ... 259

سالم اوا جان ؛ لطفا به اداره ثبت اسناد و امالک  
از پست  تغییرات شرکتها  بگویید در سامانه ثبت 
کردن های بیهوده و اذیت مردم قبل از تایید نهایی 
در سایت دست بردارد  .  دولت الکترونیک بالی 

جان مردم شده است.
9۱5 ... 452
به  امروز سردبیر محترم که  از سرمقاله  با تشکر 
واقعیت های مهمی اشاره کرد . دوستان استانداری 
های  شرکت  سهام  اکثریت  کنند  بررسی  بروند 
مطرح استان در دست چه کسانی هست آیا اینها 
اسم  به  یا فقط  و  دلسوز سهامداران خرد هستند 
می  را جذب  بالعوض  دولتی  منابع  عام  سهامی 
مردم  به  این وضع  اصالح  برای  لطفا  آوا   . کنند 

محروم و مظلوم  استان کمک کن
9۱5 ... 9۱3
مباحث مطروحه درجلسه شورای شهرمرکزاستان را 
پس ازسه هفته تعطیلی مطالعه نمودم بسیارجلسه 
پرباری بوداعضاجلسه با آنهمه سعه صدردرفکرحل 
مشکالت مردم رونق دادن به شهر چه تالش و 
عرقی می ریزند خالصه خدمت یعنی همین..واقعا 
اعضا شورا شهر مردم راچه تصورکرده اند ؟ الاقل 
مواردجلسه را به رسانه ها نکشانید زیرا غیربومی ها 
یاد می گیرند به شهرشان تسری می دهند حیفه 

چون این بیداری خدمتی تکرار نخوا هد شد.
9۱5 ... ۰۱۱
جای بسی تاسف و تاثر است که شهردار در مورد 
و  گیرد  می  خود  به  طلبکارانه  موضع  پارکینگ 
عملکرد بیست ساله را زیر سوال می برد و خود 
کاربری بانک ... در  طالقانی که پارکینگ بوده را 

به تجاری تبدیل می کند !!!!!!
9۱5 ... 4۰6
استاندار  به خصوص  مسووالن  تمام  از  با سالم 
ولی  نماینده  مجلس  در  مردم  نماینده  فرماندار 
فقیه وزرا بانک مرکزی عاجزانه خواهشمندیم به 
باشند خدایی  فکر سپرده گذاران موسسه میزان 
مردم نون خوردن ندارند کاری بکنند مردم اعتماد 

داشته باشند
9۱5 ... 245
به  لطفا  عزیز  فرماندار  محترم  استاندار   . سالم 
داد نفتکشهای شرکت نفتی برسید . ما نفتکشها 
که خود حامل فرآورده های نفتی تو این سرما 
هستیم از یکی دو روز قبل کارتهای سوختمان 
ها  جاده شهر  در  گردان  سر  و  رسیده  پایان  به 
گویند  می  نفت  شرکت  کردیم  مراجعه  شدیم 
ماه  اول  تا  کنید  تهیه  تومان   6۰۰ لیتری  آزاد 
که کارت شارژشود . با ماهی  ۷۰۰۰۰۰۰ قسط 
به  که  است  چاره  راه  تومانی   6۰۰ گازوییل  آیا 

ماپیشنهاد شده.
9۱5 ... 33۰
هستم  بیرجندی  شهروند  یک  من  سالم  با 
عرضه  های  نمایشگاه  اسم  کنم  می  پشنهاد 
مستقیم کاال را بگذارید نمایشگاه کاله برداری 
بازار کیلوی 6 هزار  مردم، چون کاالیی که در 

تومان است را به ۱2 هزارتومان می فروشند
9۱5 ... 2۰4

رفتن  حال  در  و  آمد  زمستان  امسال هم  سالم 
و  مزداب  روستای  برای  گاز  شرکت  اما  است 
گازرسانی  بیاید  اعتبار  بودند  داده  قول  که   آسو 
مردم  هم  ما  نشده  انجام  هنوز  کنیم  می 
 3 انتقال  خط  با  و  هستیم  بیرجند  روستاهای 

کیلومتر بیشتر فاصله نداریم. 

پس از بارش رحمت الهی در خراسان جنوبی رقم خورد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 139560308001002840-1395/09/7 کالسه 1395114408001000097 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر عبداللهی فرزند علیرضا 
به شماره شناسنامه 6 صادره از بیرجند و شماره ملی 0653092709 نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 111/95 مترمربع قسمتی 
از پالک 2923 فرعی از 1402 - اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای رضا کدخدائی تایید و  محرز گردیده است. لذا 
به  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/11   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/27      علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 139560308001002977-1395/09/17 کالسه 1394114408001000275 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی موسسه خیریه هیئت 
ابوالفضلی بیرجند به شماره ثبت 21 و شناسه ملی 10360001663 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 469/15 متر 
مربع پالک 3845- اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقایان محمد حسن داودی و محمد حسن علی زاده بیرجندی 
و سید محمد زمزم تایید و محرز گردیده است. لذا به  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خویش را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/11      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/27        علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139560308001002842-1395/09/7 کالسه 1395114408001000099هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد علی آبادی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 
8 صادره از حوزه 3 قائنات و شماره ملی 0889673691 نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 113/28 مترمربع قسمتی از پالک 2923 
فرعی از 1402 -  اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا کدخدائی تایید و  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خویش را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/11      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/27          علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 139560308001002944-1395/09/16 کالسه 1394114408001000274 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند 
به شماره ثبت 21 و شناسه ملی 10360001663 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 115/05 متر مربع پالک 3662 - اصلی واقع در بخش یک 
حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقایان غالمرضا عابدیان مقدم و محمد حسن حسنی  تایید و  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خویش را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/11     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/27      علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اتحادیه  صنف فروشندگان پوشاک بیرجند
اعضای محترم با توجه به اینکه در بازرسی های صورت گرفته واحد صنفی شما شناسایی نشده 
است برای مشخص کردن وضعیت پروانه کسب خود از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 
روز به اتحادیه مراجعه نمایید در غیر این صورت پروانه کسب ابطال و اتحادیه هیچگونه مسئولیتی 

برعهده نخواهد داشت.
آدرس اتحادیه: خیابان آیت ا... مدرس- نبش مدرس 66 - ساختمان صدف - طبقه اول 
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محمدرضاحمیده حدادی36محمدفاطمه آسیابانی35
سید احمدسیده آمنه رمضانی38محمدبانو دهقان درمیان37
محمدرضاشهربانو ماسینی40اسمعیلفاطمه غفوری39
محمدعلیرضا روانان42محمدامیر رمضانی41
محمدربابه رستم زاده44غالمرضاناهید سمن43
محمد حسینمهناز مقدم46محمدمنصور سورگی45
رضاحسین نصیرنیا48محمدمرتضی دهکرد47
علی اکبرفاطمه آهنی50حسنزهره تنها49
شمس الحقنغمه قادری52غالمحسینبهروز برزگانی51
حسین زهره بخشی54علیرضاعباس طاهریان53
محمدرضا کارگر56غالمحسینسکینه ترابی55
نجمه 58غالمحسینحانیه روغنی57

محمدپوربمی
مهدی

بهنام ملک 59
آبادی

محمد حسینعلی کارگر60محمد

سید علی 61
قالیبافان

سید علی 
اصغر

بهمنآرمان عباسی62

سمانه 63
شکوفیان

محمدحمیرا غالمی64محمد حسن

جمعهحلیمه عبدالهی66غالمرضاملیحه دلجو65
زهره هاشمی 67
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مریم قاسمی 68محمدرضا
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سید مجید 69
افضلی
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حاجی 
محمد
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نیلوفر ناصری 78سبحان
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غالم محمد

مهدی79
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علیرضا کاووسی 82غالمرضاسمانه اکبرزاده81
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محمدحسن 82
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از تاِش ُتو صد  تاِر ِمبَُرم لُو ُجو ، ُتشنِه  َور ِمَگرُدنُم: یعنی صد تا را از قبیل تو فریب می دهم ، تو می خواهی مرا فریب دهی !؟
اُشپُشوِن  َمنیژه  خانم  اِسم َدِره :یعنی به قدری آدم سخت گیر و گرانفروشی است که حتی شپش هایش را نام منیژه خانم نهاده است.  

یادداشت طنز

ایرباس نو، سالم سالم...

محمد علی محمدپور- 
در  را  هفته  این  شنبه 
که  کردیم  آغاز  حالی 
هواپیمای  نخستین 
ایرباس خریداری شده 
سرزمین  این  پهنه  در 
به زمین نشست و همان طور که فکر می کردیم 
با واکنش های متفاوت هموطنان عزیز مواجه 
از هواپیما  شد. در کل بعضی عزیزان طوری 
گزارش لحظه به لحظه در شبکه های اجتماعی 
منتشر می کردند که گویی خودشان هواپیما را 
ساخته اند یا دست کم انگار خودشان هواپیما را 
توی بازار پسند کرده اند. یکی از دوستان بنده 
از تمام مراحل رفتن هواپیما به کارواش و بلند 
شدنش و نشستنش عکس و فیلم می گذاشت 
در اینستاگرامش. بعضی هم پست می گذاشتند: 
»ایرباس نو، ایرباس نو، سالم سالم...«. هواپیما 
که به زمین نشست هم بعضی دوستانم که به 
گرفته  باال ژست  آن  بودند طوری  رفته  آنجا 
هواپیما  اختراع  موقع  رایت  برادران  که  بودند 
چنین ژستی نگرفته بودند. یعنی این قدر ندید 
توی  خودمان  انگار  گفتم  طوری  بدید؟)یک 
پارکینگ مان دست کم دوسه تا ایرباس پارک 
شده!( البته می شود گفت در کل حق داشتند بعد 
از 40 سال تحریم و سوار هواپیماهای سقوطف 
... ببخشید توپولوف شدن باالخره امنیت دارد به 

خطوط هوایی کشورمان برمی گردد. 
اتفاق  یک  بگذریم  این ها  همه  از  حاال 
هواپیمایی دیگر در چند روز گذشته این بود 
که در یکی از خطوط هواپیمایی، شیر غیرقابل 
فروش مدارس برای مسافران توزیع شد. یعنی 
شیر را به بچه های مدرسه نداده اند و برده اند 
به مسافر هواپیما داده اند. مدیر شرکت لبنی 
مربوطه البته توضیح فرموده اند یک خطای 
همین  ما  که  اتفاق شده  این  باعث  انسانی 
می کنیم  اعالم  را  خودمان  نگرانی  ابراز  جا 
که با این فرمان که شما جلو می روید هیچ 
انسانی  با یک خطای  روز  فردا  نیست  بعید 
جنگل  شیر  مدارس،  شیر  جای  به  دیگر 
توی هواپیما توزیع کنید. به هر حال انتظار 
می رود عزیزان دقت بیشتری بفرمایند ... .

داستان طنز

نژاد-  رزمی  فرنگیس 
از  یکی  تابلوی  روی 
بین  های  رستوران 
راهی  نوشته شده بود: 
شما در این مکان غذا 
پول  ما  بفرمایید،  میل 

راننده  دریافت خواهیم کرد.  نوه شما  از  را  آن 
پارک  را  اتومبیلش  تابلو،  این  خواندن  با  ای 
داد  سفارش  مفصلی  غذای  و  شد  وارد  و  کرد 
و خورد. بعد از خوردن غذا با خیالی آسوده می 
با  برود ولی دید که خدمتگزار  بیرون  خواست 
صورتحسابی بلند باال جلویش سبز شده است. 
با تعجب پرسید: مگر شما ننوشته اید که پول 
غذا را از نوه ی من خواهید گرفت؟ خدمتگزار با 
لبخند جواب داد: چرا قربان، ما پول غذای امروز 
این  ولی  گرفت،  خواهیم  تان  نوه  از  را  شما 
صورتحساب مال مرحوم پدربزرگ شماست!

کوتــاه؛ مــوتاه

حمل بار با سوخت هسته ای -  ابوالفضل هوشمندیقاب عکس کاریکاتور عادت هایي که به کبد آسيب ميزنند :     خلجی

چقدر مادر زنتان را دوست دارید؟
روزی  داشت.  دختر  سه  زنی  صادقیان-  مهدی 
تصمیم گرفت میزان عالقه ای دامادهایش به خود 
را ارزیابی کند. یکی از دامادها را به خانه دعوت کرد 
و در حالی که در کنار استخر قدم میزدند وانمود کرد 
که پایش لیز خورده و خود را درون استخر انداخت. 
دامادش فوراً شیرجه رفت و او را نجات داد. روز بعد 

یک ماشین 206 نو جلوی پارکینگ خانه داماد بود و 
روی شیشه اش نوشته بود: »متشکرم! از طرف مادر 
زنت«. زن همین کار را با داماد دومش کرد و این بار 
هم داماد فوراً شیرجه رفت و ... . داماد دوم هم روز 
بعد ماشینی با همان پیام قبلی هدیه گرفت. نوبت به 
داماد آخر رسید. زن باز هم همان صحنه را تکرار کرد 

اما داماد از جایش تکان نخورد. او پیش خود فکر کرد 
وقتش رسیده که این پیرزن از دنیا برود پس چرا من 
خودم را به خطر بیاندازم؟ ایستاد تا مادر زنش در آب 
غرق شد و مرد. فردا صبح یک ماشین بی ام  و  آخرین 
مدل جلوی پارکینگ خانه داماد سوم بود که روی 
شیشه اش نوشته بود:»متشکرم! ازطرف پدر زنت ... «.

پیغامگیر تلفن شاعران بزرگمی دانید که ...

پیغام گیر حافظ 
رفته ام بیرون من از کاشانه خود، غم مخور!

تا مگر بینم رخ جانانه خود، غم مخور!
بشنوی پاسخ ز حافظ گر که بگذاری پیام

زآن زمان کو باز گردم خانه خود، غم مخور !

پیغام گیر سعدی
از آوای دل انگیز تو مستم

نباشم خانه و شرمنده هستم
به پیغام تو خواهم گفت پاسخ

فلک را گر فرصتی دادی به دستم

پیغام گیر فردوسی
نمی باشم امروز اندر سرای

که رسم ادب را بیارم به جای
به پیغامت ای دوست گویم جواب

چو فردا بر آید بلند آفتاب

پیغام گیر خیام
این چرخ فلک عمر مرا داد به باد
ممنون توام که کرده ای از من یاد
رفتم سر کوچه منزل کوزه فروش
آیم چو به خانه پاسخت خواهم داد!

پیغام گیر منوچهری
از شرم به رنگ باده باشد رویم
در خانه نباشم که سالمی گویم
بگذاری اگر پیغام پاسخ دهمت

زان پیش که همچو برف گردد رویم !

پیغام گیر موالنا
بهر سماع از خانه ام رفتم برون ... رقصان شوم !
شوری برانگیزم به پا ... خندان شوم شادان شوم !
برگو به من پیغام خود ... هم نمره و هم نام خود
فردا تو را پاسخ دهم ... جان تو را قربان شوم!

پیغام گیر بابا طاهر
تلیفون کرده ای جانم فدایت !
الهی مو به قوربون صدایت !

چو از صحرا بیایم نازنینم
فرستم پاسخی از دل برایت !

پیغام گیر نیما 
چون صداهایی که می آید

شبا هنگام از جنگل
از شغالی دور

گر شنیدی بوق
بر زبان آر آن سخن هایی که خواهی بشنوم

در فضایی عاری از تزویر
ندایت چون انعکاس صبح آزا کوه

پاسخی گیرد ز من از دره های یوش

پیغام گیر شاملو 
بر آبگینه ای از جیوه سکوت
سنگواره ای از دستان آدمیت

آتشی و چرخی که آفرید
تا کلید واژه ای از دور شنوا
در آن با من سخن بگو
که با همان جوابی گویم

تآنگاه که توانستن سرودی است

پیغام گیر فروغ
نیستم ... نیستم ... اما می آیم ... می آیم ... می آیم

با بوته ها که چیده ام از بیشه های آن سوی دیوار 
می آیم ... می آیم ... می آیم
و آستانه پر از عشق می شود

و من در آستانه به آنها که پیغام گذاشته اند
... سالمی دوباره خواهم داد ...

* ندا نادم

 A مصرف بیش از حد ويتامین 
مصرف انواع نوشابه 

مصرف الكل مصرف زياد شكر

یکی منو آگاه کنه  ... 

می خوام بدونم دقیقاً اینایی که پنج دقیقه قبل 
از سبز شدن چراغ راهنمایی حرکت می کنند، با 
اون پنج دقیقه اضافی تو زندگیشون چه کارایه 

مهمی مثاًل انجام میدن ... ؟!

شوخ طبعی  ...

آموزی  دانش 
امتحانی  برگه 
اش را سفید داد و 
روی آن با خطی 
خوانا  و  درشت 
نوشت:  سکوتم نشانه نداشتن معلومات نیست ... 
آنچه در ذهن است، قابل بیان برای شما نیست. 
به او مدرکی دادند که در آن نوشته شده بود: رد 
شدنت نشانه شکستت نیست، بلکه شوخ طبعی 

ات ارزش دیدنت در سال آینده را دارد ... !

نوستالژی  ... 

مکالمه ما و دوستان در دوران دبستان: 
الو سالم منزل علیزاده؟ بله بفرمایید ...

علیزاده هست؟ / شما؟ 
من بغل دستیشم ...

دیالوگ های ماندگار  ...

آقای مجری: ریاضی چند شدی؟ 
پسر عمه زا: چهار.

آقای مجری: خجالت نمی کشی؟
پسر عمه زا: نه اصاًل اون کسی که ازش تقلب 

کردم باید خجالت بکشه ... !

چرا زنان عمر بیشتری می کنند ؟ 

غر  که  افرادی  متوسط  طور  به 
کنند.  بیشتر عمر می  زنند،  می 
رها ساختن تنش، سیستم ایمنی 
را تقویت می کند و سالمتی شما 

را افزایش می دهد !

مصرف چیپس و تنقالت حاوي چربي هاي ترانس

بی
جنو

ن 
سا

خرا
ی 

آوا
ما: 

ه ن
داد

از همه افراد محترم و  محترمه تقاضا دارم که 
پس از خواندن این مطلب هیچگونه موضع 
خصمانه ای اتخاذ نفرمایند زیرا این مطلب فقط 

جنبه طنز داشت.

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

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

20 ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC
خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب

هر سه سرویس یک سرویس رایگان 
هدیه  بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M
5 سال ضمانت

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

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

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 32324444 - 09157639200

تاالر پذیرایــی درویش  پیتــزا

  نبش پاسداران 19 باالتر از میدان جانبازان 
 3 2 4 2 3 1 3 1

انــواع
 غــذای

 ایتالیــایی

ثبت نام کربال - زمینی 

تاریخ اعزام : 95/11/17

دفتر  خدمات زیارتی عماد بیرجند

میدان شهدا - جنب بانک صادرات

 ساختمان آوا  32224113

تزئینات ساختمانی رحیمی
مشاوره و طراحی در محل

 رایگان ، بازسازی منازل قدیمی
 کناف ، دیوارپوش ، کاغذ دیواری

رنگ آميزی  
نورپردازی

 09155610111
 بين مدرس

49-47 

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

نقد و اقساط              در اسرع وقت

09158652889 - 09903576760 برادران صحرانورد
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دستیابی به موفقیت، با غلبه بر این 9 مانع

دوشنبه * 27 دی  1395 * شماره 3698

آیه روز  

پس براى كسانى كه ستم كردند بهره  اى است از عذاب همانند بهره عذاب ياران ]قبلى[شان پس 
]بگو[ در خواستن عذاب از من شتابزدگى نكنند. سوره الذاريات، آيه 59

حدیث روز  

در كار خير، خود را به زحمت اندازيد و در اين راه با هوا و هوس خود مبارزه كنيد، زيرا طبيعت انسان 
به بدى تمايل دارد. حضرت محمد )ص(

دال غافل ز سبحـانى چه حاصل
مطيع نفس و شيطانى چه حاصل

بـود قـدر تو افـزون از ماليک
تو قدر خود نمى دانى چه حاصل

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر

نگرش

یک لحظه مکث کن

 » من خواب دیده ام «  

دکتر خاطره شیبانی، استاد ادبیات و سینما در مدرسه 
مطالعات زبان انگلیسی و تئاتر دانشگاه گوئلف کانادا و 
متولد بیرجند است. وی در اوقات فراغت خود اشعاری 

به هر دو زبان فارسی و انگلیسی می سراید:
من خواب دیده ام

که آبی سبز جاری دست هایت
بر کویر تشنه تنم خواهد بارید

من خواب دیده ام
که عشق، رخت هجران را بر بسته است

من خواب دیده ام
که غم ، غروب کرده است

گریه در میهمان خانه خیال قهقهه سر داده است
که شادی، لبخند آزادی سر داده است

من خواب دیده ام
که فرزند دریای سبز آبی خزر

به میهمانی کویر لوت آمده است
من خواب دیده ام...

من خواب کودک درونم را دیده ام
که چون پرنده ای سبک بال

در آسمان بی انتهای عشق پر و بال می زند
من خواب پسر بچه های تازه بالغ عاشق را دیده ام

که تا زمان ابدیت، هم چنان
آخرین تیر عشق را

به سرزمین برهوت تنهایی پرتاب می کنند
تا دخترکان دل زده کویر را

با کمان دوستی
به ضیافت سبز آب رهنمون کنند

من خواب دیده ام
من خواب سبز عشق را باز دیده ام...

در  اش  پسر25ساله  همراه  به  مسنی  مرد 
در  مسافران  که  حالی  در  بودند.  نشسته   قطار 
صندلی های خود نشسته بودند، قطار شروع به حرکت 
به محض شروع حرکت قطار پسر که در کنار   . کرد 

پنجره نشسته بود پر از شور و هیجان شد.
که  حالی  در  و  برد  بیرون  پنجره  از  را  دستش 
کرد،  می  لمس  لذت  با  را  حرکت  حال  در  هوای 
کنند.  می  حرکت  ها  درخت  کن  نگاه  پدر  زد:  فریاد 
تحسین  را  پسرش  هیجان  لبخندی  با  مسن  مرد 
که  بودند  نشسته  جوانی  زوج  جوان  مرد  کنار   کرد. 
حرف های پدر و پسر را می شنیدند و از پسر جوان که 
مانند یک کودک 5 ساله رفتار می کرد، متعجب شده 
بودند.ناگهان جوان دوباره با هیجان فریاد زد: پدر نگاه 
کن،رودخانه،حیوانات و ابرها با قطار حرکت می کنند. زوج 

جوان پسر را با دلسوزی نگاه می کردند.
پسر  دست  روی  باران  قطره  چند  شد.  شروع  باران 
دوباره  و  کرد  لمس  را  آن  لذت  با  و  چکید  جوان 
جوان  زوج  بارد.  می  کن.باران  نگاه  زد:پدر  فریاد 
پرسیدند:چرا  مسن  مرد  از  و  نیاوردند  طاقت  دیگر 
نمی  مراجعه  پزشک  به  پسرتان  مداوای  برای  شما 
بیمارستان از  االن  همین  ما  گفت:  مسن  مرد   کنید؟ 
زندگی  بار در  اولین  برای  امروز پسرم  بر می گردیم.   

می تواند ببیند...

همه ما می دانیم که موفقیت محصول تالش و 
پشتکار است. اما عامل دیگری هم در موفقیت 
نقش دارد که معموال هم مورد توجه قرار نمی 
گیرد: قدرت ذهنی و عاطفی. این توان ذهنی 
و عاطفی، همچون سایر ویژگی های مثبت 
به سادگی در دسترس بعضی افراد قرار دارد، 
باید  از آن  برای برخورداری  اما عده ای هم 
تالش بیشتری به خرج دهند. برای افزایش 
قدرت ذهنی خود باید نگاهی دقیق به زندگی 
خود بیاندازید تا با ویژگی هایی که باید در خود 
تقویت کنید و یا بطور کلی کنار بگذارید آشنا 
 شوید. در ادامه با 9 عاملی که مانع موفقیت شما 
می شوند و باید هر چه سریعتر آنها را از سر راه 

خود بردارید آشنا می شوید.
1. حسادت

شمارش  هنر  به  گاه  که   حسادت 
موهبت های زندگی دیگران به جای نعمات 
زندگی خودتان تعبیر می شود، یکی از عوامل 
نابودکننده موفقیت است. هر چه بیشتر بتوانید 
به  هایتان  ناداشته  جای  به  را   تمرکزتان 

احساس  بیشتر  داشته هایتان معطوف کنید، 
شادمانی می کنید و موفقیت بیشتری را در 
زندگی خود تجربه می کنید. حسادت نوعی 
از  توهم است؛ خوشبختی دیگران هیچ چیز 

شما کسر نخواهد کرد.
2. کمال گرایی

گرایی  کمال  یا  خودآزاری  از  درجه  باالترین 
ها  بهترین  جستجوی  مفهوم  به  واقع  در 
نیست، بلکه بدین معنی است که شما کنترل 
خود را به صدایی می سپارید که در ذهنتان 
فریاد می زند شما هرگز نمی توانید به اندازه 
کافی خوب باشید. کمال گرایی نه تنها مانع 
به  تواند  می  بلکه  شود  می  شما  موفقیت 
افسردگی  اضطراب،  از  شدیدی   احساس 

و رخوت منجر شود.
3. مقایسه

مقایسه دیگران  با  را  موفق هرگز خود   افراد 
نمی کنند. آنها می دانند که این کار فقط اتالف 
وقت و انرژی است، چرا که، همانطور که حتما 
متوجه شده اید، هیچکس شبیه شما نیست. 

فقط خود را با آنچه بوده اید و آنچه در آینده 
تمایل دارید باشید مقایسه کنید.

4. سرزنش
زندگی ما، موفقیت ها و دستاوردهایمان همگی 
نتیجه عملکرد خودمان است، بنابراین سرزنش 
دیگران در مواقعی که مشکلی بوجود می آید 
کاری کامال اشتباه است. در مواقع بروز مشکل، 
به جای سرزنش دیگران وقت و انرژی خود را 
برای رفع مشکل و درست کردن اوضاع صرف 
تنبالنه  راهی  دیگران  کردن  سرزنش  کنید. 

برای توجیه شکست ها و اشتباهات است.
5. عدم برخورداری از اعتماد به نفس

هر زمان به توان پیشرفت خود شک کردید، به 
مسیری که تا کنون پیموده اید نگاهی بیاندازید؛ 
تمامی آنچه در این مسیر تجربه کرده اید و تمام 
مشکالت و ترس هایی که بر آنها غلبه کرده اید 
را مرور کنید. اجازه ندهید شک و تردید نسبت 
به توانایی هایتان شما را از پیشرفت بازدارد، چرا 
که هیچ چیز دیگری تا این حد نمی تواند مانع 

پیشرفت و دستیابی شما به موفقیت شود.

6. ترس
اگر از شکست واهمه داشته باشید، احتماال از 
اقدام کردن هم می ترسید. ترس فقط روشی 
است که ذهن شما از آن طریق به شما اعالم 
می کند که چیز مهمی وجود دارد که باید بر 
آن غلبه کنید، پس اجازه ندهید ترس بر سر 
راه موفقیت شما قرار گیرد. خطرات در عالم 
واقعیت وجود دارند، اگر بر ترس خود غلبه کنید 
می توانید قوی تر، عاقل تر و با هوش تر به راه 

خود ادامه دهید.
7. حواس پرتی

اطراف  در  پرتی  برای حواس  عاملی  همیشه 
اما  دارد.  وجود  تان  قدمی  چند  در  و  شما 
بتوانید  باید  هستید،  موفقیت  خواهان  اگر 
را  تمرکزتان  و  شوید  چیره  عوامل  این  بر 
لذات  جای  به  سازید.  قدرتمندتر  چه   هر 
لحظه ای و گذرا، تالش کنید به رضایت عمیق 
و ماندگاری که از مداومت و به سرانجام رساندن 
امور ناشی می شود بیاندیشید. اجازه ندهید آنچه 
در اطراف شما رخ می دهد، شما را از موفقیت و 

پیروزی تان دور کند.
8. حس ایمنی

بیشتر مردم می گویند از آنچه انجام داده اند 
پشیمان نیستند اما همیشه در حسرت کارهایی 
هستند که شانس انجامش را داشتند و انجام 
ندادند. اشتباه برای هر کسی رخ می دهد و می 
گذرد، اما »کاش« و »اگر« صدمه ای غیر قابل 
جبران در زندگی ما به جا می گذارد. زندگی کوتاه 
تر از آن است که هر روز صبح با حسرت از خواب 
برخیزیم. اگر به دنبال موفقیت هستید از فرصت 

هایی که برایتان پیش می آید استفاده کنید.
9. تاخیر در انجام کارها

این عامل یکی از محبوب ترین روش های 
تخریب آینده است! هر روزی که انجام امور را 
به تعویق می اندازید، یک روز دیگر را با نگرانی 
برسند  انجام  به  باید  اموری که  در خصوص 
پشت سر می گذارید. اگر بتوانید با این عادت 
خود مبارزه کتید، قدمی بزرگ به سوی موفقیت 
برداشته اید.  چه عاملی شما را از رسیدن به 

موفقیت بازداشته است؟

عارفانه روز

خدايا با نام تو آغاز مى كنم شروع هر لحظه را 
اى كه زيباترين علت هر آغاز تويى! امروزم

  را باتالش و مهربانى به تو مى سپارم 
يارو ياورم باش اى بزرگترين.

درون آدمها را در زمان عصبانیت بشناسید ، 
حرفهایی که آدم ها در زمان عصبانیت به شما 
می زنند واقعی ترین نظر آنها در مورد شماست .

یکی از مهمترین چیزهایی که تو این سالها یاد 
گرفتم این است  که وقتی خوشبختی رو پیدا 

کردی سوال پیچش نکن !

  پيشكش نگاه مهربونتان در اين روز زيباى 
زمستانى گل رابراى  زندگيتان وكوتاهى عمرش  
رابراى غمهايتان آرزومندم لبتان غنچه لبخند 

دلتان خوش  روزگارتان بروفق مراد

                        
بسامد   - التیام     -1 افقی: 
از   - شد  و  آمد  کثرت   -2
بلوچستان  و  شهرهای سیستان 
 -3 نفسانی  های  خواهش   -
سوپ   - رشته   - سیاهرگ 
داروی   - مکان    -4 طناب   -
بیهوشی - ضمیر سوم - کربن 
سبزه    - وقت   -5 خالص 
کوتاه  منقار   - حوض   -کناره 
حرارت-زنهار  درجه   -6
رساندن  صدمه   - خواستن 
نماز   - خاموش  دوست   -7
زبان  رفوزگی 8-  مستحبی  - 
مردم پاکستان - گوشه گیر - 
گیاه   -9 بایر  و  خشک  زمین 
 - بیمار   سخن   - تاجریزی 
راه  به  کمک  برای  ای   وسیله 
به  را  سر    -10 بیماران  رفتن 
و  زین  کند-   می  متصل  تنه 
 -11 فرنگ  زیر   - اسب  برگ 
آهسته   - مرطوب  و  خیس   -
اختراع    -12 مهلک  سم   -
زمینه   و  موضوع   - مارکونی 
حرف   - شکل  و  ریخت   -
 - زاپاس     -13 کجی  دهن 
پز  و  پخت  لوازم  از  پرسپکتیو  
اکوادور  پایتخت    -14 قدیمی 
- شاب  -پادگان 15-  نوعی 
راه رفتن اسب  -دریاچه شاعر

شهرهای  از   -1 عمودي: 
برقی  لوازم  مغازه   - لرستان  
2- فریاد شادی - بزرگ داشته 
 -3 شنیداری  رسانه  شده-  
ساندویچ سوسیس-   - ثروتمند 
طبیب  و  پزشک   - بلند 
برهمن  یار  4- زگیل-  وی - 
ورزشی  عدد   -5 پوستین   -
پارسنگ   -6 وداع   - -قیف  
نقد  پول  مقلد  -  ترازو-  مرغ 
جهان   دریاچه  ترین  بزرگ   -7
- مثل-  قطار شهری 8- قابله 
دارایی  ملکه مصر-   آخرین   -
9- عروس - آبنما - محلی در 

استاندار   - پیکان    -10 مکه 
قدیم - علف حصیر 11-  حس 
متانت   و  سنگینی   - بساوایی 
ویتامین    -12 ساعت  -نیم 
رخصت  و  جازه  ا  خون-  انعقاد 
صاف   - جنابعالی  و  من   -
بلژیک  پایتخت   - دیلم    -13
ساعت   پاندول    -14 وسیله   -
- نامی که یونانیان به داریوش 
شاه ایران داده بودند  -بی اعتنا 
انواع  از    -15 بندها  و  قید  به 
و صاحب  انگلیسی  شاعر  خط  

اثر » زندانی شیالن «
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 سـاندویـچ فــدک
بین عدل 16و 18   تلفن : 32204036

لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.

اولین و تنها ساندویچی 
کامال شبانه روزی در بیرجند

پیمانکاری آذر نوید      
اجرای گرانولیت نما

دارای نمونه کاری فراوان در 
خراسان جنوبی   09159026404

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نيسان، وانت 
كارگر و بارچين ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بيرجند- سجادشهر- نبش غدير 4 
با مديريت: جليل رحيم آبادى
09159634038 -09155642959
32414702
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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

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت

 90 متر مفید ، دو خواب ، تراس 
 انباري ، پارکینگ ، واقع در غفاری
با پرداخت 30 میلیون تومان  

09155612431 - 09155614208

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

تجربه کنید.   09158668002

جواز حمل اسلحه شکاری تک لول 
چخماقی ساخت ترکیه با شماره 

سالح 3003108 و شماره سریال 
1479816به نام اینجانب امیر بنی 
اسدی مقدم مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

ترجمه انواع متون عمومی

 و تخصصی در کمترین زمان  

و با مناسب ترین قیمت

توسط کارشناس ارشد زبان

09304447249

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

تعمیـرات  ساختمـانی 
سنگ و کاشی، سرامیک، نما، پیچ و رولپالک نما    09159632293 - زارع

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

واگذاری روسری سرا واقع در 
خیابان معلم با موقعیت عالی به دلیل 

مهاجرت     09158670718

میوه فروشی با موقعیت بسیار عالی 
به دلیل مهاجرت به فروش می رسد

09155612841
شرکت تعاونی تولید روستایی آساک یار 
قهستان درنظر دارد پیرو صورتجلسه 

هیئت مدیره مورخ 95/10/20
 یک باب سوله در شهر قهستان

 به قیمت کارشناسی 80 میلیون تومان
 را به فروش برساند. 

09151613700

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

استخدام بازاریاب
به اطالع آن دسته از عزیزانی که عالقه مند به موفقیت و پیشرفت می باشند 

یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی با داشتن برندهای معتبر 
حقوق ثابت بیمه و پورسانت عالی نیاز به افراد واجد شرایط ذیل دارد 

بازاریاب حضوری خانم یا آقا - بازاریاب تلفنی خانم یا آقا 
32320138 -09154811449

قابل توجه ارگان های دولتی و غیر دولتی، پیمانکاران محترم شهری و روستایی 

کله تریلی آماده همکاری به صورت شبانه روزی با دو راننده پایه یک می باشد. 
*** هدف ما مسافت کمتر آرامشی بهتر ***

09010565961 - مجید افرا   ساعت تماس: 10صبح الی 10 شب

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

09153613243 - شریفی

به یک تایپیست برای همکاری 
در شرکت محدوده خیابان معلم 

نیازمندیم. 32432811

سمساری مرتضی  تمامی لوازم منزل 
و اداری شما را عادالنه خریداریم.   
09159632924 - امیرآبادی زاده
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مقام هفتمی بانوی ایرانی در جام جهانی یخ نوردی

سومین مرحله جام جهانی یخ نوردی با حضور زنان و مردان یخ 
نورد از سراسر جهان در کره جنوبی برگزار شد و زینب موسوی 
از ایران عنوان هفتمی این رقابت ها را بدست آورد. فدراسیون 
کوهنوردی و صعود های ورزشی، زینب موسوی یخ نوردپس از 
صعود به جمع 8 نفر مرحله پایانی، نتوانست در مقابله با ماریا 
عنوان  به  و  شود  پیروز  رشته  این  در  جهان  قهرمان  تلوکونیا 
مرحله سوم  زنان  بخش  کرد.در  بسنده  ها  رقابت  این  هفتمی 
رقابت های جام جهانی یخ نوردی کره جنوبی، ناتالیا بیلیاوا از 

روسیه عنوان قهرمانی را کسب کرد.

بیلیارد ایران دارای جایگاه ارزشمند در جهان است

در  بیلیارد  ورزشی  رشته  گفت:  بیلیارد  فدراسیون  رئیس  نایب 
ایران دارای جایگاه ارزشمند بین کشورهای مختلف دنیاست.وی 
افزود: ایران 3 قهرمان جهانی در رشته بیلیارد دارد که با برنامه 
بهترین  اینکه  بیان  با  یابد.وی  می  افزایش  تعداد  این  ها  ریزی 
داوران اسنوکر دنیا در ایران وجود دارد، گفت: در اغلب مسابقات 
بین المللی، بازی های نهایی بیلیارد را داوران ایرانی قضاوت می 
کنند،ورزشکاران بیلیارد اسنوکر ایران در بخش مردان مقام دوم 

و در بخش بانوان رده نهم جهان را در اختیار دارند.

جشنواره استعدادیابی ورزشی در استان برگزار می شود 

جنوبی  خراسان  در  ورزشی  استعدادیابی  همگانی  جشنواره 
استعدادیابی ورزشی در 4  برگزار می شود. جشنواره همگانی 
رشته والیبال، هندبال، شمشیربازی و سه گانه در استان آغاز 
و  ورزش  وزارت  های  سیاست  و  اهداف  راستای  شود.در  می 
مستعدد،  ورزشکاران  شناسایی  و  استعدادیابی  امر  در  جوانان 
استان  همگانی  هیئت  همکاری  با  دارد  نظر  در  کل  اداره  این 
کند.این  برگزار  را  ورزشی  استعدادیابی  همگانی  جشنواره 
والیبال، هندبال، شمشیربازی و  جشنواره در 4 رشته ورزشی 
برگزار خواهد شد.مراسم  تا 14 سال   9 در سنین  و  گانه  سه 
افتتاحیه جشنواره روز سه شنبه 28 دی ماه از ساعت 18 در 

سالن ورزشی شهیدین قاسمی بیرجند برگزار می شود.

مدال برنز ورزشکار استان در مسابقات پرورش  اندام کشور

ورزشکار خراسان جنوبی در سومین دوره مسابقات جایزه بزرگ 
پرورش  اندام جاده ابریشم، مدال برنز را از آن خود کرد.مرتضی 
جایزه  مسابقات  دوره  سومین  برنز  مدال  بشرویه  از  خاکساری 
بزرگ پرورش  اندام جاده ابریشم کشور را در رشته بادی بیلدینگ 
از آن خود کرد.این مسابقات با حضور 250 ورزشکار در 3 رشته 

فیزیک، بادی کالسیک و بادی بیلدینگ در تهران برگزار شد.

این ادویه  طول عمر را تضمین می کند!

افرادی که به طور مرتبط فلفل قرمز تند 
مصرف می کنند، با کاهش 13 درصدی 
و  مرگ  ویژه  به  میرها  و  مرگ  کل  در 
سکته  و  قلبی  حمالت  از  ناشی  میرهای 
مغزی روبرو هستند. محققان در مطالعه 
بررسی  از  حاصل  های  داده  از  جدید، 
بهداشت ملی و آزمون تغذیه ای بر بیش 

از 16 هزار آمریکایی در یک دوره زمانی 
23 ساله استفاده کردند.آنها متوجه شدند 
افرادی که در گروه مورد مطالعه فلفل قرمز 
تند مصرف می کردند، بیشتر مرد، جوان، 
و سبزیجات  بودند  متاهل  و  سفیدپوست 
و گوشت بیشتری مصرف می کردند. آنها 
همچنین کلسترول و HDL پایین داشتند.

آسان ترین روش تشخیص سنگ صفرا 

بارداری،کاهش  ضد  قرص های  مصرف 
غذایی  رژیم  یک  دنبال  به  وزن  سریع 
می توانند  داروها  برخی  مصرف  و  سخت 
سنگ صفرا را ایجاد کند. یکی از اعمال بی 
شمار کبد، ترشح صفراست. قسمت عمده 
صفرا به صورت تغلیظ شده در کیسه صفرا 
ذخیره می شود.کیسه صفرا، صفرای غلیظ 

محرک های  بعضی  به  پاسخ  در  را  خود 
چرب  غذای  ورود  مانند  گوارش  دستگاه 
آزاد  هورمون ها،  از  برخی  ترشح  و  آن  به 
می کند. برخی شرایط غیر طبیعی مثل 
ترکیبات  از  برخی  نامتناسب  افزایش 
باعث رسوب صفرا  تشکیل دهنده صفرا، 

در کیسه صفرا و تشکیل سنگ می شود.

مصرف »به« افراد را خوشحال می کند 

یک کارشناس طب سنتی گفت: مصرف 
احیای  و  تجدید  برای  می تواند  »به« 
مفید  افراد  کردن  خوشحال  و  روحیه 
سنتی،  طب  ارشد  کارشناس  باشد.این 
»به« را تقویت کننده قلب، کبد و معده 
میوه  این  مصرف  کرد:  اظهار  و  دانست 
عالوه  به  و  است  مفید  معده  زخم  برای 

اشتها را نیز تحریک می کند. مصرف »به« 
سرماخوردگی  به  مبتال  که  افرادی  برای 
هستند مفید است و سینه را نرم می کند. 
از  و  به هضم غذا  بودن، کمک  آور  ادرار 
بین بردن بوی بد دهان از دیگر خواص به 
است. »به« برای جلوگیری از التهاب پلک 

و برای چشمان خسته مفید است.

به این دالیل با شکم گرسنه نخوابید! 

به  با معده خالی  فکر می کنند  بسیاری 
هدف  تحقق  در  تواند  می  رفتن  خواب 
بیشتر  باشد.هرچه  موثر  وزن  کاهش 
این  احتمال  کنید،  گرسنگی  احساس 
که روز بعد غذای بیشتری مصرف کنید، 
وعده  از  پیش  که  این  شود.  می  بیشتر 
غذایی بعدی آنقدر صبر کنید تا احساس 

گرسنگی فوق العاده به شما دست دهد، 
چنان  را  خون  قند  سطوح  تواند  می 
هر  باشید  داشته  تمایل  که  دهد  کاهش 
چنان  بخورید.پس  بینید،  می  که  را  چه 
گرسنگی  ها  شب  که  این  جای  به  که 
مغزهای  مقداری  توانید  می  بکشید 

خوراکی یا شکالت تلخ مصرف کنید. 

سویا از نظر دسته بندی جزء حبوبات قرار گرفته که کشت آن در دهه های اخیر 
به منظور استحصال روغن آن در سراسر جهان گسترش یافته است. دانه سویا منبع 
غنی از پروتئین با منشاء گیاهی بوده و جایگزین مناسبی برای پروتئین فراورده 
های لبنی نیز می باشد. مزیت ها و خواص:1-استحکام بافت اسکلتی : پروئین 
سویا میتواند بر استحکام استخوان، غضروف مفاصل و بافت عضالنی بسیار موثر 
میتواند  فراورده  این  در  پروتئین  میزان  بودن  باال   : بافت عضالنی  باشد2-تقویت 

موجب افزایش بافت وتقویت سیستم عضالنی شود3-تقویت حافظه : سویا دارای 
ترکیبات حاوی امگا3و دیگر مواد ضروری برای بدن است و بدین واسطه حافظه را 
تقویت می کند4-کاهش خطر سکته مغزی : آثار ضد فشار وچربی خون و دارا بودن 
مقادیر باالیی از امگا 3 ، موجب کاهش خطر حوادث عروقی مغزی می شود.5-
کاهش سکته های قلبی : سویا از طریق کاهش چربی خون،فشار خون و وجود 
ترکیبات آنتی اکسیدان وامگا 3 و کاهش تنگی از خطر عوارض قلبی عروقی می 

کاهد6-کاهش عوارض یائسگی : سویا می تواند بر کاهش عالئم و عوارض یائسگی 
نظیر گر گرفتگی وحتی پوکی استخوان بعد از یائسگی موثر باشد7-کاهش ابتالء 
به برخی سرطان ها: سویا می تواند خطر سرطان سینه، پروستات و روده بزرگ 
الهضم بودن پروتئین وچربی  را کاهش دهد8-هضم مطلوب مواد غذایی : سهل 
موجود در سویا موجب تقویت عملکرد کبد و روده ها می گردد. 9-کاهش چربی 

خون : مصرف مداوم سویا می تواند موجب کاهش کلسترول شود.

»سویا ماده غذائی یا فراورده دارویی«

دستگیري 7 سوداگر مرگ با پاکسازي 10 نقطه جرم خیز در فردوس

فرمانده انتظامي فردوس گفت:طرح ارتقاء امنیت اجتماعي و پاکسازي نقاط آلوده 
گفت:  هوشنگی  محمد  سرهنگ  شد.  اجرا  شهرستان  این  خیز  جرم  مناطق  در 
هاي  ناهنجاري  و  جرائم  با  برخورد  و  منطقه  در  امنیت  و  نظم  استقرار  هدف  با 
به کارگیري کلیه  با  آلوده و جرم خیز در منطقه  نقاط  اجتماعي،طرح پاکسازي 
با  افزود:مأموران  آمد.وي  در  اجرا  مرحله   به  انتظامي شهرستان  امکانات  و  توان 
انجام اقدامات اطالعاتي که متشکل از 5 اکیپ بودند،10نقطه جرم خیز در سطح 
را  بود  شده  تبدیل  موادمخدر  فروشان  خرده  فعالیت  محل  به  که  را  شهرستان 
شناسایي و ضمن پاکسازي این محله ها هفت خرده فروش مواد را دستگیر کردند.
سرهنگ هوشنگی تصریح کرد:در بازرسي از مخفیگاه این متهمان آالت و اداوت 
استعمال مواد مخدر  2 کیلوگرم تریاک و  مقادیري مواد مخدر صنعتي کشف شد.

واژگوني سواري پراید  حادثه آفرید

مجروح   4 قاین  در  پراید  سواري  یک  گفت:واژگونی  استان  راه  پلیس  رئیس 
برجای گذاشت.سرهنگ حسین رضایی اظهار داشت:با اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی 110مبنی بر تصادف در محوراسفشاد-قاین بالفاصله مأموران پلیس راه 
با حضور  افزود:مأموران  اعزام شدند.وی  به محل سانحه  امداد  به همراه گروه 
در صحنه مشاهده کردند که یک سواري پراید به علت نامعلومي واژگون شده 
است که در این سانحه،راننده و 3 نفر از سرنشینان مجروح و جهت مداوا به 
بیمارستان منتقل  شدند.وی بیان داشت:کارشناس پلیس راه علت حادثه را 
بي احتیاطي راننده پراید ناشي از عدم توانایي در کنترل وسیله نقلیه و تخطي 
از سرعت مطمئنه اعالم کرد.رئیس پلیس راه استان به رانندگان توصیه کرد 

مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

دمای اتاق نوزاد چقدر باید باشد؟

والدینی که تازه صاحب فرزند شده اند،به 
خیلی  خود  نوزاد  اتاق  مناسب  دمای 
تن  به  زیاد  لباس  و  هستند  حساس 
نوزادشان می کنند و دوباره لبا س هایشان 
و  گرم  نگران  مدام  و  می کنند  کم  را 
هستند.بعضی  نوزادشان  شدن  سرد 
نوزاد  اتاق  هوای  شدن  گرم  هم  وقت ها 

این قدر زیاد است که آنها به اشتباه تصور 
است  کرده  تب  نوزادشان  که  می کنند 
نوزاد چه قدر  اتاق  اما مناسب ترین دمای 
است؟مناسب ترین دمای اتاق نوزاد 20 تا 
بهتر است  22 درجه سانتی  گراد است و 
لباس  یک  زیر  لباس های  بر  عالوه  نوزاد 

بیشتر هم داشته باشد.

سوخت قاچاق با هوشیاري پلیس به مقصد نرسید

200لیتر  و  هزار  کشف  از  سربیشه  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
سوخت قاچاق خبر داد.سرهنگ علیرضا فوالدي گفت: در راستاي 
انتظامي  مأموران  هاي سوختي  فرآورده  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
شهرستان هنگام کنترل محورهاي عبوري به یک دستگاه وانت 
پیکان و سواري پراید مشکوک و خودرو را متوقف کردند.سرهنگ 
و  هزار  خودرو،  از  بازرسي  در  افزود:مأموران  فوالدي  علیرضا 
200لیتر مواد سوختي قاچاق از نوع نفت سفید که فاقد هر گونه 
انتظامي سربیشه تصریح  مجوز حمل  بود کشف کردند.فرمانده 
کرد:در این رابطه دو متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند.

تعمیر لوازم خانگی
  در منزل     

 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...
  نبش انقالب 6- شهریاری 

    0915 164  3778-32229117 

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

انجمن خیریه بیماران ام اس استان برای راه اندازی واحد توانبخشی خود 
نیازمند یک باب واحد مسکونی به صورت اهدای موقت می باشد. لذا از شما 

همشهریان خیراندیش که همواره در امور خیریه پیش قدم
می باشید،تقاضای مشارکت در این عمل خداپسندانه را داریم.

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی
شماره های تماس: 32430457 - 09151604600

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

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان

یگ
ل را

نز
ب م

 در
یل

حو
ت

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

حراج واقعی پوشاک زنانه و بچگانه  با قیمت های استثنایی
شلوار لی بچگانه  18000الی 25000 تومان

فرصتی خوب برای خرید عید
بلوار معلم ، خیابان فردوسی ، بوتیک آداک

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

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

مسیر مشهد و  زاهدان - جمع آوری و چیدمان وسایل توسط خانم 
 09159618581 - فاروقی

لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

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

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

https://telegram.me / persean00برای خرید و بازدید خودروها وارد کانال تلگرام ما شوید
 آدرس مکان جدید: بیرجند - خیابان محالتی بین تقاطع معلم و غفاری - روبروی پارک آزادگان

 09155610262-  32342112 056  با مدیریت سید مهدی فاطمی

پرشین سابقنمایشگاه اتومبیل فاطمـــــی
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آزمون جامع حافظان قرآن فرماندهی انتظامی درمیان برگزار شد

حفظ  رشته  در  نفر   ۵۰ شرکت  با  درمیان  انتظامی  فرماندهی  کریم  قرآن  حافظان  جامع  آزمون  گفت:  درمیان  انتظامی  تسنیم-فرمانده 
برگزار شد.سرهنگ زال بیگی در حاشیه برگزاری این آزمون اظهار داشت: جامعه قرآنی با همدم شدن و عمل به آموزه های قرآنی ایجاد 

می شود. وی گفت: به کارکنان قبول شده ارشدیت و ترفیعاتی اهدا می شود.
دوشنبه* 27 دی 1395 * شماره 3698

7
نماینده ولی فقیه در استان:

مسئله راه های استان باید مورد 

توجه مسئوالن قرار گیرد

به  اشاره  با  استان  در  ولی فقیه  نماینده  تسنیم- 
مشکل راه های بیرجند - قاین گفت: مسئله راه ها 
بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد که با 
گذشت ۳۷ سال هنوز اقدام شایسته ای در این راستا 
انجام نشده و وعده های چند ساله برای ساخت و 
 بهسازی عملی نشده است. آیت ا... سید علیرضا عبادی
 در دیدار با امام جمعه، بخشدار و معتمدین آرین شهر 
اظهار کرد: برای هر امری مسئولی مشخص شده 
است و کسی که در ابتدا باید پاسخ مردم را بدهد 
به وظایف خود  افراد  اگر  مسئول مربوطه است و 
اقدامی روی زمین نخواهد ماند.  عمل کنند هیچ 
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  در  ولی فقیه  نماینده 
مشکل راه های بیرجند- قاین بیان کرد: مسئله راه ها 
بسیار مهم است که  باید مورد توجه قرار گیرد و با 
گذشت ۳۷ سال هیچ اقدام شایسته ای در راه ها انجام 
نشده و همچنین وعده های 2 تا ۳ سال گذشته نیز 

برای ساخت راه ها عملی نشده است.
 

واکنش معاون فرمانداری طبس به اعالم 
ثبت صحرای این شهرستان به نام یزد

ایرنا-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری 
ویژه طبس نسبت به اعالم ثبت صحرای طبس به 
نام استان یزد واکنش نشان داد و گفت: این منطقه 
در محدوده جغرافیایی این شهرستان از توابع خراسان 
جنوبی قرار دارد. سعید برقی افزود : فرمانداری ویژه 
طبس هم برای ثبت آثار ملی منطقه کمک می کند، 
اما این صحرا به نام طبس بود، هست و خواهد بود  

و شکی هم  در این نیست.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، ضوابط و 
تقسیمات کشوری محدوده  محل وقوع حادثه پنجم 
اردیبهشت 1۳۵9 در حیطه اختیار، محدوده سیاسی 

و مرز جغرافیایی شهرستان طبس است.  

فعالیت های خیریه در فضای مجازی 
بدون مجوز منع قانونی دارد

اجتماعی مجازی و جمع  تشکیل تشکل های 
نقدی در فضای  نقدی و غیر  آوری کمک های 
تشکیل  و دستورالعمل های  قوانین  تابع  مجازی 
سازمان های مردم نهاد می باشد و هرگونه فعالیت 
بدون اخذ مجوز از مبادی ذیربط پیگیری قانونی 
دارد.مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی خراسان 
جنوبی با اعالم این خبر   از عموم همشهریان که 
توان مدیریت و رهبری فعالیت های خیرخواهانه و 
مردمی در راستای کمک به هم استانی های مان 
را دارند؛ خواست با مراجعه به اداره کل بهزیستی 
استان و دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری نسبت 
اقدام  هدفمند  و  قانونی  فعالیت  و  مجوز  اخذ  به 
زیر29  جوان  شهروندان  کرد:  اظهار  وی  نمایند. 
سال نیز می توانند اخذ مجوز را از اداره کل ورزش 

و جوانان استان پیگیری نمایند.
  

 هشت هزار هنرآموز 
در خراسان جنوبی مشغول تحصیل اند

خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل   - ایرنا    
جنوبی، گفت: در سال تحصیلی جاری)96 9۵-( 
هشت هزار هنرآموز در 12۰ هنرستان استان در 
حاشیه  در  المعی  هستند.عباس  تحصیل  حال 
های  توانمندی  دایمی  نمایشگاه  نخستین  افتتاح 
هنرستان های خراسان جنوبی در بیرجند  افزود: 
حال  در  رشته  عنوان   ۳۰۰ در  هنرجو  تعداد  این 
برگزاری  از  هدف  گفت:  وی  هستند.  تحصیل 
نمایشگاه یادشده ارائه توانمندی ها، دست سازها و 

هنرهای هنرآموزان است.

رایزنی برای معدن کاران افغانستانی 
در نمایشگاه منطقه ویژه اقتصادی

طی  تجارت  و  معدن   ، صنعت  سازمان  رئیس 
ویژه  منطقه  سازمان  رئیس  با  نشست  و  دیدار 
اقتصادی استان از مراحل پایانی احداث اولین پایانه 
منطقه  در  کشور  معدنی  مواد  و  سنگ  صادراتی 
 ویژه اقتصادی بازدید کرد. شهرکی ،  عنوان کرد :
  نمایشگاه پایانه صادراتی سنگ و مواد معدنی می تواند
 یک ویترین بسیار جذاب ، کامل ، جامع و درخور 
شأن استان ، برای ارائه تمامی ظرفیت های سنگی 
و معدنی استان و حتی شرق کشور عمل نماید. وی 
 همچنین با بیان اینکه از طریق مذاکره با  کریم زاده 
حضور  برای  افغانستان  در  ایران  تجاری  رایزن 
اقدام  نمایشگاه  این  در  افغانستانی  کاران  معدن 
خواهیم نمود ، بیان کرد : به منظور تشویق معدن 
کاران برای حضور هرچه بهتر در این نمایشگاه ؛ 
نهایت همکاری و اعطای مشوق های مختلف در 
دستور کار سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان 

قرار خواهیم داد.   

 صادرات ۲۱۵ میلیون دالر کاال از 
بازارچه مرزی میل 7۸ خراسان جنوبی

مهر- مدیر بازارچه مرزی سربیشه گفت: در 9 ماهه 
سال جاری 21۵ میلیون و ۷2۰ هزار دالر صادرات 
کاال از بازارچه مرزی میل ۷۸ داشته ایم.موسی الهی 
اظهار کرد: مصالح ساختمانی، محصوالت غذایی 
و مصنوعات فلزی را از جمله کاالهای صادراتی 
بازارچه میل ۷۸ دانست و گفت: کود شیمیایی، 
شیشه ساختمانی و مصنوعات پالستیکی از دیگر 
درصد  است.2۰  بازارچه  این  صادراتی  کاالهای 

صادرات بازارچه تولیدات بومی است

روحیه تمرکزگرایی
 در برنامه ششم کمتر دیده شد

و  سربیشه  های  شهرستان  نماینده  برزجی- 
برنامه ششم  به تصویب کلیات  اشاره  با  نهبندان 
برنامه  این  توسعه گفت: روحیه تمرکز گرایی در 
گفتگوی  در  افضلی  نظر  است.  شده  دیده  کمتر 
اختصاصی با روزنامه آوا اظهار کرد: برنامه ششم 
توسعه در 2۰ بخش و 144 بند به مجلس آمد و 
کمیسیون ها پیشنهاداتشان را دادند که در نهایت 
تصویب شد. وی با اشاره به اینکه در این برنامه 
روحیه تمرکز گرایی کمتر دیده شده یاد آور شد: 
توجه به مناطق روستایی و عشایری و اختصاص 
۳۰ درصد بودجه تملک دارایی ها به استان ها از 
نقاط بارز این برنامه بود. وی همچنین یاد آور شد: 
توسعه آب، راه آهن و کشاورزی نیز از مباحث مهم 

و کلیدی برنامه ششم توسعه بود.  

منازلی که داخل طرح تفصیلی هستند 
از امکانات شهری برخوردار می شوند

کاری-در پیگیری پیام های مردمی خبرنگار آوا 
درباره گازکشی انتهای اردیبهشت 1۰ دشت علی آباد 
 معاون عمران و شهرسازی شهرداری عنوان کرد:  
خانه های که داخل طرح تفصیلی نیست و دارای 
مالکیت و ساخت آن بدون مجوز انجام شده است 
گاز کشی نشده است. عدل افزود: شهرداری آمادگی 
دارد که منازلی که با صدور مجوز ساخته شده و 
دارای طرح تفصیلی هستند از امکانات شهری گاز و 

برق و تلفن برخوردار کند.

دهه فجر فرصتی برای معرفی 
دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی

رییس  زاده  ابراهیم  االسالم  خبر-حجت  گروه 
در  استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
استان  مردمی  وتشکلهای  همیاری  کمیته  جلسه 
فرصتی  فجر  مبارک  دهه  ا...  ایام  کرد:  اظهار 
است تا مسووالن و ادارات ضمن معرفی و بیان 
با  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  دستاوردهای 
برخورد شایسته با ارباب رجوع  حالوت و جذابیت 
نظام جمهوری اسالمی را  به مردم بچشانند زیرا 
ساز  زمینه  خویش  با حضور  که  بودند  مردم  این 

ظهور و ماندگاری انقالب اسالمی گردیدند.

افتتاح مرکز فنی و حرفه ای خواهران 
بشرویه در دهه فجر

مهر-مدیرکل فنی و حرفه ای استان از افتتاح 
مرکز فنی و حرفه ای خواهران بشرویه در دهه 
گفت:  خوشایند  خبرداد.حسین  جاری  سال  فجر 
از  خواهران  ای  حرفه  فنی  مرکز  ساخت  پروژه 
در  تاخیر  دلیل  به  اما  شد  زنی  کلنگ   9۰ سال 

تزریق اعتبارات اجرای پروژه به طول انجامید.

آبرسانی به روستای »تخته جان« درمیان 
از صندوق توسعه ملی در دست اجراست

ایرنا-مدیر امور شرکت آب و فاضالب روستایی 
 درمیان گفت: طرح آبرسانی به روستای »تخته جان« 
از  بودجه  ریال  میلیارد   1۵ با  شهرستان  این 
پیشرفت  با ۳۰ درصد  ملی  توسعه  محل صندوق 
فیزیکی در دست اجراست. راستین راستکار، افزود: 
مجتمع  محل  از  روستا  این  به  آبرسانی   عملیات 

» کالته مال« از سال 1۳9۳ آغاز شده است.

۱۰۰ اثر به دومین جشنواره رسانه های 
دیجیتال استان ارسال شد

مهر- مدیر اجرایی دومین جشنواره رسانه های 
دیجیتال استان از ارسال 1۰۰ اثر به دومین جشنواره 
 رسانه های دیجیتال در استان خبر داد.سعید امینی نسب
 اظهار کرد: شناسایی، شبکه سازی و توانمند نمودن 
با  افراد و شرکت های فعال در حوزه های مرتبط 
اهداف  ترین  مهم  از  مجازی   فضای  و  جشنواره 

برگزاری جشنواره رسانه های دیجیتال است.

پیش بینی هواشناسی از کاهش ابر
 در آسمان استان

ایرنا- رئیس گروه پیش بینی های جوی استان 
گفت: با عبور سریع سامانه بارشی تا اوایل امشب 
موقتا شاهد کاهش ابر در استان خواهیم بود. رضا 
 برهانی افزود: بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه ها 
مجددا  تری  ضعیف  موج  فعالیت  است،  حاکی 
همراه با بارش پراکنده برف و باران)تشکیل مه در 
ارتفاعات( را در نیمه شمالی و بخش مرکزی استان 

شاهد خواهیم بود .

۳۵۰۰ دانش آموز خراسان جنوبی 
به مناطق عملیاتی جنوب رفتند

مهر- مسئول اردویی راهیان نور استان گفت: 
مهر  اول  از  استان  آموز  دانش   ۵۷4 و  هزار  سه 
ماه سال جاری تاکنون به مناطق عملیاتی جنوب 
بینی  پیش  کرد:  اظهار  جاللی  شدند.علی  اعزام 
می شود تا پایان سال جاری هشت هزار و ۵۰۰ 
مناطق  از  جنوبی  خراسان  آموزان  دانش  از  نفر 
عملیاتی جنوب بازدید کنند.وی گفت: این اردوها 

به مدت پنج روز به طول می انجامد،

....ادامه از صفحه اول
به  نسبت  جنوبی  خراسان  استاندار  ایرنا-  
پیدایش چنین تفکری در جامعه انتقاد کرد و 
یادآور شد: برخی مدیران فکر می کنند برای 
کمک به طرح های توسعه ای از اندوخته های 
شخصی هزینه خواهند کرد در حالیکه چنین 
نیست، تا چنین تفکری اصالح نشود از توسعه 
هم خبری نخواهد بود.وی با اشاره به اینکه 
مدیران استان و شهرستان نباید ترمز توسعه 
باشند، افزود: مدیر واقعی فقط باید به دنبال 
توسعه و پیشرفت جامعه باشد، اگر این روحیه 
های  اقدام  شاهد  روز  به  رور  آید  وجود  به 
مثبتی در بخش های زیربنایی و زیرساختی 

خواهیم بود.

حمایت استانداری
 از طرح های آبخیزداری

استاندار با اشاره به مکاتبه های انجام شده 
برای تامین برق مورد نیاز معادن نهبندان بیان 
کرد: قرار است، حقوق دولتی حاصل از فعالیت 
های معدنی در اختیار استان گذاشته شود، در 
مشکل  از  بسیاری  اقدام  این  تحقق  صورت 
بخش صنعت و معدن شهرستان رفع خواهد 
شد. به گفته وی از مجموع حقوق دولتی از 
معادن 6۵درصد در زیرساخت های صنعتی ، 
1۵ درصد برای زیرساخت های جانبی اطراف 
معادن در اختیار استانداری قرار خواهد گرفت و 
بقیه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خواهد بود، امیدواریم از این ظرفیت به خوبی 
استفاده شود.پرویزی یادآور شد: در مورد روکش 
آسفالت آنچه در زمان دولت تدبیر و امید انجام 
شد با اقدام های دولت های قبل از اول انقالب 
تاکنون بیشتر یا برابری می کند که نتیجه آن 
برای مردم ملموس است.استاندار اضافه کرد: 
هم اکنون در شهرستان نهبندان 1۰۰ کیلومتر 
آسفالت راه در دست اقدام است که در تاریخ 

نهبندان بی سابقه است .
وی همچنین گفت: طرح آبخیز داری اگر 

بودجه  در  باشد  توجیهی  قابل  و  جامع  طرح 
خواهیم  حمایت  آن  اجرای  از  آینده  سال 
طرح  برای  کرد:  تاکید  ادامه  در  کرد.استاندار 
آبرسانی به روستاها با توجه به اینکه شرکت 
آب و فاضالب آب روستایی بودجه ای برای 

اقدام ندارد، موضوع به دهیاری ها واگذار شد و 
ماشین آالت مورد نیاز در حد امکان از طریق 

استانداری در اختیار آنها گذاشته شد.

بیمارستان ها خدمات خوبی
 به مردم ارایه کنند

استاندار در ادامه به طرح توسعه بیمارستان 
نهبندان که در اولویت قرار دارد، اشاره کرد و 
شود  می  ساخته  که  هایی  بیمارستان  گفت: 
باید خدمات خوبی به مردم ارایه کنند، در غیر 
این صورت همان خانه های بهداشت کفایت 
می کنند.به گفته پرویزی در حوزه بهداشت و 
درمان هم اقدامهای خوبی در استان و منطقه 
انجام شد و 9۰۰ میلیارد ریال اعتبار جذب شد 
و در حال حاضر تجهیزات پزشکی از محل این 
اعتبار در سراسر استان تامین می شود.وی در 

ادامه با اشاره به 94 پروژه ورزشی نیمه تمام 
برجای مانده استان از دولت قبل، عنوان کرد: 
مدیریت احساسی حالل مشکل نیست بلکه 
تشدید کننده هم است، اگر در 11شهرستان 
استان کار احداث همین تعداد پروژه شروع می 

شد، امروز در حال ساخت مرحله دوم و سوم 
ورزشی  سالن  مورد  در  کرد:  بیان  بودیم.وی 
بانوان هم تمام سعی خود را خواهیم کرد تا 

بتوانیم هر چه سریعنر به بهره برداری برسد. 

گازرسانی به نهبندان با 120 
میلیارد ریال اعتبار اجرا می شود

نیز   ، استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
گفت: طرح گاز رسانی به شهرستان مرزی 
و  انشعاب   ۷۰۰ و  هزار  چهار  با  نهبندان 
12۰ میلیارد ریال اعتبار عملیاتی می شود.

این  به  گازرسانی  افزود:  دشتی   فرشید 
های  لوله  اجرای  بخش   2 در  شهرستان 
گاز سربیشه - نهبندان و اجرای شبکه گاز 

شهر نهبندان در دست اجرا است.
به گفته وی در بخش اجرای خط انتقال 

خط  این  اجرای  نهبندان،   - سربیشه  گاز 
و  مهندسی  به شرکت  مصوبه صادره  برابر 
اجرای  متولی  عنوان  به  ایران  گاز  توسعه 
است.وی  شده  محول  کشور  گاز  خطوط 
شده  انجام  های  پیگیری  با  داد:  ادامه 

برگزاری  و  کیفی  ارزشیابی  تجدید  مراحل 
در  ایران  گاز  شرکت  در  پیمانکار  انتخاب 
داخلی  شبکه  بخش  و  است  انجام  دست 
گاز  شرکت  به  مصوبه  برابر  نهبندان  شهر 
عملیات  که  شد  واگذار  جنوبی  خراسان 
شهر  توزیع  و  تغذیه  شبکه  گازرسانی 
اختیار  در   94 سال  فجر  دهه  از  نهبندان 
اقدام  این شرکت است.  وی تصریح کرد: 
های الزم برای گازرسانی به شهر شوسف 
نهبندان هم اندیشیده شده و با اجرای طرح 
این  اجرای  نهبندان،  انتقال گاز سربیشه - 
گفته  پذیرفت.به  خواهد  صورت  هم  طرح 
وی عملیات شبکه داخلی گاز شهر شوسف 
واگذار  جنوبی  خراسان  گاز  شرکت  به  هم 
ریزی  برنامه  با  است  این  بر  سعی  که  شد 
خط  این  ار  برداری  بهره  شده  انجام  های 

نهبندان   - سربیشه  شبکه  با  همزمان  هم 
انجام شود.

 آسبادهای نهبندان
 در نوبت ثبت جهانی

فرهنگی،  میراث  مدیرکل  همچنین 
گفت:  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
عنوان  به  نهبندان  تاریخی  آسبادهای 
اثر  دومین  و  استان  جهانی  اثر  سومین 
تاریخی این شهرستان به زودی ثبت جهانی 
با  کرد:  عنوان  رمضانی،  شد.حسین  خواهد 
در  گردشگری  های  زمینه  وجود  به  توجه 
مکان های تاریخی، هزار گردشگر در سال 
و  کردند  دیدن  نهبندان  شهرستان  از   9۵
تاریخی  پتانسیل  هم  آن  دلیل  مهمترین 
که  است  دهسلم  کویر  و  منطقه  این 
استان  کویری  اقامتگاه  اولین  خوشبختانه 
را هم در این طبیعت خداوندی راه اندازی 
شد. وی ادامه داد: در سه سال گذشته ۳29 
و  شده  ملی  آثار  ثبت  نهبندان،  طبیعی  اثر 
به   9۵ پایان سال  تا  دیگر  تاریخی  اثر   1۰
ثبت خواهد رسید.وی ۳۵۰ کارگاه انفرادی 
این  آموزشی  مرکز  سه  و  دستی  صنایع 
نهبندان  های  پتانسیل  دیگر  از  را  صنایع 
بیان کرد و گفت: با فعالیت این کارگاه ها 
در استان توانسته ایم 4۰ اثر صنایع دستی 
را، برای اخذ گواهی مرغوبیت کاال معرفی 
هیات  و  جنوبی  خراسان  استاندار  کنیم. 
همراه هنگام ورود به نهبندان در مزار سید 
حضور  با  و  گرفت  قرار  اسقبال  مورد  علی 
این  شامخ  مقام  به  نسبت  شهدا  گلزار  در 
این  در  کرد.پرویزی  احترام  ادای  عزیزان 
تحت  خانواده  نیز  و  شهید  خانواده  از  سفر 
پوشش بهزیستی دارای 2معلول دیدار کرد 
و پس از شرکت در شورای اداری نهبندان 
پروژه  داخلی  شبکه  اجرایی  عملیات  از 
گازرسانی این شهر بازدید کرد و از نزدیک 
مشکالت  و  کار  پیشرفت  روند  جریان  در 

قرار گرفت.

استاندار در سفر به  نهبندان:

 در برخی مناطق دور افتاده مدیرانی حضور دارند که مانع توسعه اند

مدیران ترمز توسعه نباشند

لزوم جداسازی آب شرب و فضای سبز  

در کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه استان تاکید شد:

 مدیرعامل آب منطقه ای استان در کارگروه 
تخصصی سیل و طغیان رودخانه آب فضای 
سبز از شبکه آب شرب استان جدا می شود. 
امامی با بیان این مطلب گفت: بر اساس مصوبه 
وزارت نیرو، معادل انشعابات فضای سبز که از 
شبکه آب شهری جدا شود، باید چاه در اختیار 
شهرداریها  قرار گیرد که برای این جداسازی 
اعتبار کشوری نیز اختصاص یافته است.امامی 
نیاز  مورد  اعتبارات  تأمین  با  افزود:امیدواریم 
قرار  اختیارشان  در  که  چاههایی  شهرداریها، 
می گیرد تجهیز و در مدار بهره برداری قرار 
گیرد.وی در این کارگروه همچنین با اشاره به 
افزایش ساخت و سازها در استان و برداشت 
بی رویه از بستر رودخانه ها گفت:این برداشتها 
سبب شده است تا در بسیاری از رودخانه های 
استان چاله هایی عمیق ایجاد شود که در آینده 

مشکل ساز خواهد شد.

و  آتشنشانی  سازمان  عامل  مدیر  میرزایی 
نماینده شهردار بیرجند هم در این کارگروه، 
و  بیرجند  شهر  به  ورودی  سیالبهای  به 
گفت:  و  کرد  اشاره  معابر شهری  آبگرفتگی 
باید برای جلوگیری از این اتفاقات، سیالبهای 
ورودی به شهر هدایت شود. وی همچنین از 
در شمال شهر گالیه  ها  آب  روان  وضعیت 
کرد و گفت: مناطق شمال شهر از جمله مهر 
شهر، موسی بن جعفر و سایت کویرتایر بدون 
هیچ نگاهی به زیرساخت ها ساخته شده اند و 

هنوز هم تحویل شهرداری نشده است.

 افزایش هفت برابری ورود آب  به 
شبکه فاضالب در زمان بارندگی

آب  شرکت  بحران  مدیریت  دفتر  مدیر   
و فاضالب شهری استان نیز در این جلسه 
شبکه  به  سطحی  های  آب  ورود  اشاره  با 

بارندگی،  زمان  در  شهری  فاضالب  و  آب 

خانه  تصفیه  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
از  استفاده  با  که  است  ای  گونه  به  بیرجند 

و  خورشید  انرژی  جمله  از  محیطی  عوامل 

برای  این  انجام می دهد که  را  هوا تصفیه 
زمان های عادی طراحی شده است.مهدی 

بارندگی  زمان  در  اینکه  به  اشاره  با  مسگر 
حجم باالی آب ورودی به شبکه فاضالب 
سبب بروز مشکل در فرآیند تصفیه می شود، 
بیان داشت: در مواقع بارندگی به دلیل اینکه 
جوابگو  های سطح شهر  کانال  و  ها  جوی 
به  اقدام  مردم  بنابراین  نیست  آب  حجم 
و  کنند  فاضالب می  دریچه های  بازکردن 
می  شبکه  وارد  آب  زیادی  نتیجه حجم  در 
امر کار تصفیه را  این  شود.وی اضافه کرد: 
دچار اختالل کرده به گونه ای که باید مدت 
ها صبر کنیم تا به شرایط قبل بازگردد. مدیر 
دفتر مدیریت بحران شرکت آب و فاضالب 
شهری استان با اشاره به اینکه دبی تصفیه 
 1۷۰ تا   16۰ برای  نرمال  شرایط  در  خانه 
لیتر بر ثانیه است، بیان داشت: اما در زمان 
برابر  هفت  حدود  تا  میزان  این  بارندگی 

افزایش می یابد.

از  اسالمی خراسان جنوبی  تبلیغات   مهر- مدیرکل 
موضوع  با  بیت)ع(  اهل  کنگره شعر  دومین  برگزاری 
امام رضا)ع( در سروده های شاعران مذاهب اسالمی در 
 استان خبر داد.حجت االسالم کاظم لطفیان   اظهار کرد: 
این کنگره با همکاری ادارات تبلیغات اسالمی خراسان 

جنوبی، رضوی و شمالی برگزار می شود.
کنگره،  این  برگزاری  اهداف  به  اشاره  با  وی 
استان  در  سنت  اهل  حضور  به  توجه  با  کرد:  بیان 
های خراسان و از طرفی ارادت اهل سنت به اهل 
بیت)ع(  اهل  ظرفیت  از  تا  شدیم  آن  بر  بیت)ع( 
بین  وحدت  ایجاد  و  اسالمی  مذاهب  تقریب  برای 

استفاده کنیم. شیعه و سنی 
آثار  ارسال  مهلت  آخرین  لطفیان  االسالم  حجت 
به مرحله استانی این کنگره را پنج بهمن ماه امسال 
عنوان کرد و گفت: داوری مرحله استانی تا 1۸ بهمن 
ماه در استان انجام و بین ۳۰ تا ۵۰ اثر برتر به مرحله 
بعد راه خواهند یافت.وی ادامه داد: اختتامیه کنگره نیز 
1۸ اسفندماه 9۵ با حضور اساتید شعر و ادب و شاعران 
برتر استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در 

مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

دومین کنگره شعر اهل بیت)ع( در استان برگزار می شود

مواد مخدر  با  مبارزه  دبیر شورای هماهنگی  ایرنا- 
مبارزه  اجرای سیاست دولت و ستاد  در  استان گفت: 
که  کسانی  و  بضاعت  بی  کشور،افراد  مخدر  مواد  با 
درآمد مناسب ندارند و درگیر اعتیاد هستند، نسبت به 
درمان و ترک اعتیاد آنها حمایت خواهیم کرد تا بتوانند 

به جامعه برگردند.علی زندی، افزود: در 11 شهرستان 
دولتی،  مرکزهای  بر  عالوه  شد  مقرر  استان  تابعه 
پوشش  تحت  سرپایی  درمان  خصوصی  مرکزهای 
بیمه سالمت قرار گیرند تا بتوان بسته های حمایتی 
را برای افرادی که توان مالی کافی ندارند، ارایه شود.
سالمت  بیمه  به  مرکزهایی  چنین  کرد:  تصریح  وی 
استان معرفی و مسئوالن آن می توانند پس از معرفی، 
تاکید کرد: مجموع  اقدام کنند.وی  قرارداد  برای عقد 
مرکز  پنج  است،قبال  مورد   ۸۰ استان  درمانی  مراکز 
درمانی برای معتادان بی بضاعت در نظر گرفته شده 
بود که با پیگیری های انجام شده هر 11 شهرستان 
تحت پوشش قرار گرفتند.وی بیان کرد: دستگاه های 
این  به  ندارند  کافی  درآمد  که  را  معتادانی  حمایتی 
مرکزها معرفی خواهند کرد.تعداد معتادان استان حدود 

19هزار نفر است که سه هزار نفر زن هستند.

 معتادان کم توان مالی استان حمایت می شوند
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
ـَوم القیمة  َمـن فـّرج عن مـومـن فـّرج ا... َعن َقلبه ی
هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید 
خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.
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عایدی برجام در مقابل ُدّر غلطانی که 
داده شده در حد یک آب نبات چوبی است 

در  ولی فقیه  نمایندگی  نهاد  رئیس  محمدیان، 
دانشگاه  ها در یادداشتی که در کانال شخصی خود 
منتشر کرده، نسبت به بدعهدی های آمریکایی ها 
در مسیر اجرای برجام با توجه به یک سالگی آن 
انتقاد کرد و نوشت : در مورد فعالیت های هسته ای 
میزان  است،  شده  انجام  ما  تعهدات  تمام  تقریبا 
غنی سازی به شکل محسوس کاهش پیدا کرده، 
تأسیسات فردو کارکرد اصلی خود را از دست داده 
است و بسیاری از نیروهای انسانی کارآزموده این 
حوزه  در  اما  ندارند،  کارکردی  دیگر  عمال  حوزه 
تعهدات طرف مقابل به سبب سیاست های اعمالی 
ایاالت متحده آمریکا هنوز رفع تحریم ها در عمل 
اتفاق نیفتاده است و عایدی تقریبا هیچ وجود دارد 
عایدی که در مقابل ُدّر غلطانی که داده شده در 

حد یک آب نبات چوبی است!!

روحانی باید تالش کند به مطالبات مردم 
که مطالبه هاشمی بود، پاسخ دهد

کنعانی مقدم، فعال اصولگرا گفت: آیت ا... هاشمی 
و  بود  روحانی  آقای  برای  پشتوانه های محکم  از 
وی  برای  خللی  است  ممکن  حضورشان  عدم 
داشته باشد، البته این مسأله تا حدی به خودشان و 
یاران شان بستگی دارد. اگر بتوانند به خواسته ها و 
مطالبات عمومی که همان مطالبات آقای هاشمی 

بود پاسخ دهند دچار ریزش آرا  نمی شوند.

حق شناس: هاشمی رفسنجانی همچنان 
بازیگر مهم انتخابات 96 خواهد بود 

گفت:  ملی  اعتماد  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
بازیگر  یک  هم  مرگش  از  بعد  حتی  هاشمی 
بود.  خواهد  جمهوری  ریاست  انتخابات  در   مهم 
حق شناس افزود:  فقدان ایشان، تاثیر ایجابی و سلبی 

در دوازدهمین دوره ریاست جمهوری خواهد داشت.

جبهه مردمی نیروهای انقالب
 قایل به جناح بندی های سیاسی نیست

والیی  فراکسیون  سخنگوی  حسینی،  نقوی 
مجلس با اشاره به تشکیل جبهه مردمی نیروهای 
انقالب، گفت: این جبهه قایل به جناح بندی های 

سیاسی رایج در کشور نیست.

واکنش وزیر به حاشیه های ابالغیه وزارتخانه  
 

 وزیر کشور در خصوص ابالغیه 19 ماده ای این 
وزارتخانه و اینکه انتقاداتی پیرامون انتخاباتی بودن 
انتخاباتی  ابالغیه  این  دارد، گفت: خیر  آن وجود 
در  انتخابات  تصریح کرد:   رحمانی فضلی  نیست. 
پیش هست اما این ابالغیه انتخاباتی نیست بلکه 
می گویند  که  کسانی  است؛  دولت  عملکرد  بیان 

دیدار آیت ا... هاشمی با بازیگر نقش خودش در یک سریالعکس روز انتخاباتی است ابالغیه را خوب نخوانده اند.

آیت ا... رئیسی، رقیب روحانی می شود ؟

از  یکی  اعتماد  روزنامه 
برای  نامزدهای اصولگرایان 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
تولیت  رئیسی  ا...  آیت  را 
آستان قدس رضوی دانست. 

این روزنامه نوشت: سید ابراهیم رئیسي، همچون 
به  و  مي پوشد  روحانیت  لباس  روحاني«  »حسن 
مکتب  درس آموخته  دارد؛  اشراف  آخوندي  کالِم 
جلوتر  روحاني  از  گام  یک  است.  حقاني  مدرسه 
بودن  سید  سیاسیون  و  است  سید  که  چرا  است؛ 
را با توجه به شیعي بودن ایرانیان، بر افزایش راي 
و هواداري آنان موثر مي دانند. همچنین رئیسي با 
برگزیده شدن به عنوان تولیت آستان قدس رضوي 
توانسته به اقشار پایین جامعه در مشهد توجه کند 
زندگي هاي سخت  و  خانه ها  و  او  از  تصاویري  و 
منتشر شده است. پس مي تواند معترضي باشد به 
وضعیت اقتصادي دولت کنوني و راهي بیابد برای 
جلب آراي طبقات محروم. از دیگر سو، سابقه اي 
دارد در بطن نهادهاي امنیتي و قضایي کشورکه او 
را برابر حسن روحاني نگه مي دارد و ضعفي نخواهد 
داشت. او حراف نیست و حتي در این اواخر، برابر 
برخي انتقادات تند نیز حاضر به سخنراني نشد و 
به میدان مواجهه نیامد. از همه مهم تر، اگر کاندیدا 
شود، گروه یا افراِد موثري میان اصولگریان وجود 

ندارد که دهان به انتقاد و شکوائیه باز کنند.

امید اصالح طلبان به درگذشت هاشمی!

عنوان  تحت  گزارشی  انتشار  با  گاردین  پایگاه 
درگذشت  امیدوارند  ایران  طلبان  »اصالح 
رفسنجانی موجب نرم شدن نگرش ها شود« به 
این  در  است.  پرداخته  رابطه  این  در  زنی  گمانه 
گزارش آمده است: حضور مردمی در مراسم تشییع 
آقای هاشمی بسیار گسترده بود؛ این حضور برای 
آن هایی که هنوز به اعمال اصالحات امیدوارند، 
بسیار تاثیرگذار بود. در حالی که هاشمی به خاک 
دانشگاه  در  ایرانی  هزار  صدها  شد،  می  سپرده 

تهران و اطراف آن حضور داشتند.  

گری سیک: پیروزی روحانی
 نتیجه تاکتیک هوشمندانه هاشمی بود

و  ریگان  دولت  ملی  امنیت  مشاور  سیک،  گری 
کارتر در لوبالگ نوشت:  آیت ا... رفسنجانی معتقد 
بود که ایران تنها زمانی می تواند بقا داشته باشد 
که با جهان تعامل کند. هرگز نباید نسبت به از 
خودگذشتگی او برای سیستم انقالبی ایران شک 
داشت. رفسنجانی یک شخصیت پشت پرده بود. او 
راحت نبود که از پشت پرده بیرون بیاید و مستقیما 
بازی کند. در عوض او در سایه به چینش اتفاقات 
دست می زد.  انتخابات استراتژیک در سال 2013 
سوی  از  کالسیک  و  هوشمندانه  تاکتیک  یک 
رفسنجانی بود. رفسنجانی یک بازیگر پشت پرده 

بود و اظهار نظرات او همیشه مهم بود.

 خرید یک هواپیما، پس از برجام ذوق زدگی ندارد

برخی  ذوق زدگی  به  اشاره  با  موتلفه  حزب  کل  دبیر   
مقامات دولتی مبنی بر ورود ایرباس خریداری شده به 
ایران، گفت: فروش هواپیما بخشی از تعهدات آنها بوده 
است که یک هواپیما را آن هم با منت به ما فروختند؛ این 
ذوق زدگی ندارد. حبیبی با اشاره به قول شفاهی آمریکا 
که تحریم های جدید را اجرا نمی کند، افزود: وقتی آمریکایی ها به قول کتبی خود 

عمل نکردند چگونه به قول شفاهی خود عمل می کنند.

قالیباف اگر انتخابات را به دور دوم بکشاند آن وقت اوضاع اصولگرایان بهتر است 

موسس حزب نواندیشان گفت: اصالح طلبان با اختیار یا ناگزیر از روحانی حمایت خواهند کرد هر چند بعضی اصالح طلبان ناراحت از بی 
اعتنایی روحانی ممکن است شبهاتی یا کاندیداهای سایه ای مطرح کنند که جدی نخواهد بود. اصالح طلبان فعال می کوشند شوراها را 
تسخیر کرده و زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری 1٤00 و حضور شفاف خود آماده کنند. امیر محبیان افزود: بعضی از کاندیداهای 
بتواند  تا  باشد  داشته  خود  رویکرد  در  اصالحاتی  باید  هم  قالیباف  افزود.  خواهند  روحانی  رای  بر  حتما  مطرح شدن  در صورت  اصولگرا 

روحانی را به چالش بیاندازد. هدف نخست قالیباف اگر کاندیدا شود؛ باید کشاندن انتخابات به دور دوم باشد معموال در دور دوم وضع اصولگرایان خوب بوده است.

ظلم به روحانی  در تاریخ انقالب بی سابقه است

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ظلمی که امروز در 
پی هجمه تبلیغاتی به دولتی که برخاسته از رای ملت 
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اگر آمریکا بخواهد برجام را پاره کند ، ما آن را آتش می زنیم
عراقچی: دیگر درباره برجام، هیچ مذاکره سیاسی با آمریکا نداریم

 کارخانه شیر ستره در نظر دارد: در شهرستان های نهبندان 
قاین، آرین شهر   طبس، سربیشه، مود، درمیان، اسدیه، 

سرایان، آیسک و فردوس نمایندگی فعال بپذیرد
عالقه مندان بومی هر شهر می توانند برای کسب اطالعات 

بیشتر با شماره های 056-32239061-62 
تماس حاصل فرمایند.

جناب آقای بهاری
انتصاب جناب عالی را به عنوان

 معاون تشریفات ، روابط عمومی و امور بین الملل دفتر استاندار
 و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی

 صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم. همچنین از 
زحمات و همراهی های جناب آقای ایمانی مدیرکل اسبق نیز کمال سپاس و امتنان را داریم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

جناب آقای محمدعلی زرنگ
انتصاب جناب عالی را به سمت 

معاون اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

 
 
 

  59 سال گواهینامه های کشف سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان جنوبی   محدوده های اکتشافی و عمومیآگهی مزایده 
 

و  7711سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی براساس قانون معادن مصوب سال 
و فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 7731قانون اصالح قانون معادن مصوب سال 

در نظر دارد اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده و دستورالعمل های مرتبط با آن   7731سال 
مشمول مزایده  را از طریق مزایده  گواهینامه های کشفهای اکتشافی،پروانه های اکتشاف و 

 .الزم واگذار نماید عمومی به دارندگان دارای توان فنی و مالی
 

، شرایط مزایده و دریافت فرم های های مزایده ایهت آگاهی کامل از اطالعات محدوده بر اساس این اطالعیه متقاضیان می توانند ج
 و یا .skimto.ir wwwبه آدرس اینترنتی 02/00/59یکشنبه  روز تا 72/01/59دوشنبه مورخ  مربوطه از روز

khs.mimt.gov.ir   مراجعه نموده و پیشنهادات خود را بر اساس شرایط  صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبیسازمان
به آدرس  صرفاً ازطریق پست سفارشیو در پاکت الک و مهر شده  02/00/59یک شنبه  ارائه شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز

،سازمان صنعت معدن و  5205720079 کد پستی( شهدای عبادی)7خراسان جنوبی ، بیرجند ، بلوارشهدای عبادی ، ساختمان شماره 
 . نمایندتجارت استان ارسال 

چک تضمینی یا ضمانت نامه بانکی و یا برگ واریز نقدی به )محتوی تضمین شرکت درمزایده ( الف) پاکت نهایی باید شامل پاکت 
محتوی مدارک صالحیت ( ب) یت شرایط مزایده، پاکتبا رعا( نام تمرکز وجوه سپرده هزینه ایبه  7029707025117شماره حساب

شرکت کنندگان همچنین . محتوی فرم پیشنهاد قیمت مزایده باشد( ج) فنی و مالی و سایر مدارک مندرج در شرایط مزایده و پاکت
 .مهر نمایند در مزایده مکلفند نام شرکت کننده و مورد مزایده را بروی همه پاکت ها ی الک و مهر شده قید وآنرا امضا و

به  سازمانساختمان شهید مطهری در کمیسیون مزایده واقع در محل  72/00/59صبح روز یکشنبه  5پشنهادات رسیده رأس ساعت 
 .مفتوح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت آدرس  بیرجند، خیابان شهید مطهری

بالمانع است و به درخواست های ناقص، ناخوانا، مخدوش، مشروط، بدون سپرده تضمین مزایده حضور متقاضیان در کمیسیون  -
پاکاتی که بصورت حضوری و یا غیر از پست سفارشی ارسال فوق و شرکت در مزایده و یا درخواستهای واصله بعد از وقت مقرر 

 .شده باشد  ترتیب اثر داده نخواهد شد
 .تار استکمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مخ-
 .برندگان مزایده می باشد هزینه درج آگهی مزایده بعهده برنده ویا -
( ir.gov.mimt.cadaster://http) در سامانه کاداستر معادن اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی شرکت در مزایده می بایست -

با ارائه مدارک به سازمان نظام مهندسی معدن استان محل  اقدام وفنی و مالی ( توان)صالحیت ثبت نام و نسبت به درخواست  ارزیابی 
در شرکت در مزایده مدارک مورد نیاز باقی و بهمراه گواهی مراجعه اخذ  جهت  ثبت شرکت یا نزدیکترین استان به محل ثبت شرکت

 .مان ارائه نمایند مهلت مقرر به این ساز
شرکت کنندگان در مزایده می بایست آیین نامه معامالت دولتی وقانون منع مداخله کارکنان دولت وقانون معادن وآیین نامه اجرایی -

 آن وسایر دستورالعملها وبخشنامه های وزارت صنعت ،معدن وتجارت ومراجع قانونی دیگر را بطور کامل رعایت نمایند
 .ائه شده الزاماً می بایست برابراصل تحویل شودکلیه مدارک ار-
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آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و گواهینامه های کشف 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی سال 95

روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

 با نهایت تاسف درگذشت

 مرحومـه طاهـره ابراهیـم زاده 
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه امروز دوشنبه 95/10/27 ساعت 3 الی 4 
بعدازظهر از محل بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می شود. ضمنا مراسم سوم روانشاد 
 چهارشنبه 95/10/29 از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر در محل مسجد آیت ا... آیتی

 برگزار می شود.  


