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سرمقاله

قدرشناسی
از  هنر متعهد
* هرم پور

 ستون سرمقاله، ستون نوشتن درباره مهم ترین ها
هم  مهم،  رویدادهای  هم  هاست؛  ترین  تازه  و 
انسانهای مهم،  هم حکایت ها و نقل های مهم...
مدافع  پاک شهدای  احترام خون  به  امروز  و من 
حرم و به بهانه ای که اینک خواهید خواند، مهم تر 

از یاد و نام آنها چیزی  نیافتم تا بنویسم.  
در همه ی این چندسالی که خون جوانان این مرز و 
 بوم در راه دفاع از حرم های مطهر بر زمین می ریخت،
هنری جامعه  تا  بودم  منتظر  مردم  همه   مثل 
 استان، به پاس این جانفشانی و دمیدن هوای عشق و
کشورم، ی  همه  مردم  دل  و  جان  به   شهادت 
 از همه ی ابزارهای ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( 

پیکر6 شهید گمنام
وارد بیرجند شد

غالمی- شش شهید گمنام دیروز صبح در فرودگاه بیرجند مورد 
استقبال مسئوالن استان، فرماندهان نظامی و انتظامی ، ایثارگران و 
جانبازان قرار گرفتند.پیکر این شهدا از فرودگاه به معراج شهدا منتقل 
و به مدت دو روز برای وداع عموم مردم در این مکان قرار خواهد 
داشت .گفتنی است؛ پیکر این شهدا مربوط به عملیات های کربالی 
سالگی  در سن ۱۷  پنج شهید  که  است  پنجوین  و  والفجر  پنج، 
و یک شهید در ۱۹ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل شده اند.
مقدس دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  فرهنگی   معاون 

همزمان  اسفندماه   ۱2 شهدا  این  پیکر  است  قرار  گفت:  استان 
ذکر  به  الزم  شود.  تشییع  )س(  زهرا  شهادت حضرت  سالروز  با 
است؛ پیکر دو شهید در دانشگاه آزاد اسالمی فردوس تشییع ، دو 
شهید در دانشگاه صنعتی بیرجند و دو شهید دیگر نیز در دانشکده 
کشاورزی مرکز استان به خاک سپرده می شود.رحیم آبادی افزود: 
در حال حاضر ۱۱4 شهید گمنام در 42 گلزار شهدا در سراسر استان 

خراسان جنوبی آرمیده اند. گی
 گر

بی
جت

 : م
س
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رئیس سازمان بسیج مستضعفین : 
بسیج رقیب هیچ نهادی نیست

آماده کمک به دولت هستیم 

اسفندیار رحیم مشایی : 
روحانی قاعدتاً نباید رای بیاورد ؛ بقایی در 

انتخابات ریاست جمهوری رقیب ندارد

دبیرکل حزب اراده ملت  : 
حمایت مشروط از روحانی به این معنا است
که دغدغه هایمان را به وی منتقل کرده ایم

صادقی نماینده تهران : 
آخوندی اعتماد مجدد نمایندگان را 

به معنای چک سفید تلقی نکند 

 جوانفکر : بقایی به طور قطع رئیس دولت دوازدهم است / روحانی این روزها عصبانی است؟ / دفاع نماینده اصالح طلب از احمدی نژاد / استفاده از رسانه های ضد انقالب جرم است / الریجانی : انصافا سپاه خوب عمل کرده است /   کاندیداتوری »روحانی« قطعی شود، پاسخ می دهیم / انتقاد روحانی از اقتصاد در دولت قبل ؛ به زمان قاجار برگشته بودیم  /  صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

صفحه ۷

مردم نگران  شب عید نباشند نوروز استان 
با چاشنی تورهاي

یک روزه گردشگري
 دو سال قبل در راسته بازار بیرجند مدهوش بوی 
، بودم  عطاری هایش  دارویی  گیاهان  و   علف ها 

به  من  از  جلوتر  قدمی  چند  توریست  تعدادی 
سیاحت بازار و دکان هایش مشغول بودند. آقایان 
و خانم ها جلوی  دیوار عکس می گرفتند  و  در  از 
و  عروسک  از  می رسیدند  که  دکانی  هر  بساط 
معطر  داروهای  همان  تا  گرفته  بساطش  و  شانه 
را می چشیدند و بو می کردند  ... ) مشروح  در صفحه ۳ (

61 درصد مصرف گاز طبیعی  
استان در بخش نیروگاهي

صفحه  ۷

قانون بیمه های اجتماعی
کارگران ساختمانی  کشور

اجرایی می شود
صفحه  ۷

معرفی سامانه های ارتباطی
مردم با دانشگاه علوم پزشکی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه 
مواردی از شکایات مردمی در روزنامه ها به صورت 

غیر شفاف و غیر مستند ... ) مشروح  خبر در صفحه ۷ (

مرکز رادیوتراپی و 
شیمی درمانی  بیرجند 

راه اندازی می شود
مدیرعامل مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی 
بیرجند  درمانی  و شیمی  رادیوتراپی  مرکز  گفت: 
مهمترین و بزرگترین پروژه در حال احداث این 
برای  افزود:  حسینی   . است  استان  در  مجمع 
اجرای این پروژه تاکنون ۱۹5 میلیارد ریال هزینه 

شده است ... ) مشروح  خبر در صفحه ۷ (

گردشگر و خبرنگار مالزیایی :
 خراسان جنوبی ؛ پتانسیل های خود

را با ذائقه بین المللی هماهنگ کند
صفحه 4

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

32424841  
09151639262 - فرجامی

ورزشکار ارجمند و پرتالش

جنـاب آقـاي حسیـن رفیعـي
كسب مقام سوم  مسابقات قهرماني كشوري ورزشکاران دیابتي

 در رشته تنیس روي میز 

را تبريك عرض نموده، استمرار موفقيت ها و سربلندي شما را از درگاه خداوند خواستاريم.

هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان خراسان جنوبي

اعضای محترم شورای اسالمی شهر بیرجند 
جناب آقای دكتر مدیح  شهردار محترم بیرجند 

جناب آقای مهندس علیرضا عباسی
 مدیر عامل محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

ما می توانيم به اهداف اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشانيم اگر به ما اعتماد کنيد. بر خود الزم می دانيم 
جهت حمايت های بی دريغ شما عزيزان که زمينه اشتغال ما جوانان نيازمند را در راستای اهداف

 اقتصاد مقاومتی با عرضه توليدات داخلی فراهم نموده ايد، کمال تشکر را داشته باشيم.

جمعی از عرضه كنندگان چهارشنبه بازار، بازار غفاری و دستفروشان سطح شهر بیرجند

مزایده فروش خودرو )نوبت اول(

اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی در نظر دارد : 

اقدام نمايد. عالقه مندان  نسبت به فروش يك دستگاه خودرو به شرح ليست ذيل 
پنجشنبه  اداری  وقت  پايان  تا  آگهی  نشر  تاريخ  از  توانند  می  مزايده  در  شرکت  به 
 1395/12/19جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده به واحد کارپردازی اين اداره کل 

 واقع در ميدان شهدا - خيابان دانشگاه مراجعه نمايند.

خودروهای قابل فروش

مدلشماره خودرورنگ خودرونوع خودروردیف

7381380 الف11 ایران 52بژ متالیکپژو 405 1

                                            
 اداره كل امور مالیاتی خراسان جنوبی    

غذای آماده اصیـل افتتاح شد  
خیابان17 شهریور روبروی آتش نشانی /  09155004757  - 09155614267  
با باالترین کیفیت همه روزه از ساعت 11 الی 15 و 19 الی22
آماده پذیرایی از همشهریان عزیز می باشد.    هاشمی

شاهسوند نمایندگی خراسان جنوبی 
جهت تکمیل کادرفروش شرکت تعدادی بازاریاب درسطح استان نیازمند است.  32258273

بدينوسيله از کليه بستگان، آشنايان، همکاران و دوستان گرامی
 که در مراسم تشييع و ترحيم همسر، مادر و خواهر عزيزمان

 مرحومه خانم كربالئیه كبری  كارگر  
مراسم چهلم  نماييم. ضمناً  می  تشکر  و  تقدير  بود،  مان  جانکاه  آالم  تسلی  گرانقدرشان  حضور 
چهارشنبه 95/12/11 از ساعت 14 الی 15 در محل مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد.

خانواده های: سبزبان ، كارگر

متنان 
ر و ا

تشک

اطالعیه شركت عماد  آسانبر
قابل توجه مدیران ، مالکان محترم مجتمع های مسکونی و تجاری طرف قرارداد 

پیرو دستورالعمل اداره کل استاندارد خراسان جنوبی مبنی بر اجباری بودن بازديد ادواری و تمديد 
گواهينامه بازرسی آسانسور خواهشمند است جهت ثبت نام و تکميل مدارک به دفتر شرکت مراجعه فرماييد 
در صورت عدم مراجعه و بروز هر گونه حادثه ، عواقب ناشی از آن به عهده شخص مدير يا مالك ساختمان 

صیاد شیرازی، مجتمع تجاری میرداماد، واحد 122خواهد بود.
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زمان ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی

جهان نیوز- ثبت نام داوطلبان برای شرکت در آزمون مدارس نمونه دولتی از شنبه 14 اسفندماه 95 آغاز می شود و تا شنبه 19 فروردین 96 از طریق مدارس 
محل تحصیل دانش آموزان انجام خواهد شد. دانش  آموزان پایه ششم برای ثبت نام در پایه هفتم باید مقیاس خیلی خوب در تمام دروس در نوبت اول را کسب 
کنند.مالک ثبت نام دانش آموزان پایه نهم برای ورود به پایه دهم دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی، کسب حداقل معدل 17 در نوبت اول است.

رونمایی از طرح  اسکناس 1000  تومانی

جدید  طرح  از  گذشته  جمهورروز  رئیس  فارس: 
اسکناس ده هزار ریالی با نقش حافظیه شیراز رونمایی 
کرد.استفاده از چاپ برجسته بر روی اسکناس، چاپ 
کلیه نقوش به صورت خطی، استفاده از نخ امنیتی 
در پشت اسکناس و چاپ تصویر مکمل مخفی از 

ویژگی های اسکناس جدید ده هزار ریالی است.

خودروها قبل از ۵ سال معاینه فنی شوند

تهران  شهر  فنی  معاینه  مرکز  مدیرعامل  مهر- 
زیاد  خودرو  کارخانه  استانداردهای  پایایی  گفت: 
نیست و ضروری است قبل از 5 سال خودروها به 
مراکز معاینه فنی مراجعه کنند.سید نواب حسینی 
منش  اظهارداشت: مالکان خودرو الزامی است قبل 
از سفرهای نوروزی برای دریافت برگ معاینه فنی به 
مراکز مراجعه کنند که در مراکز ما 1۸ آیتم بر روی 

خودروها مورد بررسی قرار می گیرد.

سازمان تامین اجتماعی مکلف
 به ایجاد حساب بیمه درمان شد

ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسالمی، سازمان 
تامین اجتماعی را مکلف کردند تمامی سهم درمان 
از مجموع ماخذ کسر حق بیمه را در حسابی به عنوان 
بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند. نمایندگان 
 1 الحاقی  بند  همچنین  اسالمی  شورای  مجلس 
تبصره 7 بخش هزینه ای الیحه بودجه سال 96 
کل کشور را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق 
مجلس ارجاع دادند که بر اساس این بند، سازمان 
تأمین اجتماعی مکلف است کشاورزان، روستاییان و 
عشایر را ازمحل منابع خود از ده درصد)10%( درآمد 
ماده)3۸(  موضوع  عمرانی  قراردادهای  از  حاصل 
قانون تأمین اجتماعی با حداقل نرخ، تحت پوشش 

بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد.

تک رقمی شدن نرخ تورم پس از ربع قرن
 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه وعده 
نرخ  و  محقق  رقمی  تک  تورم  هدف  و  دولت 
تورم در ادامه روند کاهشی خود به ۸.7 درصد در 
بهمن ماه رسید و با تحقق تورم تک رقمی در سال 
جاری مجدداً پس از گذشت ربع قرن، نرخ تورم 

ساالنه تک رقمی خواهد شد.

سرمقاله

قدرشناسی
از  هنر متعهد
* هرم پور

این  ی  همه  در   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (
چندسالی که خون جوانان این مرز و بوم در راه 
ریخت،  می  زمین  بر  مطهر  های  حرم  از  دفاع 
هنری  جامعه  تا  بودم  منتظر  مردم  همه  مثل 
هوای  دمیدن  و  جانفشانی  این  پاس  به  استان، 
ی همه  مردم  دل  و  جان  به  شهادت  و   عشق 

کشورم، از همه ی ابزارهای هنریش مایه بگذارد، 
خرج کند و دست به تکریمی شایسته بزند. 

اتفاق  این  ولی  چرا،  دانم  نمی  که  دلیل  بهر 
آنطور که باید و شاید نیفتاد و مسؤولین نیز کمتر 
بر  دادند،  نشان  حمایتی  کمتر  و  کردند  تأکیدی 
خالف برخی فعالیت های هنری که برایشان نام 
شهدای  مقوله  تقدیر!!  و  آوازه  و  داشت  نشان  و 
لذا  و  نبود  مقدس  دفاع  از  کمتر  حرم،  مدافع 
نگاه  در  که  خواست  می  مضاعف  ای  دغدغه 
دغدغه مند نویسنده یا شاعر یا نقاش یا خطاط یا 
کارگردان تئاتری قالب گیری شود و اثری برای 
تقدیم  مردم  به  بزرگ  ی  حماسه  این  نمایاندن 
از حرف ها و حدیث ها  کند، دغدغه مندی که 
 نترسد، کمبودها و موانع و کاستی ها را نبیند، طعنه ها

و زخم زبان ها را به دل نگیرد و والبته خودش 
در راه تکریم شهدای مدافع حرم اشک بریزد و 

در آن ذوب شود . 
تماشاگران  کنار  در  هم  من  وقتی  شب  یکشنبه 
نمایش »سوغاتی« در سالن عالمه فرزان اداره کل 
ارشاد اسالمی نشسته بودم و اشک های دختران و 
پسران دانشجویی  را می دیدم که به ظاهر برخی 
دلبسته،  باطن خالص،  بودند و در  ها بی دغدغه 
عالقه مند و ارادتمند به خون شهدا، دوباره اعتماد و 
اطمینانم به تعهد مردان و زنان فعال در عرصه هنر 
این استان دوصد چندان شد، دوباره فهمیدم با ابزار
 هنر چه کارها که نمی توان کرد و چه دلها که نمی توان

از  دقیقه  چهل  داستان  »سوغاتی«  آورد.  بدست 
غفلت های بی شمار ما از آنچه در کنار مان درحال 
روی دادن است را به رخمان می کشید، و بیدارمان 
از  خودمان،  از  غفلت  ها؛  غفلت  این  از  کرد  می 
آرمانهایمان، از مردانی که هزاران کیلومتر فراسوتر 
از مرزهای تعریف شده برای ما و برای آسودگی 
ما می جنگند، و البته در گمنامی شهید می شوند 

و جاودانه می مانند! 
ها  نمایش  همه ی  از  بیشتر  چیزی  »سوغاتی« 
امسال و سالهای گذشته  نمایشنامه هایی که  و 
دیگر  استانهای  و  استان  این  مخاطبین  چشمان 
کرده  نوازش  را  از جهان  دیگری   و حتی جای 
نظر  در  که  دارد  هایی  شاید ضعف  و  ندارد  اند، 
مخاطب و صاحب نظر، اساسی و قابل توجه هم 
اما پشت سرش عشق، عالقه و جسارتی  باشد، 
دارد که خیلی ها در همه ی این سالها و ماهها 
نداشتند و چه بسا همه ی جرأتشان را به زبونی 
کودکانه  و  نظرهای سخیف  اظهار  بی جرأتی  و 
ای  فروختند که نهایتش گالیه از حضور مدافعین 
ایرانی حرم  در کشورهای دیگر و یا تخطئه ی 

شهادت مدافعین حرم بود. 
من هم مثل نقل قولی که از دکتر زارعی استاد 
بزرگوار حوزه تئاتر استان شنیده ام که در حاشیه 
بازدید از تمرین این نمایش گفته بودند » این کار 
قشری  چه  از  اینکه  از  فارغ  باشد،  حماسی  باید 
هستیم ما به احترام آنها کاله از سر برمی داریم«؛  
لطیف،  حرم،  مدافع  شهدای  برای  کار  معتقدم 
پرانگیزه و در عین حال سخت وحماسی و طاقت 
فرساست و هر گامی در این راه و هر قدمی در این 

مسیر، واقعاً  شایسته تقدیر و توجه است. 
هنر  و  هستیم،  شهدا  این  خون  مدیون  ابد  تا  ما 
متعهد ایرانی و اسالمِی ما آن وقتی شایسته توجه 
وتقدیر می شود که  به اسطوره های بزرگی چون 
شهدای مدافع حرم که شایسته اند،  احترام گذاشته 
شود. هنری که با زمانه اش صادق نباشد و همپای

آن گام بر ندارد، هنر متعهد و مستقلی نیست و مردم 
 با جاروی نگاهشان، به طرفه العینی به زباله دان

چنین  و  هنری  چنین  سپارندش.  می  یادها 
هنرمندانی  شایسته حمایتند و مسؤوالن چنانچه 
امکانات  رادر حوزه ی  این هنرمندان  و  این هنر 
دریابند و انگیزه مند کنند، قطعاً ثمره و نتیجه های 

پربارتری برخواهند چید. 
سه شب از اجرای نمایش »سوغاتی« باقی مانده 
است، برای گفتن دست مریزادی به کارگردان این 
اثر)خانم ملیحه محمدی( و حمایت کنندگان آن 
)بسیج هنرمندان و اداره کل ارشاد اسالمی( و برای 
تداوم کارهای ارزشی و متعهد در فضای نمایش و 
برای لذت بردن احساسی از چند لحظه خلوت با 
یاد و نام شهدای مدافع حرم، تماشای  »سوغاتی»  

را در کنار فرزندانتان از دست ندهید.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 
را به شماره 09304943۸31 ارسال فرمایید(

 پرداخت 2۵0 میلیارد تومان تسهیالت به عشایر

 ایرنا - رئیس سازمان امور عشایری گفت: طی 2 سال گذشته 250 
میلیارد تومان تسهیالت آسان از محل صندوق توسعه ملی به عشایر 
کشور پرداخت شده است.کرمعلی قندالی افزود: 
سال گذشته 100 میلیارد تومان تسهیالت در 
بحث حوادث غیر مترقبه به عشایر تخصیص 
است. آن جذب شده  درصد   96 که  داده شده 
قندالی ادامه داد: شورای عالی عشایری شورای 
قانونی است و پس از 10 سال تعطیلی 2 جلسه در سال های 93 
و 95 برگزار کرده که مصوبات آن در بخش های بهداشت، آموزش 
و گردشگری در هیات دولت تصویب شده است.رئیس سازمان امور 
افزود: درحوزه بهداشت و درمان فعالیت های بسیار خوبی  عشایری 

در بخش عشایری انجام شده و مردم راضی هستند

ادامه ثبت نام جریمه ریالی سربازی تا پایان سال

ایسنا-  سردار موسی کمالی اعالم کرد که ثبت نام جریمه ریالی سربازی 
تمامی متقاضیان  ادامه خواهد داشت.وی گفت:   امسال  تا آخرین روز 
بهره مندی از جریمه ریالی سربازی که تا پایان 
امسال حداقل هشت سال از غیبتشان گذشته 
 + پلیس  دفاتر  به  مراجعه  با  می توانند  باشد، 
10 درخواست خود را ثبت کنند.وی اضافه کرد: 
افرادی که امسال واجد شرایط بوده و برای تعیین 
تکلیف وضعیت جریمه ریالی سربازی خود اقدام نکرده اند در صورتی که 
سال آینده قصد معافیت با پرداخت جریمه ریالی سربازی را داشته باشند، 
10 درصد به رقم جریمه شان افزوده خواهد شد. به گفته وی در سال آینده 
تغییری در مبلغ جریمه ها اعمال نخواهد شد و امکان دریافت وام برای 

پرداخت جریمه ریالی سربازی نیز وجود خواهد داشت.

گفت:  سازی  خصوصی  سازمان  کل  رئیس   - انتخاب 
مشمولین سهام عدالت، از اواخر سال 96 سود سال مالی 
95 خود را دریافت می کنند.  پوری حسینی گفت: بر اساس 
به  عدالت  سهام  عنوان  تحت  سهامی   ۸5 سال  از  قانون 
مشمولین اختصاص داده شده است که اقساط آن از محل 
کل  رئیس  می شود.  تسویه  خزانه  به  واریزی  سالیانه  سود 
سازمان خصوصی سازی با اشاره به پایان یافتن مهلت 10 
ساله اجرای طرح توزیع سهام عدالت در کشور در خصوص 
مجموعه اقدامات انجام شده در این زمینه برای ساماندهی 

سهام عدالت گفت: حسب دستور شورای عالی اجرای اصل 
به  اقدام  باید  سازی  خصوصی  سازمان  اساسی  قانون   44
فردی  هر  که  این  تا  کند  مشمولین  به  ارائه صورتحساب 
بداند چه میزان از اقساط سهامش پرداخت شده و چقدر می 

تواند بابت تسویه نهایی سهام عدالتش واریز کند.
پایان  تا  می کنیم  تالش  اساس  این  بر  کرد:  اضافه  وی   
رسمی  سامانه  طریق  از  را  مشمولین  صورتحساب  سال 
منتشر کنیم.   www.samanese.ir نشانی  به  سهام عدالت 
البته در این مرحله قرار نیست ورقه  پوری حسینی افزود: 

مشمولین  فقط  و  شود  داده  مشمولین  به  عدالت  سهام 
تا  کنند  پیدا  آگاهی  خود  سهام  صورتحساب  از  می توانند 
بدین وسیله متوجه شوند که سهام عدالتشان چقدر می ارزد 
و بر این اساس در اوایل هفته آینده از سامانه سهام عدالت 
به صورت رسمی رونمایی خواهد شد. رئیس کل سازمان 
خصوصی سازی در ادامه اذعان داشت: مشمولین می توانند 
در اواخر سال آینده سود سهام عدالت سال مالی 95 خود 
را دریافت کنند و دیگر این سود بابت اقساط سهام آنها به 

خزانه واریز نخواهد شد. 

اعالم زمان واریز سود سال ۹۵ سهام عدالت 

تصویب  با  مجلس  نمایندگان  مهر- 
خصوصی  بخش  کارکنان  کردند  مقرر 
تومان  میلیون   2 تا  ماهانه  که  دولتی  و 
مالیات  پرداخت  از  باشند  داشته  دریافتی 
علنی  جلسه  ادامه  در  شوند.  می  معاف 
اسالمی  شورای  مجلس  گذشته  روز 
نمایندگان ابهام بندی از الیحه بودجه در 
رابرطرف  مالیاتی  های  معافیت  خصوص 
مقرر شد سقف  ماده  این  اساس  کردند.بر 

قانون   ۸4 ماده  موضوع  مالیاتی  معافیت 
و   66 سال  مصوب  مستقیم  های  مالیات 
اصالحات بعدی آن در سال 96 مبلغ 24  
میلیون تومان در سال تعیین می شود.نرخ 
و  دولتی  کارکنان  درآمد  بر  مذکور  مالیات 
برابر   5 تا  مذکور  مبلغ  بر  مازاد  غیردولتی 
آن مشمول مالیات ساالنه 10 درصد و به 
است.میزان  درصد   20 آن  مازاد  نسبت 
معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد 57 

میلیون   1۸ مستقیم  مالیات  قانون   101 و 
پایان  در  گردد.پزشکیان  تعیین می  تومان 
برای  معافیت  این  گفت:  ماده  این  قرائت 
از  پیش  است.  خصوصی  و  دولتی  بخش 
که  داشت  وجود  ماده  این  در  ابهامی  این 
میلیون   2 دولتی  بخش  مالیاتی  معافیت 
بخش خصوصی  مالیاتی  معافیت  و  تومان 
1 میلیون و 500 هزار تومان بود. بر اساس 
 2 ماهانه  که  افرادی  جدید  اصالحیه  این 

از  کنند  می  دریافت  حقوق  تومان  میلیون 
که  افرادی  معاف هستند.  مالیات  پرداخت 
می  دریافت  ماهانه  حقوق  میلیون   10 تا 
کنند باید ماهانه 10 درصد مالیات بپردازند 
و افرادی که دارای حقوق های باالی 10 
 20 ماهانه  باید  باشند  نیز  تومان  میلیون 
درصد مالیات بپردازند.عالوه بر این کسبه 
هزار   500 و  میلیون   1 ماهانه  درآمد  با 

تومان از پرداخت مالیات معاف هستند.

سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان بخش خصوصی و دولتی یکسان شد

چگونگی استعالم مشخصات خودرو و مالک

ایرنا - معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور نیروی   
استعالم  یا  توقیف خودرو  رفع  به  نیاز  انتظامی گفت: شهروندانی که 
مشخصات آن دارند،می توانند با حضور در مراکز شماره گذاری پلیس 
راهور ناجا و ارائه مدارک و مهیا کردن شرایط مورد نیاز اقدام الزم را 
انجام دهند. سرهنگ سعید روحی افزود: مدرک مورد نیاز برای استعالم 
مشخصات خودرو و مالک، ارائه نامه از مراجع قضایی یا انتظامی است.

خودروهای  گذاری  شماره  شرایط  و  مدارک  مورد  در  این  از  پیش  وی 
خودروی  گذاری  شماره  به  تصمیم  که  شهروندانی  گفت:  ای  مزایده 
مزایده ای دارند، می توانند با حضور در مراکز شماره گذاری پلیس راهور 
ناجا و ارائه مدارک مورد نیاز برای شماره گذاری اقدام کنند. وی افزود: 
برای شماره گذاری خودروی مزایده ای، پرداخت دیون دولتی، عوارض 

شهرداری و دارائی، هزینه شماره گذاری الزامی است.

آگهی دعوت بستانکاران شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی
) درحال تصفیه( نوبت سوم

بدین وسیله در اجرای ماده 225 الیحه قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت ) اعم از حقوقی و 
حقیقی( دعوت می شود که هرگونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک و مستندات الزم در مهلت 
مقرر قانونی ) حداکثر به مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی( به دفتر شرکت تعاونی به نشانی بیرجند، خیابان 17 
شهریور، 17 شهریور 17 ، متوسطه حرفه ای تالشگران مراجعه نمایند. در غیر این صورت و پس از پایان مهلت قانونی مذکور 
هر گونه ادعایی علیه شرکت تعاونی مذکور مسموع نخواهد بود. این آگهی سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه 

رسمی و کثیراالنتشار شرکت آگهی می شود.
مدیران تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش استثنایی ) در حال تصفیه(

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت فروغ بیرجند
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 هـ  هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت فروغ بیرجند فعال مجهول المکان 
ابالغ می گردد آقای محمد خسروی با کد شناسایی بیمه 68907816  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی موتوربان داشته که کمیته بدوی مشاغل 
سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. 
موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور 

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبیقطعی و الزم االجرا می باشد. 

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای پیمانکاری شرکت بهاران بتن
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای پیمانکاری شرکت بهاران بتن 
فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد خسروی با کد شناسایی بیمه 68907816  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی موتوربان 
داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره 
مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز 
کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل 

نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتی
اطالعیه تغییرات نحوه ارسال فهرست صورت معامالت فصلی

1- نحوه ارسال فهرست معامالت توسط اشخاص موضوع آیین نامه اجرایی تبصره )3( ماده )169( 
قانون مالیات های مستقیم اصالحی مصوب 1394/04/31 برای کلیه فصول سال 13۹۵ کماکان مطابق مقررات و 

دستورالعمل های قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
2- مهلت ارسال اطالعات معامالت فصل پاییز سال 1395 تا پایان فروردین ماه سال 1396 تمدید گردید.

شایان ذکر است، از ابتدای سال 13۹۵ با عنایت به حذف امکان ارسال اطالعات فروش در گزارش امتناع وفق 
قانون مالیات های مستقیم اصالحی مصوب 1394/04/31، فعاالن اقتصادی در هنگام فروش کاال یا خدمات به دیگر 

فعاالن اقتصادی، مکلف به درج شماره اقتصادی خریدار در گزارشات فهرست معامالت می باشند. 

مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1۵26 
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳2۳۷1۳5۴ - ۳2۳۷1۳55

قالیشویــی ملکــه
گچ کاری و گچ بری به قیمت 
مناسب پذیرفته می شود.

)شهر، روستا(  0990۴۷120۴2

تماس با ما: 0915220۷۴۴8 - بهنام 
محل برگزاری دوره ها: کانون های فرهنگی تربیتی آموزش و پرورش

صرف زمان برای یادگیری هزینه نیست، سرمایه گذاری زمانی است

گروه آموزشی بهنام رباتیک نماینده انجمن صنایع رباتیک آراد 
مشاوره و مجری بستر سازی علوم رباتیک در مدارس و مهدهای کودک 
برگزاری کالس های آموزشی، پژوهشی در زمینه رباتیک با مجوز آموزشی

برگزاری مسابقات و همایش علوم رباتیک 

شروع ثبت نام دوره های جدید:

 از امروز سه شنبه 95/12/10 لغایت 95/12/14 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

تمامی 20 سهم مشاع از کل 70 سهم ششدانگ یک باب منزل به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان دارای پالک ثبتی 624 فرعی از 
87 فرعی از 1427- اصلی بخش دو بیرجند که در جریان ثبت می باشد و تحدید حدود قانونی آن به عمل آمده است واقع در بیرجند ، خیابان 
مدرس، مدرس 17 پالک 51 ملکی و سهم االرث آقای سید علیرضا حسینی فرزند سید حسین دارنده شناسنامه شماره 1254 صادره از بیرجند به 
شماره ملی 0651880998 که ششدانگ ملک فوق به موجب سند قطعی شماره 30577 مورخ 63/8/6 دفترخانه اسناد رسمی شانزده بیرجند به 
نام آقای سید حسین حسینی شواکند فرزند سید محمد به عنوان مورث منتقل و آقای سید علیرضا حسینی قهراً مالک می باشد، به عنوان مدیون 
پرونده اجرایی کالسه 9500303 در قبال مبلغ 800/000/000 )هشتصد میلیون( ریال وجه چک بال محل موضوع طلب آقای حسین طوقی فرزند 
اکبر و یک تا دو عشر اضافی بازداشت و بر طبق صورتجلسه مورخ 95/9/6 مامور اجرای ثبت بیرجند و گزارش وارده به شماره 95/003749 مورخ 
95/9/22 کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان ششدانگ ملک فوق به صورت یک باب منزل با نوع سازه دیوار باربر، نمای سنگ و 
سیمان نوع سقف طاق ضربی قدمت بنا حدود سی و پنج سال پیش دارای امتیاز آب و برق و گاز هرکدام یک امتیاز با عرصه ای به مساحت 182 
مترمربع که بر اساس استعالم به عمل آمده از شهرداری بیرجند توسط کارشناس منتخب مقدار 36/40 مترمربع از دو معبر در طرح تعریض قرار دارد 
و دارای اعیان به مساحت 110 مترمربع بوده و حدود اربعه بدین شرح: شماالً به طول 10 متر دیواریست به کوچه بن بست شرقاً به طول 18 متر 
درب و دیواریست به کوچه جنوباً به طول 10 متر درب و دیواریست به کوچه مدرس 17 غرباً به طول 18/40 متر دیوار به دیوار پالک 625 فرعی 
ششدانگ پالک به مبلغ 1.876.800.000 ریال ارزیابی و به دلیل فوت مالک ورثه حین الفوت متوفی حسب معرفی بستانکار و تحقیق مامور اجرا 
عبارت از همسر و دو پسر و سه دختر بوده و سهم االرث مدیون به مبلغ 469.200.000 ریال در قبال قسمتی از طلب بستانکار و یک تا دو عشر 
اضافی بازداشت و ارزیابی گردیده و ارزیابی به جهت عدم وصول اعتراض ارزیابی قطعیت یافته است و به دلیل عدم پرداخت دین مالکیت مدیون 
در روز یکشنبه مورخ 96/01/20 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. 
مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق )469.200.000 ریال ( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. فروش به نسیه 
راجع به طلب بستانکار با موافقت آقای حسین طوقی فرزند اکبر جایز بوده و حقوق دولتی نقداً به شرح ماده 40 آیین نامه اجرا دریافت خواهد شد. 
هزینه های راجع به نقل و انتقال و سایر هزینه های احتمالی از قبیل آب و برق و گاز اعم از انشعاب و مصرف به عهده برنده مزایده خواهد بود. چون 
مالکیت مدیون به صورت مشاع می باشد لذا اداره اجرا وظیفه ای به جز تحویل ملک نخواهد داشت. هرگاه مدیون تا قبل از امضای صورتجلسه مزایده 
اقدام به پرداخت یا تودیع بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری خواهد شد و چنانچه روز مزایده به هر علتی تعطیل اعالم گردد روز بعد از 

تعطیلی مزایده در همان مکان و زمان انجام می گردد.
تاریخ انتشار: ۹۵/12/10        غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای ثبت اسناد بیرجند

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور 
استانی به شرکت گلسافر )پروژه ساخت کارخانه کویرتایر(

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 
)پروژه  گلسافر  به شرکت  بدینوسیله  وزیران  محترم  هیئت  هـ 
ساخت کارخانه کویرتایر( فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد آقای 
محمد شیرمحمدی با کد شناسایی بیمه 68917559  ادعای 
اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی برقکار داشته که کمیته بدوی 
مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل 
سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه 
درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 
رفاه  و  کار  تعاون،  اداره کل  به  را  اعتراض خود  کاری،  روز   15
)حد  کار  روابط  مدیریت  ساختمان  جنوبی،  خراسان  اجتماعی 
فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض 

در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

سقف و سازه یوسفــی 
اجرای انواع سقف ، آالچیق و پارکینگ 

با کادر مجرب 

 بلوار فرودگاه - 0915۳61۳8۳۴
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پیام شما

3
سه شنبه* 10 اسفند 1395 * شماره 3735

اجرای طرح توسعه و آبادانی 6 دهستان از اول سال 96

 صدا و سیما-طرح توسعه و آبادانی 6 دهستان خراسان جنوبی از اول سال 96 وارد مرحله اجرایی می شود. رئیس بسیج 
سازندگی استان گفت: توافقنامه ای در راستای اجرای این طرح بین بسیج سازندگی و جهادکشاورزی امضا شد.زهرایی افزود: 

 امان از تقسیم بندی های افراطی برخی جریان هایاین توافق نامه در حوزه مرمت قنات و ایجاد استخرهای ذخیره آب و حفر کانالهای کشاورزی در این 6 دهستان است .
! کنند  نمی  رحم  ائمه جمعه هم  به  که   سیاسی 

دیروز عده ای از سیاسیون تندرو در فضای مجازی 
از چند امام جمعه استان به دلیل عدم همراهی با 
جنجال آفرینی های اخیر انتقاد می کردند باور کنید 
مردم خسته شده اند ! به نظر می آیند خود رایی اینها 
 همان مصداق روایات در خصوص ظهور حضرت

ولی عصر است که اگر حضرت حجت هم  ظهور 
و  سنجند  می  خود  افکار  با  را  ایشان  اینها  کند 
خود  نمایی  قدرت  طبل  بر  و  خوانند  می   قالبی 
 می کوبند ! آیا اگر یک امام جمعه تسلیم حرف های

مردم و نه توصیه های سیاسی شما شود مستحق 
این توهین هاست ؟ آیا جز شما در جامعه کسی 

مسائل را نمی فهمد و درک نمی کند؟ 
930 ... 3۷3

سالم لطفا علما و بزرگان دین اعالم نظر بفرمایند 
دروغین  های  وعده  و  دروغ  بین  تفاوت  که 
دارد  روزها  این  ؟  و مسئوالن چیست  نمایندگان 
دم خروس بعضی وعده ها بیرون می زند که گویا 

مشکل شرعی هم ندارد 
ارسالی به تلگرام آوا

شهردار عزیز . حتما باید اهالی اول غفاری- ظفر 
توی کانال بیفتند، که بعد شما به فکر حفاظ کانال 

بیفتید. خواهشا عالج واقعه قبل از وقوع
915 ... 216

برای تمامی مسئوالن و مدیرانی که عرض خیابان 
این  با  اونم  متاسفیم  اند  کرده  طراحی  را  نارنج 
جمعیت آپارتمان نشینی اونجا .اهالی خیابان نارنج 
و صدف و نارون .دیگه نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

با تشکر از آوای عزیزم. 
933 ... 958

جدول  چرا  بپرسید  شهرداری  از   ... آوا  به  سالم 
کشی از سمت بازار تا هنرستان تهامی و از سمت 
)ع(  حسین  امام  میدان  بهداشت  مرکز  تا  مصلی 
انجام شده ولی این طرف خیابان ) جمهوری 20 

تا میدان امام حسین (  رو  جدول کشی نکردن
901 ... 023

سالم.قیمت تخم مرغ در مدت چند روز یک دفعه 
کیلویی 1200 تومان گران کردند ، درحالیکه نرخ 
وقیمت دانه مرغ هیچگونه افزایشی نداشته ، ای 

کاش علت گرانی را هم می گفتند.
93۷ ... 390

من خودم سوپرمارکت دارم . دیروز رفتم نمایشگاه 
فروش بهاره. قیمت های داخل نمایشگاه نه تنها 
ارزون تر نبود بلکه در بعضی اقالم گرونتر هم بود
939 ... 05۷

دانشگاه  دردوران  کجاست،  عدالت   ، آوا  سالم 
عمل  دراتاق  معدل،  باالترین  و  نمره  بهترین 
آزمون  در  و  کارایی  بیشترین  طرح  گذراندن  در 
استخدامی باالترین نمره قبولی را داشته ولی چون 
پارتی نداشتیم فرزندم قبول نشد به که این درد را 

باید گفت، اصال عدالت کجاست؟
915 ... 95۴

نظری  تنگ  به  سالهاست  بیرجند  باسالم.مردم 
مسئوالن در جهت تفریح و زیبا سازی شهر عادت 
کرده اند.وقتی که درختان چندین ساله انار وکاج 
پایین پارک توحید درعرض یک شب قطع و نابود 
می شوند و یکی از اصلی ترین مناظر شهر را به 
تبدیل کرده و سالیان سال چشم  بیابانی خشک 
شهروندان رابه این منظره خاکی و زشت دعوت 
می کنند که هیچ سنخیتی با روح زیبا و با نشاط 
اسالم ندارد انتظاری جز این از مسئولین نداریم.  
915 ... 365

اگرمطالبی که درخصوص نحوه رای گیری وتصویب 
و  دولت  کارکنان  حقوق  مالیاتی  معافیت  مصوبه 
ازنمایندگان  زیادی  جمع  شده  گفته  که  کارگران 
تصویب  به  موافق  با 168رای  و  نبوده  حواسشان 
رسیده درست باشدخداوند بخیرکند ازسایر مصوبات 

خداراشکر که شورای نگهبان وجود دارد وگر نه...
915 ... 211
 از جناب آقای پرویزی استاندار محترم خواهش می کنیم

به اصطالح گردشگری  از منطقه  یه روز جمعه   
بند دره دیدن فرمایند و از نزدیک شاهد استقبال 
امکانات  حداقل  نبود  همچنین  و  مردم  نظیر  بی 
ازمنطقه  که  شد  خواهند  متوجه  وقت  آن  باشند 
گردشگری فقط تابلو داره و بس ؟ شمارو بخدا ما 
المان نوروزی نمی خواهیم هزینه شو اونجا خرج 

کنین تا آبرومون پیش مهمونامون نره؟؟!!
915 ... 058

وعده  خصوص  در  لطفا   ، عزیز  آوای  سالم 
وعیدهایی که برخی مسئوالن در آستانه انتخابات 
می دهند دقت کن و اینقدر حرفهای غیر مستند 
به   . نکن  چاپ  را  نمایندگان  و  مسئوالن  برخی 
عنوان مثال همین افتتاح سیمان باقران که همه 
مسئوالن وقت با آن برای خود رای جمع کرده اند 
و به نوعی سر مردم بی کاله مانده است . نماینده 
قاطع  طور  به  دور  این  هم  قبل  دور  درمیان هم 
وعده داده بود که در همین ماه انتخابات ، سیمان 
 باقران افتتاح می شود اگر این حرف ها و وعده ها

راحتی  به  آیا  ؟  چیست  پس  نیست  الناس  حق 
که  هم  االن  ؟  زد  را  ها  حرف  این  توان  می 
نزدیک انتخابات ریاست جمهوری هستیم آقایان 
فرمانداری و صنایع تند تند مصاحبه می کنند که 
در 22 بهمن افتتاح می شود پس کو این سیمان 
این مملکت کسی  واقعا در  ؟  افتتاح شده  باقران 
افراد  این  دروغین  های  وعده  بابت  که  نیست 
زمان  در  نگهبان  شورای  چرا  ؟  کند  مواخذه  را 
تائید صالحیت ها در انتخابات و وزارت کشور و 
اطالعات در زمان استعالم  برای حکم مدیران این 

وعده ها را مد نظر قرار نمی دهد ؟ 
ارسالی به تلگرام آوا

راسته  در  قبل  سال  دو   - کاري  نسرين 
بازار بیرجند مدهوش بوی علف ها و گیاهان 
،تعدادی  بودم  عطاری هایش  دارویی 
توریست چند قدمی جلوتر از من به سیاحت 
بازار و دکان هایش مشغول بودند. آقایان از 
در و دیوار عکس می گرفتند و خانم ها جلوی 
بساط هر دکانی که می رسیدند خم می شدند 
تا  گرفته  بساطش  و  شانه  و  عروسک  از  و 
همان داروهای معطر که خدمت تان عرض 

کردم را می چشیدند و بو می کردند.
اما در این بین تعدادی جوان هم بودند که  
این صحنه های جالب را با  تجمع  و  عکس 
گرفتن زشت می کردند که حتی گردشگران 
بودند!  کرده  تعجب  اظهار  آنها  رفتار  از  هم 
ها  توریست  با  جوانان  آن  نامناسب  برخورد 
تقاضای  و  رفتند  می  دنبالشان  مدام  که 
فراری  موجب  کردند  می  گرفتن  عکس 
شدن آنها شد و شاید دیگر هیچگاه اینجا را 

برای سفر انتخاب نکنند. 
نکته  این  ذکر  فوق،  خاطره  طرح  از  مرادم 
آداب  رعایت  به  الزام  و  احترام  که  است 
است.  حساس  و  مهم  چقدر  توریست داری 
و  هم  تمام  جهان  توریست خیز  کشورهای 
غم شان این است که در سال چند توریست 
از  وای  و  بکشانند  کشورها یشان  به  بیشتر 
اینکه روزی در یکی از این کشورها اتفاقی 
بیفتد که گردشگران حس سفر به آن کشور را 
 از دست دهند. البته این برای توریست های
در  ولی  کند  می  پیدا  نمود  بیشتر  خارجی 
و  آداب  باید  هم  ایرانی  های  توریست 
برخوردهای مناسبی نشان داد تا جذب شهر 
بعدی هم  در سفرهای  و  استانمان شوند  و 

خراسان جنوبی را انتخاب کنند.

برخورد شايسته با گردشگران 
زيبنده مردم استان است

یکی از همشهریان می گوید: از ویژگیهای 
برخورد  و  نوازی  مهمان   ، خطه  این  مردم 
صمیمی و گرم آنها است. ولی بیرجندی ها 
کمتر قدرت ابراز دارند. به نظر می رسد که 
مردم  برای  را  موضوع  این  آموزش  با  باید 

تبیین کرد. 
بیرجند یک مکان بسیار زیبا و منحصر به فرد 
 است  که مردم تمام نقاط کشور می توانند

 از این مکان زیبا لذت ببرند.
بیرجند  های  آژانس  از  یکی  در  که  خانمی 
باید  کند:  می  اظهار  نیز  کند  می  کار 
گردشگران  با  شایسته ای  و  مناسب  برخورد 
خاطره  تا  باشیم  داشته  نوروزی  مسافران  و 
ذهن  در  شهرستان  این  به  سفر  از  خوشی 
این  انتخاب  بر  عالوه  و  باشند  داشته  خود 
بعدی  سفرهای  مقصد  عنوان  به  شهر 
به  سفر  برای  نیز  را  اقوام  و  خود،دوستان 

شهرستان ترغیب کنند.
کمتر  بیرجند  در  نوروز  ایام  گوید:  می  او 
شاهد جشنواره و مراسم مخصوصی هستیم 
و  شهر  اصناف  کسادی  بر  دلیل  این  و 

گردشگری است. 

بازسازي خانه هاي سنتي
و بها دادن در جهت احداث

خانه هاي بوم گردي

 گلداني شهروند دیگری است که بیان مي کند: 
باید توسط کمیته استقبال از مهمانان نوروزي 
یا  عناب  نوش  دم  خصوصا  شهر  سوغات 
چاي زعفران و یا شربت زرشک و دم نوش 
ها و سایر سوغات شهرستانها بین مسافران 
 نوروزي توزیع شود. او خاطر نشان مي کند:

در  جنوبي  خراسان  توانمندیهاي  معرفي   
هنرهاي   ، مشاغل  عامه،  فرهنگ  حوزه 
استان  اقتصادي  حوزه  ظرفیتهاي  و  سنتي 
فرهنگي،  مراکز  محلي،  نشریات  معرفي 
اجراي  جنوبي،  خراسان  مؤلفان  تألیفات 
تجسمي   هنرهاي  نمایشگاه  و  موسیقي 
فرهنگي  میراث  که  است  دیگري  راهکار 
استان مي تواند آن را پر رنگ کند. گلداني 
ادامه مي دهد: شهرداري سعي کند تا قبل 
خیابانهاي  بلوار  نوروزي  تعطیالت  از شروع 
با  و  کند  آمیزي  رنگ  را  شهر  اصلي 
نوشته  پارچه  و  بنر  ادارات  سایر  هماهنگي 
نقاط  در  شهرستان  معرفي  جهت  هایي 

ورودي شهر نصب نماید.

فرهنگ مردم بيرجند 
 براي من جالب بود

یکي از گردشگران استاني مي  گوید: وجود 
موزه  از  اهم  گردشگري  خوب  هاي  جاذبه 
من  براي  اکبریه   عمارت  و  شناسي  مردم 
از جذابیت خوبي برخوردار بود. محمد سیاح 
مسافرت  بیرجند  به  تهران  استان  از  که 

خوبي  بناهاي  و  آثار  افزاید:  مي  بود  کرده 
بعضي  به  نسبت  ولي  دارد  بیرجند وجود  در 
از آنها توجه کافی نمي شود و به حال خود 
ها  موزه  به  بسیار  تهران  است.در  شده  رها 
و قصرها توجه مي شود ولي من در بیرجند 
شاهد بودم که موزه ها از سال قبل چندان 
 تغییري نکرده بود. وي خاطرنشان مي کند:
جذب  و  مسافران  رضایت  جلب  براي 
و  رفاهي  زیرساختهاي  باید  گردشگران 
 اقامتي را به بهترین شکل ممکن فراهم  کرد.
 کسبه و بازار هم عالوه بر برخورد صحیح 
با مهمانان نوروزي از لحاظ قیمت و رعایت 
داشته  را  دقت  نهایت  غذایي  مواد  بهداشت 

باشند.

اطالعات تاريخي
براي اقشار مختلف

از یک منطقه  براي گردشگري  تصور کنید 
تاریخي به صورت فردي و بر همان اساسي 
آید  پیش  سواالتي  شد  عنوان  پیشتر  که 
،کسي باید حضور داشته باشد تا پاسخگوي 
سواالت فرد باشد. یکي دیگر از همشهریان 
با بیان این مطلب مي افزاید: بسیاري از ما 

حتي در شهر خودمان و در بازدید از مراکز 
مواجه  مشکل  این  با  تفریحي  و  تاریخي 
منطقه  یا  بنا  مورد  در  وقتي  که  ایم  شده 
ایم،  کرده  پرسشهایي  بومیان  از  خاص  اي 
هیچکس پاسخ مناسبي نداده و اغلب اوقات 
اطالعات افراد بومي در حد بسیار ناچیزي و 

نادرستي بوده است.

ضرورت احياي امکانات
سکونت پذير و رفاهي در
حوالي مراکز گردشگري

صورت  به  چه   اقامتی  امکانات  فقدان  او 
به  توجهی   بی  کوتاه مدت،  یا  بلندمدت 
اماکن  در  موجود  امکانات  و  معماری 
حتی  بین راهی  استراحتگاه های  و  اقامتی 
گردشگری،  جاذبه های  از  بخشی  عنوان  به 
سیستم  فقدان  و  متناوب  نکردن  رسیدگی 
مهم ترین  از  را  معتبر  و  منظم  بازرسی های 
گردشگر  حضور  کاهش  بروز  عوامل 
بهداشتی  مناطق  فقدان  گفت:  و  دانست 
در اغلب اماکن گردشگری )از دستشویی تا 
ساده ترین جا برای استقراری امن و آرام( و 

اماکن رفاهی و گردشگری  به  بی توجهی  
همه از عوامل بروز این معضالت هستند.

متاسفانه شاهد ديدن يك نهال 
زرشك در شهر نيستيم

ذوالفقاری مدیر هتل کوهستان  می گوید: 
ایجاد  گردشگر  جذب  براي  اول  درجه  در 
مانند  به گردشگري  زیرساخت هاي مربوط 
هتل ها، راهها، وسایل حمل و نقل مطمئن 
ها،  قیمت  بر  نظارت  و  کنترل  آسان،  و 
است.   اهمیت  حانز  کننده  تولید  از  حمایت 
وی می افزاید: استفاده از فضاهاي تبلیغاتي 
که  تلگرام  و  اینستاگرام  ازجمله  مختلف 
غالب مردم با آن در ارتباط هستند و مطالب 
به سرعت نشر پیدا مي کند نقش مهمی را 

ایفا می کند. 
به گفته وی ، باید از مدارس براي آموزش  
گام برداشت و هر نفر به نوبه خودش یک 
راهنما  باشد تا فرهنگ استان را  نشر داده 
راهبردی  به محصوالت  اشاره  با  وی  شود. 
استان می گوید: متاسفانه شاهد دیدن یک 
صورتی  در  نیستیم  شهر  در  زرشک  نهال 
نهال  این  از  را  شهر  شود  مي  براحتي  که  

می  پیشنهاد  وی  کرد.   زیبا   ، مثمر  هاي 
 دهد برای معرفی بیشتر استان ، جشنواره ها

ي  برجسته  هاي  شخصیت  بزرگداشت  و   
حسام  ابن  نزاري،  حکیم  همچون  استان 
خوسفي  و... در سطح کشوری برگزار شود. 

برگزاري تور گردشگري
و بوم گردي در شهر فردوس

مدیر آژانس هواپیمایی دالرم سفر فردوس 
 هم بیان می کند: فردوس دارای جاذبیت های

گردشگری منحصر به فردی است و هرسال 
توریست  جذاب  های  برنامه  با  داریم  سعی 

بیشتری را جذب کنیم. 
نظام  عماد  هتل  کند:  می  اضافه  دهقان  
بوم  و  تورگردشگری  هم  امسال  فردوس 
داده  قرار  خود  نوروزی  برنامه  در  را  گردی 
تدارک  در  فرودس  آبگرم  همکاری  با   و 

برنامه های جذاب هستیم. 
عید  مراسم  در  کند:  می  نشان  خاطر  وی 
های  جاذبه  از  مسافر  هزار   3 الی   2 حدود 
و  کنند  می  دیدن  شهر  این  گردشگری 
آبگرم فردوس و پارک تون شاهد شکوفایی 

آژانس  مدیر  باشد.  می  قبل  به سال  نسبت 
خاطرنشان  فردوس  سفر  دالرم  هواپیمایی 
گردشگری  قطب  فردوس  آبگرم  کند:  می 

این منطقه است.
ریزی  برنامه  با  اینکه  بیان  با  وی 
اقامتگاه  در  محلی  غذای  عرضه  و 
معرفی  قصد  پهمند  ستاره  کویر 
افزاید: می  داریم  را  استانمان  و   شهر 

ادامه  تابستان  اول  تا  که  ها  برنامه  این   
آثار  و معرفی  با موسیقی سنتی  دارد همراه 

تاریخی خواهد بود. 

اجراي موسيقي محلي
در محل عمارت اکبريه بيرجند

با  نیز  بیرجند  گردشگری  ستاد  رئیس 
باغ  محل  در  استان  هنرمندان  اینکه  بیان 
شاپ  ورک  بصورت  آباد  رحیم  عمارت  و 
برگزاری  افزاید:  می  داشت  خواهند  فعالیت 
نمایشگاه آثار برجسته صنایع دستی بیرجند 
در محل نگارخانه بهمینار رخشانی )عمارت 
در  محلی  موسیقی  اجرای  و  آباد(  رحیم 

عمارت جهانی اکبریه را خواهیم داشت.
نیروهای  کند:  می  نشان  خاطر  فوالدی 

هم  شهرستان  احمر  هالل  آموخته  دانش 
برای راهنمایی مسافرین نوروزی در بناهای 
و  ورودی شهر مستقر می شوند  و  تاریخی 
دستگاههای اجرایی ذیربط بازدید و نظارت 
مستمر از اسکان موقت مسافرین، پارک ها 

و کمپ ها خواهند داشت.
صنایع  بازار  اندازی  راه  از  فوالدی 
تاریخی  بافت  در  اعتمادی(  )خانه  دستی 
افزاید: می  و  دهد  می  خبر   شهر 

به همراه پخت  برپایی سیاه چادر عشایری 
و فروش آش، نام محلی و برپایی و اجرای 
گردشگری  تاسیسات  تمامی  در  هفت سین 

شهرستان  نیز پیش بینی شده است.

برپايي مسابقه عکاسي
با موضوع گردشگري

روزه  یک  تورهای  شود:  می  یادآور  وی 
خدمات  دفاتر  همکاری  با  گردشگری 
های  جاذبه  از  جهانگردی  و  مسافرتی 
مسابقه  و  گردشگری  و  طبیعی  تاریخی 
نوروز  در  گردشگری  موضوع  با  عکاسی 
نیز  مسابقه  برتر  نفرات  به  جوایز  اهدای  و 

برگزار می شود.
کارنوال  اندازی  راه  به   اشاره  با  او 
شخصیتهای  پوش  تن  عروسکهای 
نشان  خاطر  نوروز  در  کارتونی  و  نمایشی 
شادی  قطار  اندازی  راه  همچنین  کند:  می 
برپایی  و  شهر   در  گردشگری  اتوبوس   ،
سفالی  مرغ  تخم  روی  نقاشی  جشنواره 
برنامه های  اکبریه  جزو  در محل عمارت 

است. ستاد 
مهمانپذیر   6  ، هتل   5 آمادگی  از  فوالدی 
13 دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی  و 
رستوران  یک  افزاید:  می  و  دهد  می  خبر 
در  سنتی  خانه  سفره   10 و  راهی  بین 
و  مسافران  به  خدمات  ارائه  برای  شهر 
کامل  آمادگی  در  نوروزی  گردشگران 
با  بیرجند  گردشگری  ستاد  هستند.رئیس 
بیان اینکه کیوسک های اطالع رسانی در 
گردشگران  و  مسافران  برای  شهر  ورودی 
شهر  نقشه  تهیه  گوید:  می  است  برقرار 
آثار  تمامی  جانمایی  با   )GIS( بیرحند 
اماکن   ، ها  هتل  ها،  جاذبه  شاخص، 
های  جایگاه  جانمایی  همچنین  و  مذهبی 
گاز و بنزین در اختیار مسافرین خواهد بود.
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دم نوش عناب يا چاي زعفران و يا شربت زرشک بين مسافران نوروزي توزيع شود

نوروز خراسان جنوبی با چاشنی 
تورهاي يك روزه گردشگري استان

 سفر آقای رئیس جمهور اینطور که بویش می آید
  کنسل شده من دلیلش را نمی دانم ولی بی شک
بود. نخواهد  اخیر  های  حاشیه  با  ارتباط   بی 
با  که  گروه  چند  از  بکنم  تشکر  چند  خواستم 
اقدامات خودشون موجبات این اتفاق رو رقم زدند 
اول از آقای استاندار گالیه می کنم که چرا رئیس 
جمهور را به استان دعوت کرده و بعد از آن از ایشان 
 تشکر می کنم که با بهانه دادن دست عده ای
سلب  مردم  از  را  اینچنینی  فرصت  کار  سیاسی 
که  کنم  می  تشکر  نیز  دلواپس  آقایان  از   . کرد 
راستای  در  و  کردند  ندید  را  خود  مشکل  هزار 
امر به معروف و نهی از منکر و دقیقا مطابق با 
روایات ائمه اطهار این فریضه را به حد اعال به 
انجام رساندند و با ایجاد تنش و فضای دوقطبی 
در جامعه دل دشمنان نظام را شاد نمودند . باور 
کنیم اگر موساد یا سازمان اطالعات آمریکا هم 
می خواست برنامه ای با این حد موفقیت بچیند و 
مردم را به نظام بدبین و جامعه را دوسته کند نمی 

توانست . احسنت به همه شما احسنت 
ارسالی به تلگرام آوا
شود  عرض  شما  خدمت  باید  میراث  کل  مدیر 
حمایت  دارد  وجود  که  گذاری  سرمایه  از  اول 
سرمایه  که  نداره  وجود  گذار  سرمایه  مگه  شود 
بند  تو  گذاری کرده ؟ کجا حمایت شده ؟ واال 
 . میشه  بخت  بد  کنه  گزاری  سرمایه  هر کسی 
من که نابود شدم شاید چون پارتی ندارم یا به 
قول شما به قد و وزن بنده نگاه کردن . یا پیش 
پارتی   . کن  ولش  خانمه  چون  گفتن  خودشون 
تو  فروشها  واال دست   . نداره  هم  کلفت  گردن 
بند بیشتر از سرمایه گذار کار می کنن اون هم 

بدون کوچکترین سرمایه ای .
915 ... 395
روز چاپ  آیه  بعنوان  نسا که  آیه 2 سوره  سالم 
شده ، دقیقا عملی است  که مسئوالن مملکتی 
، استانی ، شهری ، روستایی در حق مردم انجام 
می دهند.خدایا به حق همین آیه درزندگی خود و 

فرزندانشان ببینند!!
935 ... 5۷9
  ۴ سال شورای شهرتمام شد ولی پل موسی بن جعفر

همچنان نیمه کاره و اشتباه برجای خود باقیست    
از ساخت همین پل که بعد از۴ سال آن هم اشتباه 
برد   پی  آنها  کاردانی  به  توان  می  شده  ساخته 
شورای شهر جای مهندس عمران و شهرسازیست 
اند  ساخته  کاری  بهر  را  هرکسی    ....  نه 
 در اخر از استاندار خواهشمندیم توجهی هم به 

این پل  داشته باشند       
915 ... 839
بیرجند شهر قانون است از نوع ... اداره اماکن در 
آرایشگاه  همجواری  به  آرایشگران  کاری  فصل 
 زنانه و مردانه که درب آنها مجزاست ایراد می گیرد
 و پلمپ می کند آفرین دارد برشما که نان مردم را آجر
می کنید درود برشما که اسالمی رفتار می کنید.
915 ... 260
ماه  دوازده  از  که  دولت  کارمندان  تبعیض؟  چرا 
سال شش ماه بیکار هستند سقف باالتری برای 
مالیات دادن داشته باشند مگر آب وهوایی که او 

استفاده می کند با ما فرق دارد؟
915 ... ۷۴8
  آقای وحدتی که شهردار بودند فرمودند با کمک 
مالکین این مشکل)زمینهای حد فاصل گلستان 
وسجاد( رو در مرکز شهر حل می کنم به ایشان 
نخواهیم  مان  وشما.فرزندان  ما  کنم  می  عرض 

بود ولی این مشکل جاودانه خواهد بود
915 ... 015
هستید. تفرجگاه  دنبال  چرا  خوب  مردم  سالم 
خیابان  برق  اداره  ساختمان  جا  بهترین  توشهر 
.دیدن کنید  میفته  یاد دوران جنگ  آدم  غفاری. 

لذت ببرید.
915 ... 396
درختان  دیگر  اینکه  بابت  محترم  شهرداری 
شلوغ  بنرهای  بجایش  و  شوند  نمی  دیده  شهر 
و اعصاب خرد کن را جایگزین کرده اید ممنونم 
. تنها منظره دلچسب شهر یعنی همین درختان 
هم یا قطع می شود و یا پشت بنرهای شما پنهان 
اعصاب خردی  باعث  توانند  می  اینها  گردد  می 

شهروندان شود ؟
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه شرکت نیروی برق استان 

شما  پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در 
برق  خواست  در  در خصوص    95/11/20 مورخ 
برای 6 واحد مسکونی واقع در جمهوری 3 ، فرعی 
دوم به اطالع می رساند : توسعه شبکه در معبر 
مذکور مستلزم تشکیل پرونده و خرید انشعاب برق 
این  انشعاب  از خرید  می باشد بدیهی است پس 

مدیریت نسبت به توسعه شبکه اقدام می نماید.

شرکت مخابرات استان

در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
 95/12/3 به اطالع می رساند تامین ارتباطات توسعه ای

 روستایی از تعهدات شرکت مخابرات نبوده لکن 
توسعه دستگرد در قالب طرح uso  به اداره کل 
ارتباطات و فناوری اطالعات پیشنهاد گردیده که در 

صورت تایید و ابالغ در سال آتی اجرا خواهد شد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950121 اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف آقای مهدی رستگارپور محکوم است به پرداخت مجموعاً مبلغ 200.620.900 )دویست میلیون و ششصد و بیست هزار و نهصد( ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه تا دی ماه 95 

و مبلغ 3.250.000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای محمد رضا وسیله کار و پرداخت مبلغ 9.000.000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت، با عنایت به اینکه شخص ثالث به نام خانم کنیز رضا درکی جهت تادیه بدهی محکوم علیه فوق الذکر اقدام به معرفی 
مقدار 18000 سهم از 90000 سهم مشاع از 14/161/510 سهم ششدانگ پالک ثبتی 7 فرعی از 678 اصلی بخش 4 بیرجند واقع در دهستان قیس آباد ) که حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری ملک در بخش ماژان خوسف مزرعه چاه موتور ولیعصر 1 قرار دارد، حدود 7000 مترمربع از 
زمین مذکور دارای اشجار از قبیل 120 اصله عناب، 170 اصله پسته ، سیب ، آلو زرد، گالبی، انگور و ... می باشد. بدون حصار و این اراضی از چاه موتور ولیعصر 1 آبیاری می گردد و به میزان پانصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی گردیده است( و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی 
نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در تاریخ 1395/12/25 از ساعت 10 الی 10/30 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی 
مبلغ پانصد و پنجاه میلیون )550.000.000( ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوراً شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ  
را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نمایند و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادرکننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده 
توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را 

مهدی چاپاری بورنگ- مدير اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسفنخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
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پذیرفته شدگان آزمون ارشد فراگیر پیام نور، امروز معرفی می شوند
 
ایسنا- دکتر حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های مختلف تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر 
دانشگاه های پیام نور )نوبت هفدهم( بهمن ماه 95، امروز سه شنبه 10 اسفندماه 95 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد 
گرفت. وی تصریح کرد: پذیرفته شدگان مذکور ضرورت دارد ضمن همراه داشتن مدارک الزم و مطابق برنامه زمانی مشخص شده در اطالعیه، نسبت به ثبت نام اقدام کنند. سه شنبه *10 اسفند 1395 * شماره 3735

خواندنی ها

گردشگری  فعال  شمشیری   شاه  کاری-  نسرین 
سیاحت  پارس  مسافرتی  خدمات  شرکت  دعوت  با 
اداره  همکاری  با  و  خارجه   امور  وزارت  نمایندگی  و 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
خراسان جنوبی و هتل کوهستان بیرجند؛ با هدف معرفی 
به  جنوبی  خراسان  گردشگری  های  جاذبه  و  ظرفیت 
خراسان جنوبی سفر کرد.  امید است با اینگونه اقدامات 
المللي  بازار بزرگ و بین  بتواند جای خود را در   استان 
پیدا  آسیا  شرق  جنوب  همچنین  و  مالزي  گردشگري 
کاالهاي  معرفي  ضمن  روزه  دو  سفر  این  در  کند. 
عناب،  و  زعفران  و  زرشك  چون  استان  راهبردی 
جاذبه هایي چون باغ اکبریه به عنوان سمبل باغ هاي 
و  بیرجند  قلعه  یونسکو،  جهاني  میراث  در  ثبت  ایراني 
بازار سنتي، روستاي دهسلم و تاالب کجي و همچنین 

جاذبه های زیبای کویر لوت معرفي گردید. 

پتانسیل های گردشگری خراسان جنوبی 
من را جذب سفر به این استان کرد

جنوبی  خراسان  انتخاب  دلیل  و  خود  معرفی  در  وی 
برای سفر گفت: در حوزه نگارش سفرنامه و رسانه ها 
فعالیت دارم. با توجه به مشورتی که از سفارت ایران در 
مالزی به من داده شد، درباره  پتانسیل های گردشگری 
و توریستی استان خراسان جنوبی تحقیق کردم و پس 
از آن  تصمیم گرفتم تا پیشنهاد مسئوالن سفارت ایران 

را قبول کرده و به این استان سفر کنم. 
استان  در  امور خارجه  وزارت  نمایندگی  با هماهنگی 

و همکاری دستگاه های مرتبط به این استان آمدم.

تاالب کجی، کویر ریگ یالن و کوه های 
مریخی، جذاب ترین مکان های طبیعی

باغ  اکبریه،  عمارت  از  اینکه  بیان  با  شمشیری  شاه 
عنوان  به  موزه   و  زورخانه  پردلی،  خانه  آباد،  رحیم 
مکان های تاریخی و موزه های باستان شناسی و مردم 
افزاید: تاالب کجی، کویر  ام می  شناسی دیدن کرده 

ترین  جذاب  از  یکی  مریخی  های  کوه  و  یالن   ریگ 
مکان های طبیعی بودند که تا کنون در طول سفرهای 
از  من  بازدید  رغم  علی  بودم.  شده  مواجه  آن  با  خود 
کویرهایی همچون استرالیا و ابوظبی، کویر ریگ یالن 
بسیار زیباتر و دیدنی تر از دیگر نقاطی بود که تا االن 
دیده بودم و برای من تجربه ای بسیار منحصر به فرد 
بود. وی معتقد است: استان خراسان جنوبی توانمندی 

و  طبیعت  گردشگران  به  معرفی  جهت  زیادی  های 
موفقیت  تواند  می  که  دارد  حوزه  این  به  عالقمندان 
شاه  کند.  تضمین  گردشگری  حوزه  در  را  استان  این 
پیشنهادی  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شمشیری 
گفت:  دارید  استان  گردشگری  صنعت  رونق  برای 
تواند  می  گردشگری  بهبود  جهان،  نقاط  دیگر   مانند 
های  پتانسیل  هرچه  و  شود  منطقه  ارتقای   موجب 
بیشتری  مردم  شود،  ترویج  و  معرفی  بیشتر  منطقه 

نمود.  بازدید مراجعه خواهند  برای 

توانمندی های استان به زبان های 
خارجی در اختیار گردشگران قرار گیرد

اجتماعی  و  جمعی  های  رسانه  اینکه  بیان  با  وی 
امروزه بهترین و سریع ترین راه برای اشاعه و ترویج 
استان  دوم  مرحله  در  داد:  ادامه  است  چیزی  هر 
های پتانسیل  و  محصوالت  باید  جنوبی   خراسان 
 گردشگری خود را مطابق ذائقه گردشگری بین المللی
 تغییر دهد. بدین صورت که توضیحات این توانمندی ها
در  غیره  و  آلمانی  انگلیسی،  زبان  چندین  به 
به  اشاره  با  وی  گیرد.  قرار  گردشگران  اختیار 
دیده  گرو  در  گردشگری  صنعت  توسعه  اینکه  
است  دلیلی  این  افزود:  است  جهان   در  آن  شدن 
فقط  را  ایران  المللی  بین  گردشگران  اکثر  که 
دانند،  می  شیراز  یا  اصفهان  تهران،  به  منحصر 
جاذبه  و  طبیعی  مواهب  از  اگر  که  صورتی  در 
بودند، می  مطلع  جنوبی  خراسان  گردشگری   های 
 قطعا این استان را در اولویت بازدید قرار می دادند.

شاه شمشیری، گردشگر  و خبرنگار از کشور مالزی بیان کرد: 

دیدن جاذبه های خراسان جنوبی تجربه منحصر به فرد بود
خراسان جنوبی باید محصوالت و پتانسیل های گردشگری خود را مطابق ذائقه گردشگری بین المللی تغییر دهد

یادداشت

آقایان محترم! 
لطفًا فاصله بگیرید ... 

* علی البرزی

که  اید  کرده  فکر  خودتان  به  امروز  به  تا 
تاکسی  به  شدن  سوار  هنگام  در  ها  خانم  چرا 
مرد  مسافران  و  خود  حائل  را  ساک  یا  و  کیف 
نوعی  به  مقصد  به  رسیدن  تا  و  دهند،  قرارمی 
معذب  اصطالح  به  و  نگرانی  و  اضطراب  دچار 
بانوان  امنیت  موضوع  با  رابطه  در  هستند؟! 
ارائه  بسیاری  های  دیدگاه  و  نظرات  درشهرها 
شده است ،اما به عقیده کارشناسان و مطالعات 
انجام شده، زمانی که خانم ها سوار وسایل نقلیه 
عمومی به وی ژه تاکسی می شوند ،از نظر روحی 
نگرانی  این  و  هستند  مضطرب  و  نگران  کمی 
دو  تعطیل  روزهای  و  شب  پایانی  ساعات  در 
اصلی  ازدالیل  یکی  متاسفانه  شود.  می  چندان 
این نگرانی ها رفتارهای زشت و ناپسند تعدادی 
از مردان در وسایل حمل و نقل عمومی است. 
دختران  و  زنان  آزار  اذیت  باعث  که  رفتارهایی 
که  اینجاست  توجه  قابل  نکته  شود.  می  جوان 
این رفتارها تنها مختص به اذیت و آزارها نمی 
یك  معنادار  های  نگاه  موارد  برخی  در  و  شود 
دختران،  و  زنان  به  اتوبوس  و  تاکسی  در  مرد 
زمینه فشار های روحی و روانی را برای زنان و 
دختران فراهم می کند. شاید نصب این اطالعیه 
در تمامی وسایل حمل و نقل عمومی ضروری 

باشد:» آقایان محترم! لطفا فاصله بگیرید« . 
موضوع  این  آمدن  وجود  به  عوامل  و  علل 
ابعاد  در  باید  را  زمینه  این  در  بانوان  دغدغه  و 
بررسی  مورد  اعتقادی  و  اجتماعی  گوناگون 
حمل  وسایل  در  مسافران  امنیت  داد،  قرار 
که  است  مواردی  جمله  از  عمومی  نقل  و 
مسائل  و  اجتماعی  و  فردی  امنیت  قالب  در 
چنانچه  و  شود  می  تعریف  شهروندی  حقوق 
تزلزل  و  خدشه  دچار  دلیل  هر  به  موضوع  این 
شود ،مفهوم کلی امنیت دچار اختالل شده و در 
نهایت این شهروندان هستند که با نا امنی های 

روحی و روانی مواجه می شوند.
روحی  و  فیزیکی  شرایط  لحاظ  به  ها  خانم 
آسیب  گوناگون  های   وضعیت  در  خاص 
از  برخی  در  که  داده  نشان  تجربه  و  پذیرترند 
موارد اضطراب های موجود درسطح شهر باعث 
بر هم خوردن تعادل روحی و روانی و در نتیجه 
در سطح شهرها  بانوان  برای  فروانی  مشکالت 

به وی ژه شهرهای بزرگ می شود.
اما ازلحاظ اعتقادی با توجه به شرایط موجود 
حاکم  و  اسالمی  قواعد  و  اصول  به  پایبندی  و 
حد  تا  توان  می  درکشور  اخالقی  جریان  بودن 
این  در  را  بانوان  نگرانی  و  اضطراب  زیادی 
مباحث  که  ،چرا  داد  قرار  بررسی  مورد  موضوع 
اعتقادی و ارزش های حاکم درجامعه در روابط 

افراد و گروه های گوناگون تاثیرگذار است.
و  بانوان  ویژه  تلفنی  تاکسی های  اندازی  راه 
ایجاد شبکه های تاکسیرانی با تمامی مخالفان  
موافقان سرسخت سرانجام در کشوراجرایی  و  
شد و این در حالی است که پس از گذشت چند 
سال از اجرای این طرح نه تنها شاهد استقبال 
تردد  برای  ها  تاکسی  این  از  بانوان  چشمگیر 
درسطح شهر بلکه ها به عنوان یك منبع درآمد 

و کسب روزی حالل هستیم.
به اذعان بسیاری از بانوانی که از این تاکسی ها 
وسیله  این  وی ژگی  مهم ترین  اند،  کرده  استفاده 
به عنوان  زنان  حضور  و  است  امنیت  نقلیه 
به همراه  امنیتی که  بر  تاکسی عالوه  رانندگان 
می آورد ،موجب آرامش خاطر مسافران در طول 
مسیر می شود، به صورتی که براساس داده های 
های  تاکسی  با  ارتباط  در  میدانی  تحقیق   یك 
بانوان بیش از نیمی )۵۲/۲درصد( از پاسخگویان 
سیستم  بودن  اطمینان بخش  میزان  مورد  در 
بیشتر  و  دارند  رضایت  ها  تاکسی  این  امنیتی 
نیز رعایت شئونات اخالقی  بانوان مورد مطالعه 
توسط رانندگان این تاکسی ها را به میزان خوب 
ارزیابی کرده اند. به نظر می رسد با توجه به اینکه 
نیمی ازجمعیت جامعه را زنان و دختران تشکیل 
و  اشتغال  زمینه   در  زنان  مشارکت  و  دهند  می 
فعالیت های اقتصادی روز به روز بیشتر می شود 
سطح  در  اجتماعی  رفاه  به  نیاز  آن  متعاقب  و 
رشدی  به  رو  روند  گروهی  و  ،اجتماعی  فردی 
رفاهی  امکانات  حاضر  حال  در  داشت،  خواهد 
پارک  یا  و  مخصوص  های  تاکسی  همچون 
وی ژه بانوان متناسب با جمعیت این قشر از جامعه 
،گسترش  نیست  آنها  نیازهای  پاسخگوی  و 
تاکسی  نظیر  امکاناتی  افزون  روز  توسعه  و 
تواند  می  اختصاصی  های  پارک  یا  و   بانوان 
امنیت  ارتقاء  در  زیادی  تا حد  در شرایط کنونی 

وآرامش خاطر بانوان اثر گذار باشد.
اساسی  نیازهای  به  توجه  نکنیم،  فراموش 
را در  از جامعه  این قشر  بانوان زمینه مشارکت 
بخش های گوناگون فراهم می کند و مشارکت 
ها  شهر  در  و  کار  بازار  در  زنان  دغدغه  بدون 
ودرآمد  تولید  سطح  افزایش  موجب  همواره 

سرانه کل جامعه می شود.

کاریکاتور ارتفاعات روستای آرک - محمد فرهنگينعیمه سادات زرین قلم قاب عکس برای حفاظت از خود قبل از شروع کار، چک کنید که : 

Ava.news12@gmail.com .عکس از : کاری

بدهکارترین کشورهای دنیا را بشناسید

انجام گرفته مشخص  نیوز- در مطالعات  جام 
شد که دولت ها در سال جاری میالدی به میزان 
۶ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دالر وام جدید بگیرند 
که این رقم در مقایسه با سال قبل حدود ۳۱۵ 
میلیارد دالر کمتر است و ۹ درصد تولید ناخالص 

داخلی جهان را تشکیل می دهد.
از هر نوعی  البته به طور کلی روند بدهی ها 
که باشد در جهان تداوم دارد و پیش بینی های 
 انجام گرفته حاکی از آن است که میزان بدهی ها 
 ۳۰۰ و  تریلیون   ۴۴ به  میالدی  جاری  سال  در 

میلیارد دالر افزایش پیدا می کند.
و  آمریکا  که  آمده  گزارش  این  در  همچنین 
ژاپن هر کدام به ترتیب با میزان بدهی ۲.۲  و 
۱.۸ تریلیون دالر مقروض ترین کشورهای دنیا 
فرانسه  و  ایتالیا  چین،  آنها  بعداز  و  بود  خواهند 
قرار دارند. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا عامل 
است؛  جهانی  های  بدهی  افزایش  از  بخشی 
دو  معادل  نیز  ژاپن  بدهی  میزان  این،  بر  عالوه 
بود که در  این کشور خواهد  اقتصاد  سوم حجم 

تاریخ این کشور بی سابقه است. 
بر پایه این گزارش، میزان بدهی آمریکا در سال 
۲۰۱۷ میالدی ۶۳ درصد افزایش خواهد داشت 
و در منطقه یورو، ژاپن، بریتانیا، کانادا و استرالیا 
این رقم بطور میانگین در حدود ۵۲ درصد است 
و برخی از شهرهایی که در اقتصادهای نوظهور 
قرار دارند در آستانه ورشکستگی قرار می گیرند.

دستکش پوشیده ام

عینک ایمنی دارم

گوشی ایر موف گذاشته ام 

کفش ایمنی دارم
پس آماده ام 

برای انجام کـار 

کاله ایمنی گذاشته ام

داده نما 

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

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

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی

جمع آوری و چیدمان وسایل توسط خانم

درب های برقی/ بازوئی/ شیشه ای اتومات / ریلی / کرکره ای
24 ساعته حتی ایام تعطیل
09153634767 - صبوحی

خدمـات 
 سرویـس و نگهـداری

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
     لولـه بازکنـی ایزوگــام  مصطفی هریوندی

تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی
32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی
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آیا فراموش کاریتان طبیعی است؟

سه شنبه * 10  اسفند  1395 * شماره 3725

آیه روز  

پس چون به سوى پدر خود بازگشتند گفتند اى پدر پيمانه از ما منع شد برادرمان را با ما بفرست تا پيمانه 
بگيريم و ما نگهبان او خواهيم بود. سوره يوسف، آيه 63

حدیث روز  

به راستى هر كه عبادت را به خاطر عبادت طلب كند خود را تزكيه نموده است. هر گاه مستحّبات به واجبات زيان 
رساند آن را ترك كنيد. امام حسن مجتبى )ع(

فلک كـى بشنـود آه و فغونم
به هـر گردش زند آتش به جونم
يک عمرى بگـذرونم با غم و درد

به كام دل نگــردد آسمونم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

ترس از موفقیت 

اغلب  كه  است  ديگرى  علت  موفقيت،  از  ترس 
مردم از آن آگاه نيستند. در حقيقت هر كسى كه 
ترس از موفقيت دارد، نمى داند كه اصال چنين 
ترسى وجود دارد. افراد اغلب ترس هاى خودشان 
را در قالب ترس از شکست تعريف مى كنند اما 
ترس اصلى كه مى تواند يکى از عوامل شکست 

هم باشد، ترس از موفقيت است.
 اين ترس از ميل ما ناشى مى شود كه مى خواهيم
بخواهند.  را  ما  جا  و همه  داشته شويم  دوست   
اين ميل زمانى بسيار زياد مى شود كه در ميان 
افرادى باشيم كه به ما اجازه دهند در جايى كه 

هستيم باقى بمانيم. 
از موفقيت  بااليى  اين ترس وقتى كه به سطح 

برسيم، مى تواند تهديدى جدى باشد.
حداقل چند ميليارد نفر در اين سياره هستند كه 
اين فکر اشتباه را دارند كه پول چيز بدى است، 
افراد پولدار بد جنس هستند و فقير بودن امرى 
اگر كسانى كه دوست شان داريد  معنوى است. 
از  برخى  بايد  احتماال  باشند،  داشته  را  فکر  اين 
موفق شدن  براى  را  ها  ترس  و  اين مالحظات 

داشته باشيد. 
زمانى كه اين حقيقت را در بيابيد كه كسانى كه 
شما را واقعا دوست دارند بهترين چيزها را براى 
بريد  بين مى  از  را  اين ترس   شما مى خواهند، 
 و خودتان را رها مى كنيد تا به آنچه كه مى خواهيد
 برسيد. مگر اينکه از يک موضوع ديگرى رنج 

ببريد

شهر  هاي  كوچه  در  مبدل  لباس  با  عباس   شاه 
قصد  كه  كرد  برخورد  دزد  سه  به  كه  گشت  مي 
دزدي داشتند. شاه عباس وانمود كرد كه او هم دزد 
را وارد دار و دسته  او  آنان خواست كه  از  است و 
خود كنند. دزدان گفتند ما سه نفر هر يک خصلتي 
داريم كه به وقت ضرورت به كار مي آيد شاه عباس 
 پرسيد چه خصلتي؟يکي گفت من از بوي ديوار خانه 
مي فهمم كه در آن خانه طال و جواهر هست يا 
نه؟ ديگري گفت من هم هر كس را يک بار ببينم 
بعداً در هر لباسي او را مي شناسم ديگري گفت من 
هم از هر ديواري مي توانم باال بروم . از شاه عباس 
پرسيدند تو چه خصوصيتي داري كه بتواند به حال 
ما مفيد باشد؟شاه فکري كرد و گفت من اگر ريشم 
را بجنبانم كسي كه زنداني باشد آزاد مي شود دزدها 
او را به جمع خود پذيرفتند و پس از سرقت طالها را 
در محلي مخفي كردند .فرداي آن شب شاه دستور 
داد كه آن سه دزد را دستگير كنند . وقتي دزدها را 
به دربار آوردند آن دزدي كه با يک بار ديدن همه را 
باز مي شناخت فهميد كه پادشاه رفيق شب گذشته 
آنها است پس اين شعر را خطاب به شاه خواند كه :

ما همه كرديم كار خويش را 
اي بزرگ آخر بجنبان ريش را

 همه ما تا به حال دچار چنين مشکلى شده ايم،
 كليدهايمان را پيدا نمى كنيم. فراموش مى كنيم

ديگر  و  ايم  كرده  پارك  كجا  را  ماشينمان   
مسائل مشابه. در چنين حالتى اولين سوالى 
كه به ذهنمان مى آيد اين است: آيا آلزايمر 

زودرس گرفتم؟

زوال عقل چیست؟ 
به لطف پيشرفت هاى تکنولوژى و پزشکى، 
طول عمر ما افزايش پيدا كرده و به همين دليل 
نگرانى درباره زوال عقل مهم شده است. زوال 
عقل يک بيمارى خاص نيست بلکه تركيبى 
از عالئم گسترده و متفاوتى است كه با افت 
شديد حافظه كوتاه و بلند مدت همراه مى باشد. 
بر اساس گفته هاى انجمن آلزايمر، يک فرد 
بايد حداقل در دو مورد از اين موضوعات آسيب 
زبان،  و  ارتباط  باشد: حافظه،  عمده اى ديده 
قابليت تمركز و توجه نشان دادن، استدالل و 

قضاوت، ادراك بصرى.
عنوان  به  معموال  را  خفيف  شناختى  اختالل 
يکى از عوامل پيشرو زوال عقل مى پندارند. 

اختالل شناختى خفيف، تغييرات شناختى اى 
يا  خانواده  اعضاى  توسط  معموال  كه  است 
دوستان قابل تشخيص است اما اين افراد هنوز 
قادر به انجام كارهاى روزانه هستند. زوال عقل 
و اختالل شناختى خفيف هر دو با تشخيص 
با  و  شوند  مى  شناسايى  دكتر  توسط  بالينى 
نشان  را  خود  مغزى  اسکن  و  خون  آزمايش 
نمى دهند.بيمارى آلزايمر به مرور زمان بدتر 
شده و ميزان تحليل مغز بيشتر مى شود اما 
سرعت اين تحليل در بيماران مختلف متفاوت 
است. برخى از افراد در همان مراحل ابتدايى 
بيمارى توانايى انجام فعاليت هاى روزانه خود 
را از دست مى دهند. اما برخى ديگر از افراد 
ممکن است در مراحل بعدى بيمارى با اين 
خفيف  دادن  دست  شوند.از  مواجه  مشکالت 
است.  شايع  سال  باالى 60  افراد  در  حافظه 
ممکن است اين قضيه به اين معنا نباشد كه 
شما به بيمارى آلزايمر مبتال شده ايد. اما اگر با 
مشکالت حافظه مواجه شديد حتماً به پزشک 
باشد،  آلزايمر  بيمارى شما  اگر  كنيد.  مراجعه 

ممکن است درمان به شما كمک كند

  چه چیزی طبیعی است؟ 
را  فراموشکارى  مشکل  مقاالت  از  بسيارى 
امرى طبيعى مى دانند. اما من مخالفم. چيزى 
كه طب مرسوم طبيعى تعريفش مى كند در 
واقع نشانه هاى اوليه عدم تعادل است. اگر واقعا 
اخطارهاى  هستيد،  خود  مغز  نگران سالمت 

بالقوه اى كه مغزتان ميدهد را ناديده نگيريد.

چه زمانی باید نگران شوم؟ 
بيشتر مردم دچار مه ذهنى هستند نه زوال عقل 
كه نشانه اى شايع بين بيمارانى كه ديدم بود. 
آنها معموال اين حالت را با جمله ” ابرى ضخيم 
 اطراف سر ” توضيح مى دهند. مه ذهنى مى تواند
 نشانه اى از التهاب درونى به واسطه سندروم 
روده چکه كن باشد كه منجر به رشد بيش از 
حد قارچ يا باكترى ها ، يک سندروم ويروسى 
مزمن يا عدم تعادل در قند خون حاصل از يک 
برنامه غذايى سرشار از غذاهاى فرآورى شده 

مى شود.
 رسيدن به دليل ريشه اى بروز مه ذهنى مى تواند 
كليد دوام سالمت مغز باشد. پيدا كردن دليل 

اصلى اينکه چرا سالگرد ازدواجتان را فراموش 
كرديد به جاى اينکه سرپوش گذاشتن روى آن، 
 درمان يک مشکل در آينده است. مى توانيد 
امروز گام هاى پيشگيرانه برداريد تا فردا بتوانيد 

به ياد بياوريد.

راههای جلوگیری از آلزایمر
اگر نگران سالمت مغز خود هستيداخطارهاى 

بالقوه اى كه مغزتان ميدهد را ناديده نگيريد
يک طبيعى جديد بسازيد 

 خالص شدن از مه ذهنى در كار با كفايت ترتان
خانواده حضور  و  دوستان  كنار  در  كند،   مى 
ذهنى بيشترى داريد و تا دوران پيرى ذهنتان 

را تيز نگه مى دارد.

ذهنتان را بیمه کنید 
جديد  اى  ايده  مغز،  براى سالمت  مديتيشن 
نيست. همه ما مزاياى مديتيشن را شنيده ايم. 
متاسفانه ناديده گرفتن مديتيشن خيلى ساده 
است. اما بايد بدانيد مديتيشن مانند گرفتن بيمه 

براى ذهن و كامال هم رايگان است.

 از انجام چند کار
 با هم دست بکشید

در دنيايى كه خيلى سريع در حال حركت است 
شايد  گناهکاريم.  موضوع  اين  بابت  ما  همه 
اينطور به نظر بيايد كه اگر پنج كار را با هم 
انجام دهيد سريع تر تمام مى شود اما تحقيقات 
نشان داده مدت زمان بيشترى طول خواهند 
با هم انجام مى  كشيد. وقتى چند وظيفه را 
دهيد در واقع IQ شما تا متوسط 15 درصد 
كاهش پيدا مى كند. راه حل: هر بار روى كامل 
كردن يک چيز تمركز كنيد. مغزتان هم از شما 

متشکر خواهد شد.

روده خود را مجددا تنظیم کنید
 يک برنامه سم زدايى هفت روزه را امتحان 
آور  التهاب  غذاهاى  حذف  شامل  كه  كنيد 
و  لبنيات  گلوتن،  نظير  باشد  مغز  براى 
غذاهاى فرآورى شده. اين مدت زمان براى 
و  است.   كافى  ذهن  روى  از  مه  برداشتن 
اين چند روز غذاهاى كامل وسبزيجات  در 

بيشتر مصرف مى كنيد

عارفانه روز

وقتى قلبت بيدار و شعله اى از نور شد،
 معنا و اهميت زندگى را خواهى شناخت 

و اين فيضى عظيم است. و آنگاه 
سپاسگزارى و حمد طلوع مى كند .

اراده يک احساس نيست بلکه شامل
 احساسهاى متعدد است و نمى توان آن را از 

انديشه جدا كرد. در عين حال اراده يک شور است.

شکست هاى زندگى، درهاى پيروزى
 را مى گشايد و خودپسندى درهاى پيروزى

 را يکى پس از ديگرى مى بندد .

تنها زمانى مى توانيد چيزى را كه ريشه هاى عميق 
در فرهنگ شما دارد به وضوح ببينيد كه آن چيز در 
كار دور شدن از شما و فرو رفتن در دور دست باشد .

                        

كارگردانى  به  فيلم   -1 افقي: 
 -2 رنجيدن   - نيا  توكل  على 
 -3 گذرنامه   - معطر  اي  ميوه 
از  دوري   - طمع  و  حرص  
چاي  صفت   -4 سند   - مسابقه 
مجموعه   - ياقوت  نوعي   -
غريزي  و  فطري  ها 5-  گلبرگ 
استانهاى  از   - خواني  شبيه   -
امداد   - ماندگي   -6 كشورمان 
غيبى - كفش 7- گستره بزرگ 
 -8 جغد   - سنتي  غذاي   - آبي 
نارنگي  نوعي  عناد، سرسختى - 
آلماني  آقاي   - پرواز  وسيله   -
يکي   - حزب  رهبر   - قالب   -9
از فلزات نمکي 10- جانشيني - 
اثري از فرناندز موراتين اسپانيايي 
نه   -11 اسب  شمارش  واحد   -
دباغي  پوست   - گرم  نه  سرد 
شده - جزيره فرانسه 12- گوارا 
انرژي  از جان گذشته - واحد   -
13- شکوه - رشک برنده - قعر 
14- بستني خوشمزه - جنگجوي 
برجسته 15- سريالي از سيروس 

مقدم - خلقت
تار  سه  نوازنده   -1 عمودي: 
كشورمان  غرب  طايفه   - ايران 

2- عضوي درون دهان - كمدين 
بنام امريکا 3- پنج آذري - مركز 
فرماندهي - موزيک نظامي - اثر 
كاشف گردش  بکت 4-  ساموئل 
خون - شهر رازي - شهر خرما - 
دانه نهان زا 5- وردك - محدود 
هاي شامل چند شهر - فدراسيون 
 - اروپا  باستاني  پايتخت  شنا 6- 
جبران كردن - چاره 7- مالي كه 
علم   - بگذارند  كسي  نزد  امانت 
 - شوخي   - دختر  سخنوري 8- 
 -9 انگليسي  قلم   - انداز  سنگ 

دارايي كسي - بو 10- راه پرپيچ و 
خم كوه - از مراكز استاني - كلمه 
تکيه   - گاگارين  نام   -11 شرط 
دادن - ضد خسوف 12- قوچ - 
حرف هجدهم الفباي ابجد - حرف 
صليب - ردياب 13- ماضي شدن 
- دل انگيز - گوزن - گياه توخالي 
شهرستان  در  كوهي  نام   -14
آبدانان استان ايالم - نوعي نمايش 
شامل مکالمه و آوازهاي سبک دل 
انگيز 15- مثل و مانند- كتابى از 

رضا كريمى
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رادتقاوپاقیلاع1

فرشاسیفاینمرا2

تامزاغارسبابر3

هینمامتماووی4

رهکپوافارعات5

فمساربلعثناک6

تامسایلایردص7

ههالجردنمبیلص8

ورابلییویشیا9

باسلکیهراوهح10

یتمارغربکتمب11

نلبدکاهنوناق12

ندارسکلبوداجر13

دوبهبهفرحکدرا14

هدننیرفایگنران15

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

تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت

09380160779- علی آبادی

فرواگشه کاظمی 
طرح تعویض شیرآالت قدیمی 

با شیر آالت اهرمی
 5 سال گارانتی تعویض 

پخش لوله و اتصاالت 
و لوازم بهداشتی  ساختمان

آدرس: بین مدرس 35 و 37 
  09123024066
09151638890

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

فرش نو با دست دوم تعویض می شود.
09151630435

09159639253 - نیازی

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی، شستشوی انواع مبل، خوشخواب، صندلی 

اداری، خودرو در محل / باز و بست پرده رایگان/ همراه با پیک رایگان
خیابان آوینی، نبش صدف 6   09155632009- 32340188 مدیریت: فدائی

تولید کننده مبلمان سلطنتی و راحتی 
بهترین ها را با مناسب ترین قیمت

 از ما بخواهید. 

گالری مبل
 ایـران

بیرجند ، بلوار صیاد شیرازی ، روبروی مجموعه تجاری میرداماد ،واحد 37 مبل ایران
نقد و اقساط       09156685767
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اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

09159634038 -09155642959
32414702
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ص

برای کار در مرکز توانبخشی به یک 
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 
)خانم( و 2 نفر کارشناس پرستاری 

)خانم(  نیازمندیم.
ساعت تماس: 9 الی 12و 17الی 19
 32224821-09151607915

به تعدادی ویزیتور آقا یا خانم

 و تعدادی فروشنده آقا با روابط عمومی باال نیازمندیم.

ساعت تماس: 7 الی 14 و 18الی 21

09151408169

 بلوار شهدای عبادی ، باسکول 60 تنی ، لبنیات هراز

کار خوب اتفاقی نیست

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه
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نجمه خدمتی هشتم شد

کاری - در چهارمین روز رقابتهای جام جهانی هند، نجمه خدمتی 
با شکست  توانست  بانوان  در رشته تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر 
حریفان سرسخت خود با عنوان نفر هفتم وارد فینال شود و در ادامه 
مسابقه در بخش درازکش ششم و در بخش  نشسته هفتم شد.  و 
در پایان چهارمین روز رقابت ها رتبه هشتم را در مجموع کسب کرد 
مسعود کلهر سرپرست تیم ایران در مسابقات جام جهانی تیراندازی 
هند  با موفق ارزیابی کردن عملکرد خانم خدمتی گفت که حضور 
در فینال مسابقات جهانی موفقیت بزرگی برای تیراندازان است 
.سرپرست تیم اعزامی جمهوری اسالمی ایران به مسابقات جهانی 
تیراندازی هند گفت که در رشته تفنگ 1۰ متر بادی مردان نیز  
حسین باقری  و پوریا نوروزی در مرحله مقدماتی شرکت کردند 
که نوروزی موفق به راهیابی به فینال شد.رقابتهای جام جهانی 
تیراندازی از ۴ الی 1۴ اسفندماه با حضور   ۴۵۰ ورزشکار از ۴۵ 
برگزاریست.الهه  درحال  هندوستان  دهلی  در شهر  کشور جهان 
احمدی نیز در رشته تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بیست و یکم شد.

 ایران - عراق؛ ۲۸ اسفند در ورزشگاه آزادی

فدراسیون  موافقت  از  عراق  فوتبال  تیم   ملی  سرمربی  ایسنا- 
فوتبال ایران با برگزاری یک دیدار دوستانه در تهران خبر داد.

راضی شنیشل، سرمربی تیم   ملی فوتبال عراق تاکید کرد که این 
دیدار دوستانه 1۸ مارس )۲۸ اسفند( در ایران برگزار خواهد شد.

تیم   ملی فوتبال ایران عملکرد خوبی در دور رفت انتخابی جام 
جدول  در صدر  امتیاز  یازده  با  و  داشت  روسیه  جهانی ۲۰1۸ 
رده بندی گروه خود قرار دارد این  در حالی است که عراق ناامید 
کننده ظاهر شده و از پنج بازی خود تنها یک بار پیروز شده و 
چهار بار تن به شکست داده است.تیم   ملی فوتبال عراق در دیدار 
نخست خود در دور برگشت باید به مصاف استرالیا برود این  در 

حالی است که ایران به مصاف قطر می رود.

 اخراجی ها به تهران نیامدند

مهر- درحالی که قرار بود بازیکنان اخراجی پرسپولیس ظهر روز 
گذشته امارات را به مقصد تهران ترک کنند، این دو سرخپوش 
از  بعد  شود.  پیچیده تر  اوضاع  تا  هستند  دبی  در  همچنان 
درگیری علی علیپور و رامین رضاییان در تمرین سرخ پوشان، 
این دو بازیکن با تصمیم برانکو ایوانکوویچ از اردوی پرسپولیس 
اخراج شدند و قرار بود هر دو با پرواز ظهر روز گذشته به تهران 
باز گردند. اما رامین رضاییان با دریافت گذرنامه اش از مسئولین 
پرسپولیس به آنها اعالم کرده قصد ترک امارات را ندارد و در 
در  را  الوحده  و  پرسپولیس  بازی  تا  می ماند  باقی  کشور  این 
ورزشگاه تماشا کند. همچنین علی علیپور نیز که از پرواز مزبور 

جا مانده، با پرواز بعدی به تهران خواهد آمد. 

 اگر به سندرم مچ دست مبتال شوید...

گیر  اثر  در  دست  مچ  سندرم  جم-  جام 
افتادن عصب مدیان در کانال استخوانی که 
از آن می گذرد اتفاق می افتد. عواملی مانند 
پرکاری تیروئید، بارداری، کار دستی یا کار 
زیاد با رایانه هم می تواند باعث گیر افتادن 
این عصب شود. فرد دچار گزگز انگشتان 
را  فرد  ناحیه  درد  کم کم  می شود.  دست 

از خواب بیدار می کند. در مراحل انتهایی 
ضعف ایجاد می کند. فرد نمی تواند وسیله 
در دستش بگیرد و از بین رفتن عضالت 
پیشگیری  می شود.برای  ایجاد  دست  کف 
پوکی  مراقب  باال  سن  در  بیماری  این  از 
استخوان  پوکی  که  چرا  باشیم.  استخوان 
ممکن است در مچ دست هم اتفاق بیفتد. 

خوراکی های مفید برای درمان تبخال

سیمرغ- زخم سرد توسط ویروس تبخال 
در ناحیه اعصاب صورت ایجاد می شود. این 
عارضه با استرس و سرماخوردگی تشدید 
احساس  تبخال  عالمت  می شود.اولین 
در  معموال  که  است،  ناگهانی  ذوق  ذوق 
می شود. تبدیل  تاول  به  ساعت   ۲۴ طی 

پرتقال، گریپ فروت، توت ها، فلفل قرمز، 

سیب زمینی  سبز،  برگ  با  سبزی های 
خوب  منابع  از  زمینی  سیب  و   شیرین 
ویتامین C هستند. دریافت مقادیر باالی 
ویتامین C می تواند در پیشگیری از زخم 
سرد موثر باشد.پیاز، سیب، انگور و چای 
می توانند از تشکیل تاول بعد از احساس 

ذوق ذوق کردن پیشگیری کنند.

خشکی لب و اشتباهات ما!

عصر ایران- لب ها از پوستی نازک سود می 
برند و برخالف بخش های دیگر پوست فاقد 
 غدد چربی هستند و از این رو، به راحتی

 می توانند دچار خشکی شوند.
برخی عادات و انتخاب های ما می توانند 
برخی  ویژه  به  سازند،  وخیم تر  را  شرایط 
از آنهایی که فکر می کنیم برای سالمت 

ها  لب  زدن  هستند.لیس  خوب  ها  لب 
می تواند موجب خشکی آنها شود. هوای 
موجود در هواپیما به طور جدی موجب از 
دست رفتن آب و خشکی لب ها می شود.  
استفاده از رژ لب بدون استفاده از مرطوب 
کننده و استفاده از خمیردندان نامناسب 

نیز از عوامل خشکی لب هستند.

فرمول طبیعی برای دانه های سر سیاه

از  یکی  سیاه  سر  های  دانه  ایران-  عصر 
این  هستند.  پوستی  مشکالت  شایع ترین 
 T منطقه  در  ویژه  به  کوچک،  های  دانه 
صورت انسان )پیشانی، بینی، و چانه( پدیدار 
می شوند. خوشبختانه روش های طبیعی 
بسیاری برای مقابله با دانه های سر سیاه در 
دسترس هستند. ازجمله می توان به ماسک 

ژالتین شیر اشاره کرد.یک قاشق غذاخوری 
ژالتین بدون طعم )7 گرم( زا با شش قاشق 
تا  کنید  گرم(ترکیب   6۰( شیر  غذاخوری 
یک خمیر غلیظ شکل بگیرد. این خمیر را 
به مدت 1۰ ثانیه در مایکروفر قرار دهید و 
سپس بعد از سرد شدن آن را روی مناطق 

تحت تاثیر قرار گرفته پوست بمالید.

ترشح  هایی  آنزیم  لوزالمعده   سیمرغ- 
می کند که به سیستم گوارشی برای شکستن 
که  هایی  بیماری  کند.  می  کمک  چربی 
توانایی  شود،  می  مربوط  شما  لوزالمعده  به 
شکستن چربی برای هضم غذا را از لوزالمعده 
می گیرد.لوزالمعده غده ای پهن و دراز است 
معده  پشت  و  شکم  فوقانی  قسمت  در  که 

سه  از  متشکل  لوزالمعده  گرفته است.  قرار 
قسمت سر، تنه و دم است. پانکراس هم یک 
غده درون ریز و هم یک غده برون ریز است 
که آنزیمها و مواد دیگری ترشح می کند که 
به هضم  و  روده شده  وارد محیط  مستقیماً 
پروتئین، چربی و کربوهیدرات کمک می کنند.

عبارتنداز:  لوزالمعده  دهنده   عالمت هشدار 

1. رنگ و حالت مدفوع تغییر میکند:  وقتی 
لوزالمعده بیمار می شود نمی تواند آنزیم های 
الزم برای هضم چربی را تولید کند و چربی 
وارد مدفوع می شود، در نتیجه مدفوع با رنگ 

روشن تر و کم جرم به نظر می رسد. 
 ۲. درد داخلی دارید:درد شکم یکی از عالیم 
شایع سرطان پانکراس و پانکراتیت حاد است

 3. سر و کله دیابت پیدا می شود:هنگامی 
که پانکراس در خطر است، افراد عموما دچار 

بیماری دیابت نوع ۲ می شوند.
به  هستید   وزن  کاهش  حال  در  اگر   .۴
خصوص اگر دردهایی که در باال اشاره شد را 
تجربه کرده اید  ممکن است در اثر مشکالت 

گوارشی مرتبط با سرطان لوزالمعده باشد. 

لوزالمعده شما بیمار است، اگر این عالیم هشدار دهنده را دارید

چربی سوزی با یک نوشیدنی ساده

بهترین  از  یکی  زنجبیل  آب  جم-  جام 
دستورالعمل های خانگی است که به بهبود 
سوزی  چربی  همچنین  و  کلی  سالمت 
را  توانید آب زنجبیل  کمک می کند.می 
هر روز در آشپزخانه خود آماده کنید. این 
نوشیدنی معجزه آسا به شما در سم زدایی 
کل بدن و چربی سوزی کمک خواهد کرد.

برش های نازکی از ریشه زنجبیل را به یک 
و نیم لیتر آب در حال جوش اضافه کنید و 
اجازه دهید به مدت 1۵ دقیقه روی شعله 
کم باقی بماند.سپس آن را از روی شعله 
بردارید پس از خنک شدن مایع را از صافی 
عبور دهید تا یک نوشیدنی شگفت انگیز 

در اختیار داشته باشید.

انهدام باند جعل اسناد و برداشت های اینترنتی غیر مجاز از حساب شهروندان

باشگاه خبرنگاران- سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی اظهار داشت: متهم 
سابقه دار که پس از آزادی از زندان با اغفال دوستان قدیمی خود یک باند سرقت سایبری تشکیل داده 
بود با اولین برداشت به دام پلیس فتا افتاد.وی افزود: سارق سابقه دار با اغفال آبدارچی و متصدی یکی از 
شعب موسسه مالی و اعتباری که از دوستان سابق وی بودند به همراه همدست دیگرش قصد داشت با 
شگرد حساب های اینترنتی متمرکز و سو استفاده از ضعف سیستم بانکداری این موسسه مالی اعتباری که 
سقفی برای برداشت های اینترنتی نداشت و سقف انتقال آن نامحدود بود، برداشت های غیرمجاز با ارقام 
نجومی را رقم بزنند. رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی ادامه داد: این باند با شناسایی مشتریان با 
حساب های متنوع و ارقام باال در موسسه و دسترسی یافتن به کپی مدارک آنها  و  با مراجعه به یک شعبه 
دیگر از این موسسه ، اقدام به افتتاح حساب و دریافت کارت الکترونیک بانکی می شدند و با خریدهای 

اینترنتی و برداشت وجه از حساب مشتری اقدام به سرقت می کردند.

برخورد دو خودرو 
در جاده محله های عشایری زیرکوه 

چهار مصدوم برجای گذاشت

صبح روز گذشته بر اثر برخورددو خودرو 
زیرکوه  عشایری  های  محله  جاده  در 
این  شدند.مصدومان  مصدوم  چهارنفر 
پایگاه  و   11۵ اورژانس  توسط  حادثه 
امدادی جمعیت هالل احمر شهرستان 
زیرکوه به مرکز بهداشتی درمانی شهر 
حادثه  شدند.علت  منتقل  اباد  حاجی 

هنوز اعالم نشده است.

کشف تریاک از تنه درخت! 

جام جم- فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر از کشف ۲۰ کیلو 6۸۲ گرم مواد مخدر 
از نوع تریاک از داخل تنه درخت خبر داد.سرهنگ دوستعلی جلیلیان گفت: به دنبال 
پایش دقیق اطالعاتی باندهای توزیع کننده مواد مخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر این فرماندهی، از قصد سوداگران مرگ برای انتقال مقادیری مواد مخدر با 
استفاده از کامیون به یکی از استان های شمالی مطلع شدند.وی تصریح کرد: ماموران 
پس از انجام اقدامات تخصصی و فنی و با استفاده از اشراف اطالعاتی، کامیون متعلق 
به اعضای این باند را در داخل شهر شناسایی و پس از تحت نظر قرار دادن،خودروی 
مورد نظر را متوقف کردند.این مسئول انتظامی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار 
۲۰ کیلو 6۸۲ گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در داخل تنه های درخت جاسازی 

شده بود کشف شد و ۴ سوداگر مرگ نیز در این زمینه دستگیر شدند.

099031۸91۸1 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 ۲ 4 5  0 0  1 4   

داخل و خارج شهرهمراه: 11۲0 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل
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معرفی سامانه های ارتباطی مردمی

 با دانشگاه علوم پزشکی استان

امیرآبادی زاده-مسئول روابط عمومی دانشگاه 
از شکایات  مواردی  اینکه  بیان  با  پزشکی  علوم 
و  شفاف  غیر  صورت  به  ها  روزنامه  در  مردمی 
در  کرد:  عنوان  شود  می  منتشر  مستند  غیر  یا 
همشهریان  کرامت  حفظ  برای  راستا  همین 
مردم  مشکالت  و  مسائل  به  گویی  پاسخ  و 
روند  در  تسریع  منظور  به  دانسته  خود  وظیفه 
کنیم.  معرفی  را  تلفنی  های  سامانه  پاسخگویی 
یعقوب پور با اشاره به این که سامانه 190 پاسخ 
پاسخگویی   1490 و  بهداشت  خانه  شکایات  به 
تلفنی به سواالت دارویی است اعالم کرد: سامانه 
1590 پاسخ گویی به شکایات طرح تحول نظام 
سالمت و سامانه 1690 ثبت شکایات مربوط به 
تعرفه های پزشکی می باشد. وی ابراز امیدواری 
کرد: با همکاری و همدلی گام موثری در ارتقاء 

سالمت هم استانی هایمان برداریم.

قانون بیمه های اجتماعی کارگران 
ساختمانی  کشور اجرایی می شود

حسینی- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با اشاره به مصوبه جلسه چهارم کار گروه اصلی 
قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی 
کارگران ساختمانی کشور عنوان کرد:کسانی که 
اسالمی  جمهوری  حمایتی  خدمات  سامانه  در 
ایران برای دریافت خدمت بیمه اجتماعی کارگران 
ساختمانی ثبت نام کرده اند و برای دریافت خدمت 
حائز شرایط شده اند از طریق انجمن های صنفی 
کارگران ساختمانی به صورت رایگان مورد بازرسی 
این  بر  تاکید  با  گیرند. سنجری  قرار می  میدانی 
احراز  که درصورتی که طبق مستندات مربوطه  
اشتغال آنها تأیید نهایی شود تحت پوشش بیمه 
یا  کرد:    اضافه  گیرند  قرار می  اجتماعی  تأمین 
 در صورتی که قبال از این بیمه استفاده می کردند

وی  گفته  کند.به  می  پیدا  تداوم  آنها  بیمه   
ثبت  برای  توانند  می  ساختمانی  کارگران  تمام 
های  انجمن   ، ها  کافی نت  طریق  از  خود  نام 
سامانه                          در  خودشان  توسط  مستقیم  یا  و  صنفی 

www.samanehrefah.ir اقدام کنند.

»هاشمی« مدیرکل زندان های 
خراسان جنوبی شد

سازمان  رئیس  سوی  از  حکمی  شبستان-طی 
زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور »علی 
استان  های  زندان  کل  مدیر  عنوان  به  هاشمی« 

منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این اربابی 
بود.  جنوبی  خراسان  استان  های  زندان  مدیرکل 
هاشمی نیز پیش از این معاون اداره کل استان بود.

61 درصد مصرف گاز طبیعی  
 خراسان جنوبی در بخش نیروگاهي

با  استان  گاز  شرکت  مقدم-مدیرعامل  دادرس 
اشاره به اینکه بالغ بر یك میلیارد و دویست میلیون 
متر مکعب گاز طبیعی در 11 ماهه امسال مصرف 

شده است ،گفت:از این میزان بخش نیروگاهی با61 
درصد بیشترین مصرف گاز طبیعی را در استان به 
خود اختصاص داده است. دشتی اظهار کرد : بخش 
نیروگاهی در استان با مصرف بیش از 740 میلیون 
متر مکعب گاز طبیعی با 61 درصد،بیشترین میزان 
مصرف گاز طبیعی را به خود اختصاص داده است و 
پس از آن بخش های خانگی ، تجاری و عمومی با 
مصرف بالغ بر 300 میلیون متر مکعب ، 25 درصد 
میزان مصرف گاز را در 11 ماهه نخست امسال به 

خود اختصاص داده است. 

خیمه های فرهنگی در ورودی شرقی باغ 
گلشن طبس دایر می شود

تسنیم-در بازدید شهردار و فرمانده ناحیه مقاومت 
خیمه های  شد  مقرر  گلشن  باغ  از  طبس  بسیج 
مقاومت  ناحیه  و  شهرداری  همکاری  با  فرهنگی 

بسیج در ورودی شرقی باغ گلشن برپا شود. 

روحیه پرسشگری و مطالبه گری حضرت 
فاطمه)س( در جامعه زنده شود

گفت:  استان  اسالمی  تبلیغات  مهر-مدیرکل 
در  )س(  زهرا  حضرت  که  پرسشگری  آن  باید 
آن  جامعه شیعه  گاهی  امروز  و  داد  رونق  جامعه 
شود.حجت  زنده  جامعه  در  کند  می  فراموش  را 
االسالم کاظم لطفیان در همایش فاطمیون استان 
اظهار داشت: رهبری بارها فرموده اند: یك سال 
رزق کشور را از فاطمه زهرا)س( در فاطمیه تقاضا 

می کنم،بنابراین باید سطح توقع را باال بریم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:
وظیفه مربی صیانت و  پرورش
 امانات الهی است

جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  غالمی-نماینده 
گفت: اصلی ترین و مهم ترین وظیفه معلمان و 

مربیان پرورشی تربیت صحیح و صیانت ازامانات 
الهی است.آیت ا... سید علیرضا عبادی در دیدار با 
معاون پرورشی و فرهنگی و کارکنان این حوزه در 
آموزش و پرورش استان اظهار کرد: دانش آموزان 
و  معلمان  اختیار  در  که  هستند  مرغوبی  بذرهای 
این که مربی  بیان  با  قرار می گیرند.وی،  مربیان 
همچون کشاورز باید مراقب گل های باغ زندگی 
باشد و از آنها در برابرآفات مختلف صیانت نماید، 
تصریح کرد: وظیفه شما به عنوان متولیان تعلیم 
تربیت و  استعداد ها،  تربیت، مراقبت، شناسایی  و 
پرورش اسالمی ،هدایت اصولی آن ها و در نهایت 

رسیدن به کمال است.

خراسان جنوبی ظرفیت های مناسبی
 در امر آموزش مجازی دارد

غالمی-همایش تبیین جایگاه فناوری اطالعات 
و آموزشهای مجازی در آموزش فنی و حرفه ای 

با حضور کارکنان و روءسای مراکز آموزش فنی و 
حرفه ای برگزار شد. مدیرکل آموزش فنی و حرفه 
ای به قابلیت ها و پتانسیل های خراسان جنوبی 
در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات اشاره کرد و  
گفت:با توجه به بستر مناسبی که برای اجرای این 
طرح با استفاده از نیروهای بومی در مقوله آموزش 
های مجازی فعالیت خواهد نمود.وی گفت با اشاره 
به توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربرد آن 
در امر آموزش همچنین  فناوری های نوین آموزشی 
های  آموزش  جهانی  توسعه  به  توجه   افزود:با 
مجازی با استفاده از بستر این آموزش می توان 
طیف گسترده تری از مخاطبین را از این خدمات 

بهره مند کرد.

نصب 1.5 میلیارد تومان تجهیزات 
در اورژانس جدید قاین

تجهیزات  تومان  میلیارد   1.5 سیما-  و  صدا 
قاین  شهدای  بیمارستان  جدید  اورژانس  برای 
و  بهداشت  رئیس شبکه  نصب شد.  و  خریداری 
تجهیزات  این  خرید  هزینه  گفت:  قاین  درمان 
را هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت و دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند تأمین کردند.

13طرح منابع طبیعی در خراسان جنوبی 
آماده بهره برداری است

ایرنا-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: 
13 طرح آبخیزداری و احیای مراتع با سه میلیارد 
بهره  آماده  و  اجرا  استان  در  گذاری  سرمایه  ریال 
برداری است .نصرآبادی، افزود: بهره برداری از این 
طرح ها به مناسبت هفته منابع طبیعی )15 تا 21 
اسفندماه( در مناطق مختلف استان آغاز می شود و 
6هزار و 188 نفر از مزایای آن برخوردار خواهند شد.

355 اثر به دومین جشنواره رسانه های 
دیجیتال خراسان جنوبی ارسال شده است

فضای  سازمان  استانی  دفتر  مسئول  کاری- 
مهم ترین  گفت:  خراسان جنوبی  در  سراج  مجازی 
دیجیتال  رسانه های  جشنواره  برگزاری  از  هدف 
و  افراد  کردن  توانمند  و  شبکه سازی  شناسایی، 
شرکت های فعال در حوزه های مرتبط با جشنواره 
اینکه  بیان  با  نیا  است.کسرایی  مجازی  فضای  و 
همه  اگر  افزود:  ارسال شده  به جشنواره  اثر   355
دستگاه های دولتی با نگاه صحیح در حوزه فضای 
می توانیم  باشند،ما  داشته  منسجم  ورود  مجازی 
به سرعت در امر سواد فضای مجازی و فرهنگ 
در  داد:  ادامه  یابیم.وی  موفقیت دست  به  کاربری 
بخش وبالگ و شبکه های اجتماعی 119 اثر، بخش 
هنر های دیجیتال 87 اثر، بخش بازی و پویانمایی 
اثر و بخش تولیدات  افزار 58  اثر، بخش نرم   22

متنی 69 اثر ارسال شده است.

۸7 درصد اعتبارات سفر دولت در بخش 
کشاورزی خراسان جنوبی محقق شد

کشاورزی  جهاد  سازمان  مهر-رئیس 
اعتبارات  درصدی  تحقق 87  از  استان 
برای بخش  دولت  مصوب سفر هیئت 
ولی  هاشم  داد.  خبر  استان  کشاورزی 
وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  مطلق  پور 
هیئت  سفر  در  مصوب  های  پروژه 
سال93،  در  جنوبی  خراسان  به  دولت 
پروژه  دو  ارتباط  این  در  داشت:  اظهار 
برای بخش کشاورزی در شورای اداری 

استان به تصویب رسید.

سرفرازی در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان :

مردم نگران  شب عید نباشند
امور  هماهنگی  مقدم-معاون  دادرس 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری در جلسه 
کمیسیون تنظیم بازار استان گفت : با توجه با 
تاکید استاندار در خصوص پیش بینی و تامین 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در شب عید، 
از دی ماه سال جاری کمیسیون تنظیم بازار 
تشکیل و پیش بینی های الزم به منظور تامین 
کاال و تعدیل قیمت ها به انجام رسیده است. 
سرفرازی، با تاکید بر ضرورت تامین گوشت 
سفید و قرمز و ثبات قیمت این کاالها، افزود: 
با توجه به صدور مجوز مبنی بر ورود دام زنده 
از مرزهای شرقی بر اساس تصمیمات اخیر، 
تمهیدات الزم برای تسهیل شرایط ورود دام 

و اولویت بخشی به مرزنشینان فراهم گردد.
توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
منابع استانداری خراسان جنوبی، در ادامه ضمن 
اشاره به نظارت بر قیمت ها خصوصاً اقالمی 
مانند مرغ و تخم مرغ، گفت: به منظور تعدیل 
افزایش مراکز  قیمت گوشت مرغ دو راهکار 

عرضه و تأمین کاال باید مورد توجه جدی دست 
اندرکاران امر قرار گیرد. سرفرازی، در بخش 
برگزاری  به  اشاره  با  از سخنان خود  دیگری 
نیز  اخیر،  روزهای  در  بهاره  نمایشگاه فروش 

گفت: در خصوص برنج ارائه شده در نمایشگاه 
با توجه به قیمت مناسب و توزیع مطلوبی که 
در نمایشگاه انجام شده، مسئوالن امر پیش 
محصول  تا  برسانند  انجام  به  را  الزم  بینی 

رئیس  برسد.  واقعی  کننده  مصرف  دست  به 
همکاری  به  اشاره  با  بازار،  تنظیم  کمیسیون 
ادارات کل جهاد  و  اصناف  مناسب مجموعه 
کشاورزی و صنعت ، معدن و تجارت در روند 

توزیع اقالم اساسی طرح تنظیم بازار ویژه نوروز 
 1396 در مرکز استان و سایر شهرستان ها، 
گفت: با توجه به مهار تورم در کاالهای اساسی 
و افزایش طبیعی قیمت کاالها در پایان سال 

مجریان  تالش   ، است  بوده  گذشته  از  که 
نمایشگاه بهاره معطوف به ارائه کاالهایی باشد 

که با افزایش احتمالی قیمت مواجه هستند

ذخیره سازی 500 تن پرتغال
 و سیب برای نوروز در استان

اقتصادی  امور  هماهنگی  مدیرکل   
تن   500 گفت:  جنوبی  خراسان  استانداری 
پرتغال و سیب برای ایام عید 96 در سردخانه 
میوه  تامین  برای  و  شد  ذخیره  استان  های 
کمیسیون  این  در  نیست.موهبتی  کمبودی 
بقیه  و  پرتغال  این میزان 300 تن  از  افزود: 
قرار  همچنین  کرد:  اظهار  است.وی  سیب 
پرتغال  بودن  کافی  از  اطمینان  برای  است، 
برای ایام نوروز،60 تن دیگر خریداری شود.
وی گفت: کیفیت های میوه های تهیه شده 
بسیار خوب است، پرتغال از باغ های جنوب 
کشور و سیب نیز از شهرستان سمیرم از توابع 

استان اصفهان تامین شده است.

افزایش نظارت
 دستگاه های زیر ربط

سرفرازی، در پایان ، برپایی چهارشنبه بازار در 
ایام پایانی سال را مورد تاکید قرار داد و افزود: با 
توجه به اینکه بخشی از جامعه کاالهای مورد 
 نیاز خود را از چهارشنبه بازار تهیه می کنند ،
ارائه  جهت  الزم  بینی  پیش  است   ضروری 
ایام  در  نیاز  مورد  و  کاالهای ضروری  برخی 
های  دستگاه  نظارت  و  شده  معمول  نوروز 
محصوالت  فروش  و  توزیع  جهت  ربط  ذی 
با کیفیت در این اماکن افزایش یابد. در این 
امور  هماهنگی  معاون  ریاست  به  که  جلسه 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری و با حضور 
سایر مسئوالن استانی برگزار شد، موضوعاتی 
همچون وضعیت قیمت اقالم اساسی در بازار، 
اقدامات انجام شده پیرامون توزیع اقالم اساسی 
و  استان  نوروز 1396  ویژه  بازار  تنظیم  طرح 
تصویب تقویم زمانی و نحوه عرضه میوه طرح 
تنظیم بازار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرعامل مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی:

سالمت  خیرین  مجمع  مدیرعامل  ایرنا- 
رادیوتراپی  مرکز  گفت:  جنوبی  خراسان 
و  مهمترین  که  بیرجند  درمانی  شیمی  و 
مجمع  این  احداث  حال  در  پروژه  بزرگترین 
در استان است به زودی راه اندازی می شود.

حسینی افزود: برای اجرای این پروژه تاکنون 
195 میلیارد ریال هزینه شده است.وی ادامه 
داد: هم اکنون مرحله نخست این مرکز راه 

اندازی شده و پذیرش بیمار از 10 روز پیش 
در آن انجام و خدمات شیمی درمانی ارائه می 
شود.وی اضافه کرد: با راه اندازی این مرکز تا 
حدودی از دغدغه های بیمار و خانواده های 
آنان کاسته می شود و نیازی به اینکه مردم 
به خارج از استان مراجعه کنند نیست.حسینی 
مترمربع  هزار  را 6  یاد شده  مرکز  بنای  زیر 
هزینه  مبلغ  مجموع  از  گفت:  و  کرد  عنوان 

شده 125 میلیارد ریال برای ساختمان و 70 
میلیارد ریال برای تامین تجهیزات و امکانات 

هزینه شده است.

پروژه   20 احداث  کار  به  آغاز 
بهداشتی درمانی در استان

اندازی  راه  زمان  از  داد:  ادامه  حسینی 
جمله  از  خوبی  اقدامات  تاکنون  مجمع  این 

سالمت،  های  پایگاه  و  جامع  مراکز  ایجاد 
ساخت  بهداشت،  خانه   ،115 اورژانس 
است. شده  انجام  استان  ...در  و  بیمارستان 
در  پروژه   20 احداث  کار  به  آغاز  از  وی 
یادآور  و  داد  خبر  استان  سالمت  حوزه 
خانه  تعدادی  احداث  پیش  هفته   2 شد: 
بهداشت و مرکز سالمت در مناطق محروم 
است. شده  آغاز  استان  شهرهای  حاشیه  و 

مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی  بیرجند به زودی راه اندازی می شود

مدیرکل ارشاد خراسان جنوبی:

 کاری - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
آموزشی  دوره  برگزاری  از  جنوبی  خراسان   
روزنامه نگاری مقدماتی و  تکمیلی با همکاری 
دفتر تحقیقات و برنامه ریزی رسانه ای وزرات 
متبوع و خانه مطبوعات استان در بیرجند خبرداد.

احمد محبی اظهار کرد: هدف از برگزاری این 
دوره  ارتقای و توانمند سازی خبرنگاران و باال 
بردن سطح علمی روزنامه نگاران با بهره گیری 
از اساتید برجسته کشوری است.محبی با بیان 
اینکه دوره آموزش خبرنگاران  در سه ماهه 

شد  خواهد  برگزار  بیرجند  در   96 سال  اول 
افزود: عالقمندان جهت شرکت در این دوره 
می توانند به اداره امور فرهنگی واقع در اداره 
مراجعه  استان  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  کل 
تلفن  32323393تماس حاصل کنند. یا  و  

وی افزود: درپایان دوره،گواهینامه ای از سوی 
دفتر تحقیقات و برنامه ریزی رسانه ای وزرات 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به شرکت کنندگان 

اهدا می شود
 )Ava.news12@gmail.com(

دوره آموزشی روزنامه نگاری در استان برگزار می شود

بازنشستگی  سازمان  مدیر  حسینی-  
تجربیات  از  استفاده  به  استان  کشوری 
و  اشاره کرد  بازنشستگی  از  افراد پس  فنی 
افزود: قصد داریم در خانه امید بازنشستگان 
محصوالت  یا  زالو  پرورش  مانند  مشاغلی 
گلخانه ای که نیاز به هزینه زیادی ندارد راه 
اندازی کنیم تا بازنشستگان عالوه بر کار در 
آن جا حتی سرمایه گذاری هم داشته باشند.

با بیان این  با آوا  حاجی آبادی در گفتگو 
بازنشستگان  تا  هستیم  این  دنبال  به  که 
اوقات فراغت خود را در مجموعه فرهنگی 
امید در پارک آزادی بگذرانند عنوان کرد: از 
شهرداری درخواست کردیم تا در این راستا 
اطراف آنجا را بازسازی کند. وی از برگزاری 
ورزشی  استراتژی  و  سالمندی  ‘’سمینار 
خبر  اسفند   11 و   10 در  پیری’’  با  مبارزه 
پایلوت  به صورت  این سمینار  افزود:  و  داد 
قرار است برگزار شود و نتایج آن به کشور 
صندوق  مدیر  شد.  خواهد  داده  انعکاس 
بازنشستگی مکان برگزاری را در سالن خانه 
امید با مربیگری دبیر فدراسیون بدن سازی 
ایران اعالم و اضافه کرد: سال آینده نیز در 
جشنواره  ماه،  اردیبهشت  پانزدهم  تا  دهم 

کل  با  همزمان  را  بازنشستگان  ورزشی 
حاجی  گفته  به  کرد.  خواهیم  برگزار  کشور 
آبادی در این جشنواره از هیئت های ورزشی 
تفنگ  با  تیراندازی  دارت،  شنا،  های  رشته 
تمام  و  شطرنج  و  میز  روی  تنیس  بادی، 
 بازنشستگان دارای مهارت در این رشته ها 

دعوت به حضور شده است.

770 هزار و 500 تومان، مبلغ عیدی 
امسال بازنشستگان

تومان  و 500  هزار  پرداخت 770  از  وی 
نشان  خاطر  و  داد  خبر  بازنشستگان  عیدی 
کرد: ضریب سال که بر اساس درصد افزایش 
آید  می  دست  به  دولت  کارکنان   حقوق 
کشوری  خدمات  قانون  در  که  امتیازی  در 
اعالم شده ضرب شده و عیدی بازنشستگان 
کند.مدیر  می  مشخص  سال  آن  در  را 
سال  که  این  بیان  با  بازنشستگی  صندوق 
شود می  اجرا  تجربه”  “کتاب  برنامه   آینده 

عنوان کرد: در سایت، فایلی را تعبیه خواهیم 
کرد تا تمام بازنشستگان تجربیات و خاطرات 
و  بودن  شاغل  زمان  در  چه  را  خود  خوب 
کنند. بارگذاری  آن  در  بازنشستگی   چه 

حاجی آبادی همچنین به استفاده از تجربیات 
قصد  افزود:  و  کرد  اشاره  بازنشستگان  فنی 
مشاغلی  بازنشستگان  امید  خانه  در  داریم 
گلخانه  محصوالت  یا  زالو  پرورش  مانند 
ای که نیاز به هزینه زیادی ندارد راه اندازی 
کنیم تا بازنشستگان عالوه بر کار در آن جا 
پیش  کنند.چندی  هم  گذاری  سرمایه  حتی 
صحبت از سهیم شدن بازنشستگان و مردم 
این  بود که  دارایی های صندوق شده  در  را 
 کار با خرید سهام بیمه ملت انجام می شود.
این  به  اشاره  با  بازنشستگی   مدیر صندوق 
طرح عنوان کرد: ثبت نام به صورت سامانه 
کشوری است و تا االن بیش از 130 هزار 

نفر در کل کشور ثبت نام کرده اند.

صندوق  احتمالی  گذاری  سرمایه 
بازنشستگی کشور در هتل کویر

رئیس  بازدید  از  همچنین  آبادی  حاجی 
هیئت مدیره صندوق بازنشستگان کشور از 
هتل کویر خبر داد و اضافه کرد: تمام مجوز 
های اخذ شده و امید می رود تا با سرمایه 
نیز  کار هتل  این طرح  در  گذاری صندوق 
که  این  به  اشاره  با  وی  برسد.  پایان  به 

صندوق کشوری تاکنون در استان به دلیل 
گذاری  سرمایه  اقتصادی  صرفه  نداشتن 
سرمایه  بیشتر  کرد:  اظهار  است  نکرده 
بوشهر  و  تهران  اصفهان،  در  ها  گذاری 
مانند پتروشیمی یا راه آهن بوده است.مدیر 
بازنشستگان  تعداد  بازنشستگی  صندوق 
و  هزار   13 را  صندوق  این  پوشش  تحت 
حقوق  میانگین  افزود:  و  دانست  نفر   794
پرداختی به بازنشستگان در سال 95، یك 
بوده  تومان   967 و  هزار   550 و  میلیون 
که  این  به  اشاره  با  آبادی  است.حاجی 
بازنشستگان  از  نفر   486 و  هزار   17 تعداد 
های  دستگاه  در  شاغل  کارکنان   و 
حوادث  و  عمر  بیمه  پوشش  تحت  اجرایی 
سال  در  کرد:  اضافه  هستند  صندوق  این 
ریال  میلیون   50 به  بیمه  غرامت  مبلغ   95
که  این  به  اشاره  با  کرد.وی  پیدا  افزایش 
به  الحسنه  قرض  وام  تسهیالت  اختصاص 
از  قبل  های  سال  به  نسبت  بازنشستگان 
بوده  برخوردار  درصدی  دهم  نه  و   5 رشد 
 88 و  هزار   2 به  امسال  کرد:  عنوان  است 
که  است  داده شده  الحسنه  قرض  وام  نفر 

مبلغ وام نیز 3 میلیون تومان می باشد.

ویزیت رایگان پزشک عمومی 
در خانه امید بازنشستگان

حاجی آبادی به خدمات این صندوق برای 
بازنشستگان از جمله برگزاری تورهای زیارتی و 
سیاحتی ویژه آنان خبر داد و اعالم کرد: هر فرد 
می تواند از تسهیالت 3 درصد سفر استفاده کند 
و برای هر سفر بابت بازنشسته و یك نفر همراه 
مبلغ  60هزار تومان یارانه پرداخت می شود.

وی در ادامه به پرداخت 20 هزار تومان کمك 
هزینه عصا، 80 هزار تومان برای عینك و 200 
هزار تومان برای سمعك اشاره کرد و افزود: 
ارائه خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان و 
افراد تحت تکفل آنان با ارتقاء سقف تعهدات از 
دیگر کارهای این صندوق است. به گفته مدیر 
صندوق بازنشستگی استقرار پزشك عمومی در 
محل خانه امید با ویزیت رایگان از دیگر فعالیت 

های صندوق بازنشستگی است.

استفاده از تجربیات فنی بازنشستگان در خانه امید

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950101اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف و پرونده کالسه 950173 اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف آقای سید رضا هاشم آبادی فرزند سید جعفر محکوم است به پرداخت مبلغ 444.741.532 ریال بابت اصل 
خواسته و خسارت تاخیر تادیه تا آبان ماه 95 و مبلغ 12.630.000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای امین تنگلی و پرداخت مبلغ 20.000.000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت و همچنین پرداخت مبلغ 112.000.000 ریال اصل خواسته و مبلغ 

1.645.000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 12.361.370 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه در حق آقای محمود اصغری و پرداخت مبلغ 5.600.000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و همچنین پرداخت مبلغ 75.000.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1.175.000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و مبلغ 3.590.000 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه در حق آقای سید رضا رضوی و پرداخت مبلغ 3.750.000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و همچنین پرداخت مبلغ 155.000.000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2.385.000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و مبلغ 9.704.000 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه در حق آقای حسن صفری و پرداخت مبلغ 7.750.000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت، باعنایت به اینکه شخص ثالث به نام آقای سید جعفر هاشم آبادی جهت تادیه بدهی محکوم علیع فوق الذکر اقدام به معرفی یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 39523 متر مربع واقع در مزرعه روستای سیوجان تحت پالک ثبتی 2444 فرعی از 172 اصلی بخش 3 بیرجند )که حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری این اراضی در چهار قطعه قرار دارد که در یک قطعه تعدادی نهال عناب و پسته غرس شده است، قسمتی از این 
پالک آبگیر از چاه موتور موسوی اول می باشد، بافت خاک آن شنی رسی سبک است. حدود اربعه آن از شمال و شرق به اراضی ملی و از غرب به اراضی آقای محمد پور و از جنوب هم به اراضی آقای محمدی متصل می باشد. هر مترمربع مبلغ پنجاه هزار ریال که در مجموع کل پالک مبلغ 
1.976.150.000 ریال ارزیابی گردیده است.( و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1395/12/25 از ساعت 9 الی 09/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توفیقی محکوم علیه را به قیمت کارشناسی مبلغ یک میلیارد و نهصد و هفتاد و شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار)1/976/150/000( ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد 
مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوراً شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ پیشنهادی را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری 
خوسف واریز نمیاند و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادرکننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب 
سپرده واریز ننمایند و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی نخواد هداشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد . هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف

برداشت گیاه »کما« از مراتع و عرضه آن در بازار استان ممنوع است

ایرنا-رئیس اداره بهره برداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: برداشت گیاه خوراکی » کما« از مراتع برای مصرف 
افراد محلی حداکثر تا سه کیلوگرم مجاز است و عرضه و فروش آن در بازار شهرها و روستاهای استان ممنوع است. علی پروانه افزود: 

افرادی که قصد فروش این گیاه را برای خواص درمانی دارند، باید از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مجوز اخذ کنند. 
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امام صادق علیه السالم فرمودند:
أَقَرُب ما یَُکوُن الَعبُد إلَی ا... َو ُهَو ساِجٌد

نزدیکترین حاالت بنده به پروردگار حالت سجده است.
)ثواب االعمال و عقاب االعمال(

استفاده از رسانه های ضد انقالب جرم است

ضد  رسانه های  از  استفاده  قضائیه  قوه  رئیس 
انقالب در انعکاس اخبار و مطالب مختلف از جمله 
رعایت  لزوم  بر  و  دانست  جرم  را  انتخاباتی  امور 
مردم،  سوی  از  شناسی  دشمن  و  اخالقی  اصول 
انتخابات  ناظران  و  مجریان  مسئوالن،  نامزدها، 
تأکید کرد. آیت ا... آملی الریجانی با بیان اینکه 
مردم مثل همیشه بیدار و بصیرند و قطعا »صالح« 
بر  دهند،  یکدیگر تشخیص می  از  را  و »فساد« 
لزوم هوشیاری دست اندرکاران انتخابات نسبت به 

دخالت نرم دشمن در این رویداد تاکید کرد.

صادقی : آخوندی اعتماد مجدد نمایندگان 
را به معنای چک سفید تلقی نکند 

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس و عضو 
و شهرسازی  وزیر مسکن  امید گفت:  فراکسیون 
را به معنای چک سفید  اعتماد مجدد نمایندگان 
و  مردم  مطالبات  و  خواسته ها  به  و  نکند  تلقی 

نمایندگان در عمل توجه کند.

دفاع نماینده اصالح طلب از احمدی نژاد

الیاس حضرتی، نماینده اصالح طلب تهران گفت: 
اطالع موثق دارم که احمدی نژاد هیچ کاندیدایی در 
انتخابات ندارد و الزم می دانم در غیاب احمدی نژاد 

از او دفاع کنم؛ چرا که انسان صادقی است.

روحانی این روزها عصبانی است؟

مشرق نوشت: حسن روحانی، با نزدیک شدن به 
دوازدهم،  دور  جمهوری  ریاست  انتخابات  زمان 
واقعیت های موجود خود را بر دولت مستقر تحمیل 
می کند و این باعث ترسی می شود که می تواند 
مستقر  دولت  برای   96 اردیبهشت   29 شوک  به 
است  نگران  همه  از  بیش  روحانی  شود.  تبدیل 
ترین  رئیس جمهور در حساس  این  کنار  در  ولی 
مقطع زندگی خود، بزرگترین پشتیبانش را از دست 
به شدت  آن  از  نفس دولت پس  به  اعتماد  و  داد 
 کاهش یافت. شاید بخشی از عصبانیت روحانی و 
دست پاچگی مسئوالن دولتی به همین خاطر باشد.

بقایی به طور قطع رئیس دولت دوازدهم
 

که  کسانی  نوشت:  توئیتر  در  جوانفکر  اکبر  علی 
خواستار موضع بنده در ارتباط با انتخابات ریاست 
جمهوری سال آینده هستند، بدانند که آقای حمید 

بقایی به طور قطع رئیس دولت دوازدهم است.

رسایی: مشکل احراز صالحیتم رفع شد
 

شنیده ها از کاندیداتوری حمید رسایی در انتخابات 
میان  دوره ای مجلس از اصفهان حکایت دارد. وی 
انتخاباتی  تبلیغات  پایانی  روزهای  در  است:  گفته 
فقهای شورای  برای  قبل، شائبه محکومیت من 

استقبال مردم بیرجند از پیکر پاک 6 شهید گمنام عصر دفاع مقدس           عکس: گرگیعکس روز نگهبان برطرف شد و دیگر مشکلی ندارم.

احمدی نژاد، روحانی را خشمگین کرد

 روزنامه الحیات نوشت: احمدی نژاد با نوشتن نامه ای
به ترامپ، محافل سیاسی ایران را غافلگیر کرد. 
 به ادعای الحیات، این اقدام غافلگیرکننده احمدی نژاد

علیه روحانی صورت گرفته است تا او را در سایه 
به  ترامپ،  و  روحانی  دولت  میان  تنش  افزایش 
با  شد:  مدعی  سعودی  روزنامه  این  آورد.  خشم 
وجود اینکه نزاع ها میان محافظه کاران و ترامپ 
باال گرفته است، احمدی نژاد به ترامپ نامه نوشت. 
این در حالی که سپاه درباره اعمال تحریم جدید 

توسط کاخ سفید با ترامپ وارد تنش شده است.

انتقاد روحانی از اقتصاد در دولت قبل ؛
به زمان قاجار برگشته بودیم

نرخ  ارز،  نرخ  بی ثباتی  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
سال های  در  منفی  اقتصادی  رشد  و  باال  تورم 
گذشته، اظهار داشت: در آن شرایط هم واردکننده 
و هم صادرکننده و هم وام دهنده دچار سردرگمی 
بود و این سردرگمی با نگرانی سیاسی نسبت به 
آینده هم همراه شد. روحانی افزود: ما در آن مقطع 
برگشتیم  قاجار  زمان  به  یعنی  قبل  سال  به صد 
چون  کنیم  کار  صرافی ها  با  شدیم  مجبور  و 
سیستم های بانکی ما بسته شد. در زمان برجام هم 
یک صاحب نظر در زمینه بانکی و اقتصادی به من 
پیام داد اگر در برجام همه چیز حل شود، سوئیفت 

حل نمی شود که این موضوع هم حل شد.

نوبخت : کاندیداتوری »روحانی« 
قطعی شود، پاسخ می دهیم

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا آقای 
انتخابات  در  برای حضور  قطعی  تصمیم  روحانی 
96 گرفته  است و نماینده حزب اعتدال و توسعه 
ایشان خواهد بود، گفت: هر زمان قطعی شد پاسخ 
مشکالت  حل  بر  تاکید  رئیس جمهور  می دهیم. 
دارد تا این گونه مسایل. اتفاقا اخیرا دیداری با رهبر 
انقالب داشتیم و ایشان تاکید کردند که دولت به 

امور جاری کشور و مشکالت بپردازد.

کسانی که از آشتی با جهان دم می زنند
 از نظر امام خمینی)ره( روانی هستند

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه 
کسانی که از آشتی با جهان دم می زنند از نظر امام 
خمینی بیمار روانی هستند، تصریح کرد: حرف ما این 
است که آیا ما می توانیم زیر سایه اسرائیل قدس را 
و زیر سایه آل سعود کعبه و زیر سایه صدام کربال 
را زیارت کنیم. رحیم پور ازغدی نتیجه نفوذ دشمن 
را تربیت آخوند لیبرال و یا آخوند متحجر دانست 
و تصریح کرد: در نتیجه اینها تالش می کنند تا 
سیاست را غیر دینی و سکوالر کنند و البته امام نیز 
گفته است این راهکار تا حدودی در بین روحانیت ما 
اثرگذار بوده به گونه ای که قبل از انقالب اگر یک 
روحانی موضوعی را مطرح می کرد، می گفتند که 

این دون شأن روحانیت است.

الریجانی : انصافا سپاه خوب عمل کرده است

رئیس مجلس گفت : نیروهای سپاه بهترین افراد و صادق 
به آرمان های انقالب بوده و هستند. انصافاً سپاه از آغاز 
انقالب در مسئله حفاظت از مقامات بسیار خوب عمل 
کرد که این مسئله موجب شد تا کمتر شاهد بروز ترور 
در کشور باشیم. الریجانی افزود: سپاه به دلیل اینکه به 
براساس مسئولیت مکتبی رفتار می کرد، توانست به  بود و  بدنه بسیج متصل 

موفقیت های بسیاری دست یابد که باید از این تالش ها تقدیر و تشکر کرد. 

»حمایت مشروط« از روحانی یعنی انتقال دغدغه ها

از  مشروط  حمایت  گفت:  ملت  اراده  حزب  دبیرکل 
دغدغه های  تشکل  هر  که  است  معنا  این  به  روحانی 
خودش را به کاندیدای مورد نظر منتقل کند تا وی این 
دغدغه ها را در اولویت  خود قرار دهد. حکیمی پور درباره 
معرفی یک گزینه دیگر در کنار روحانی برای انتخابات 
بحثی مطرح  اظهار داشت: در مجموعه جریان اصالحات چنین  آینده،  سال 

نیست و خبرهایی که اخیراً پخش شده، مستند نیستند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین: بسیج رقیب هیچ نهادی نیست ؛ آماده کمک به دولت هستیم 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج رقیب نیست؛ واقعا بسیج می تواند حالل مشکالت کشور باشد، بنده دو هفته پیش در وزارت نیرو 
اعالم کردم هر جایی که دولت اعالم کند، ما با آغوش باز به دولت کمک می کنیم؛ در موضوع خوزستان، بنده رسما اعالم کردم که آحاد بسیجیان 
حاضر هستند در کاشت نهال و یا در هر عرصه دیگری که الزم باشد، کمک کنند. سردار غیب پرور اظهار داشت: ما باید کمک کنیم چرا که این 
مملکت و این انقالب برای ما و متعلق به همه مردم و همه بسیجیان است و هیچ کسی حق ندارد که خودش را رقیب نشان دهد. وی خاطر نشان 

کرد: به هر حال بسیج آغوشش باز است، از هیچ کمکی هم دریغ نمی کند و بسیج واقعا ماالمال از نیروهای عاشق، باسواد و متخصص است که باید از این نیروها استفاده کنیم.

 اسفندیار رحیم مشایی در نشست پرسش 
بقایی  کاندیداتوری  درباره  که  پاسخی  و 
برگزار کرده بود، عنوان کرد: آقای بقایی 
براساس ضوابط قانونی جزو رجال سیاسی 
با اشاره به توصیه رهبری به  او  هستند. 
احمدی نژاد یادآور شد: آنچه از بیانات مقام 
معظم رهبری دریافت کردیم، این است 
در  نامزد  عنوان  به  فقط  احمدی نژاد  که 
انتخابات حضور نداشته باشد. مالک برای 
ما بیانات مقام معظم رهبری است. مشایی 
از  حمایت  برای  احمدی نژاد  کرد:  تاکید 
ندارند  منعی  افراد  دارد،  محدودیت  افراد 
از  و  داریم  دوست  را  ایشان  بگویند  که 

ایشان دست نمی کشیم.
اعالم  که  هستیم  اینجا  ما  گفت:  وی 
می دهیم  ادامه  را  احمدی نژاد  راه  کنیم 
و این راه را بدون حضور احمدی نژاد به 
رسمیت نمی شناسیم. وی افزود: اینها که 
می گویند براساس توصیه رهبری احمدی 
نژاد نباید از کسی حمایت کند، اگر ایشان 

از نامزد موردنظر آنان حمایت کند باز هم 
این حرف ها را خواهند زد؟

مشایی گفت: فردی می خواهیم که وقتی 
رئیس جمهور شد اعالم کند ملت ایران، 

من می دانم شما در غیبت احمدی نژاد به 
داده اید.  رای  من  به  احمدی نژاد  خاطر 
تبلور  اینکه  بر  عالوه  می خواهیم  فردی 
نام  ثبت  روز  تا  بتواند  است،  احمدی نژاد 
را تحمل کند و در  و رای گیری فشارها 

صحنه بماند. او خاطر نشان کرد: فردی 
رئیس جمهور  وقتی  که  می خواهیم 
احمدی  راه  مهرورزانه  و  عاشقانه  شد 
داشت: اظهار  وی  دهد.  ادامه  را   نژاد 
 

اصولگرایان  و  طلبان  اصالح  اذعان  به 
پایان سال 9۵ محبوبیت دکتر  در  امروز 
است.  بیشتر   ۸۸ و   ۸۴ از  نژاد  احمدی 
بقایی پرچم پاکی و سند پاکی احمدی نژاد 
است که پس از 22۵ روز بازداشت، بدون 

کیفرخواست و وثیقه آزاد شد.
می کنم  افتخار  من  کرد:  تاکید  مشایی 
که شباهت به احمدی نژاد دارم اما اعالم 
می کنم بقایی به احمدی نژاد شبیه تر است. 
رای می آورد؟  بقایی  آیا  برخی می پرسند 
بنده می گویم بقایی در این انتخابات اصال 
رقیبی ندارد و در بین رجال کسی را نمی 
بینم که جرات شوخی با بقایی را داشته 
عملکردی  با  اینکه  بر  تاکید  با  او  باشد. 
نباید  قاعدتا  داشته  روحانی  دولت  که 
رای بیاورد اما اگر به ما رای ندهید اینها 

)اصولگرایان( رای خواهند آورد!
برای رد  مشایی عنوان کرد: هیچ دلیلی 
صالحیت بقایی وجود ندارد. اگر بقایی رد 
صالحیت شود دوقطبی خطرناکی شکل 
خواهد گرفت. من تمام قد پای کار بقایی 
آمده ام. وی افزود : عدم ورود احمدی نژاد 
موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات 
کنیم  می  تالش  بقایی  ورود  با  اما  شده 

مانع کاهش آرا شویم.

مشایی: روحانی قاعدتًا نباید رای بیاورد ؛ بقایی رقیب ندارد
کسی جرات شوخی با بقایی را ندارد! / بقایی به احمدی نژاد شبیه تر از من است/ هیچ دلیلی برای رد صالحیتش وجود ندارد

شرکـت تعـاونی تجهیـزات پزشکـی نویـن ابتکـار سالمـت بیرجنـد 
به یک نفر خانم با روابط عمومی باال جهت بازاریابی نیازمند است.

متقاضیان با شماره ۰۹۱۵۱۴۱۱۵۵۰ یا ۳۲۳۴۷۵۶۰ تماس حاصل فرمایند.










