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سرمقاله

دعا برای بهار جانها
* مهرآئین

بهار،آن سوی پنجره به انتظار ،ایستاده است پنجره 
را بگشا و بگذار احساس،هوایی بخورد.بهار پیامبر 
خدا در طبیعت است و معجزه مسیحایی اش زنده 
کردن زمین مرده و اشجار فسرده .بهارگاه نو شدن 
بهار  فصل  طبیعی  زایش  از  است.قرآن  تازگی  و 
اند  گفته  است.  کرده  تعبیر  زنده شدن  و  احیا  به 
که نوروز نخستین روز آفرینش است شاید از این 
روست که میل به تازگی و نو شدن در معتقدان به 
 این آیین شدت می گیرد. تازگی رخت و لباس البته
 تظاهرات جزئی است. اصل نو شدن فکر و اندیشه و حال
درون و احیا قلوب است... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۷ (

آماده باش۰ 5هزار همیار پلیس در استان 

رونمایی از تمبر باغ 
موزه جهانی اکبریه  

عصر دیروز آخرین نشست خبری مدیرکل میراث 
 ، باغ  در  دستی  صنایع  و  گردشگری   ، فرهنگی 

عمارت جهانی اکبریه ... ) مشروح  خبر در صفحه ۷ (

افزایش قیمت در 
آرایشگاه ها تکذیب شد

صفحه ۷

آغاز رزمایش ترافیکی 
نوروزی نیروهای امدادی

با حضور   راه  پلیس   96 نوروز  ترافیکی  رزمایش 
اورژانس، آتش نشانی، جمعیت هالل احمر برگزار 

شد. این طرح با هدف ارائه ... ) مشروح  در صفحه ۷ (

معاون اقتصادی استاندار : 

مدیرانی که تغییر نگاه 
نمی دهند از خراسان جنوبی 

تشریف شان را ببرند / صفحه ۷

رئیس مجمع نمایندگان استان : 

آمارهای بیکاری 
در استان درست نیست ؛ 
قرار نیست به ساز مرکز 

آمار ایران برقصیم /  صفحه ۷

رئیس بسیج سازندگی استان : 

امضای تفاهم نامه 
با آستان قدس برای

40 پروژه در حوزه
آب استان /  صفحه ۲

سوم فروردین ماه مصادف با هفتمین سالگرد 
درگذشت همسر و پدر بزرگوارمان مرحوم 

حاج محسن اشرف زاده 
یادش را گرامی می داریم و به روح بلند و همیشه 

بیدارش درود می فرستیم. 

خانواده مرحوم  

در پنجمین سالگرد  درگذشت

 شادروان حاج محمد خزاعی
 یادش را گرامی می داریم.

روحش شاد

خانواده های: کنی ، خزاعی  

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران ارجمندی
 که در مراسم خاکسپاری و ترحیم مادری مهربان و خواهری دلسوز 

شادروان حاجیه عصمت برجی 
)همسر مرحوم حاج محمد علی ضمانی مقدم( 

ما را همراهی نمودند، به اطالع می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت 
آن عزیز جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/12/26 از ساعت 2 الی 3 

بعدازظهر در محل مسجد امام حسین ) ع( برگزار می گردد
 گام های با صفایتان را ارج می نهیم.

خانواده های: برجی، ضمانی مقدم، فال سلیمان، مهربان، آخی، امیرآبادیزاده، کامیاب، 
پیرعطا ، فلزی و سایر بستگان 

با کمال تاثر و تاسف درگذشت همسری مهربان، پدری دلسوز و برادری عزیز 

شادروان حاج شیر محمد غیرتی
 را به اطالع کلیه اقوام، دوستان و آشنایان محترم می رساند: مراسم تشییع 

و تدفین آن مرحوم امروز پنجشنبه 95/12/26 ساعت 14 الی 15
 از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد، تشریف فرمایی
 شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تشکر و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود.
ضابطی،  هنرمندفرد،  چهاردهی،  ساالری،  غیرتی،  های:  خانواده 
اسماعیلی، نصرآبادی، تاکی، نجفی، شیر، قجری و سایر فامیل وابسته 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت فرزند عزیزمان

 روانشاد سیده مریم هاشمی 
)فرزند سید علی هاشمی( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/12/26 از ساعت 3 الی 4 
بعدازظهر در محل حسینیه موسی بن جعفر )ع( 
)سادات سیدان( واقع در مطهری 6 برگزار می گردد.

خانواده هاشمی 

تشکر و سپاس
با تسلیم به مشیت الهی و با نهایت احترام از بزرگواری تمامی دوستان، اقوام، همکاران و آشنایان 
به خصوص شرکت های مرغ مادر جنوب خراسان، شرکت ستاره کیان بیرجند، شرکت ستاره 
کیان ایرانیان، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، مجمع خیرین مدرسه ساز، مجمع 

خیرین سالمت، مرکز پزشکی و هسته ای ، همشهریان عزیز به خصوص بازاریان محترم 
که ما را در سوگ از دست دادن برادر عزیزمان

 مرحوم حاج اسداله فرزین
 همراهی و با حضور گرم خود و درج آگهی، تماس تلفنی، پیامک، پرده نویسی و ارسال

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

خانواده فرزین 

ایزد منان را سپاسگزاریم که در غمناک ترین روزهای زندگی مان ما را از 
 نعمت حضور دوستان و سرورانی مهربان بهره مند ساخت که همدردی شان

التیامی است بر دل های داغدیده ما. ضمن تشکر از حضور 
دوستان و آشنایان گرامی در مراسم تشییع و سوم 

مرحـوم بـرات تـولیت 
بدین وسیله به اطالع می رساند: مراسم چهلم آن مرحوم

 جمعه 95/12/27 از ساعت 1۰ الی 11 صبح در محل مسجد
 امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های: تولیت ، ارغوانی ، بینا ، برکچی ، رفیعی ، پرمچی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت بزرگ خاندان 

شادروان عید محمد  زرنگ 
)بازنشسته شهرداری(

 مراسم یادبودیامروزپنجشنبه 95/12/26 از ساعت 2:3۰ الی 
3:3۰ بعدازظهر در محل مسجد مرتضوی برگزار می گردد

حضور شما سروران معزز مزید امتنان است.

از طرف خانواده های
 زرنگ ، شعاعی و فامیل وابسته

   مـادر
تمام زندگی ام درد می کند

دلم نوازش های مادرانه می خواهد
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 مادری دلسوز و خواهری مهربان

مرحومه
 نصرت مهدیزاده

همسر زنده یاد مهندس نورالدین امینی
جلسه یادبودی جمعه 95/12/27 از ساعت 1۰ الی11 صبح در محل حسینیه ساقدریها 

)واقع در خیابان مطهری -مطهری8( برگزار می گردد
حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی قلوب داغدار

 و تشکر و امتنان بازماندگان خواهدبود.
خانواده های : امینی، مهدیزاده و سایر فامیل وابسته

جناب آقای یحیی یعقوب نژاد
بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی
 که نشان از لیاقت، درایت و توانایی شما می باشد، تبریک و 
تهنیت عرض نموده از خداوند متعال سالمتی و دوام توفیق 

شما را خواستاریم. 

مدیریت و کارکنان اداره کل امور اقتصادی 
و دارایی خراسان جنوبی

جناب آقای مقداری
معاون محترم اعتبارات و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی

جناب آقای ابوذری 
ریاست محترم بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند

جناب آقای افشارمنش
 ریاست محترم بانک کشاورزی شعبه سربیشه

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
ضمن عرض تبریک نزدیک شدن سال نو و برآمدن نوروز باستانی، بدینوسیله صمیمانه از زحمات و تالش 
شما قدردانی و سپاسگزاری می نماییم. امیدواریم که انشاءا... تعالی جامعه تولیدکنندگان این استان همواره 
از خدمات بی شائبه ، ارزشمند و موثر شما و تمامی همکاران محترم تان در بانک کشاورزی بهره مند بوده 
و به پشتیبانی این خدمات و حمایت ها، تولید بیش از پیش رونق گرفته و به تبع آن فضای الزم برای 
افزایش اشتغال جوانان عزیز استان فراهم آید، سالمتی و عزت شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند - سید علی خیریه
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان  - سید حسین خیریه

جناب آقای مهندس پرویزی استاندار محبوب و معزز خراسان جنوبی
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت داماد گرامی تان 

مرحوم حاج سید علی اسدی    
را تسلیت عرض می نماییم، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری

 از خداوند متعال خواستاریم. ما را در غم خود شریک بدانید
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت دامپروری و کشاورزی 

ستاره کیان بیرجند- شرکت ستاره کیان ایرانیان- مجمع خیرین مدرسه ساز
 خراسان جنوبی- برادران خیریه- فرزین- صابرتنها

برادر ارجمند ، رزمنده ایثارگر و سرافراز

جناب آقای مهندس پرویزی
استاندار مردمی، والیتمدار و محبوب خراسان جنوبی

با نهایت تاثر ضایعه درگذشت داماد گرامی تان 

  مرحوم حاج سید علی اسدی 
را  حضور آن جناب و خاندان معزز وابسته تسلیت عرض نموده؛ ضمن ابراز همدردی صمیمانه علو درجات

 آن نیک مرد مومن و فرزانه و صبر و شکیبایی بازماندگان را از خداوند سبحان مسئلت داریم.  وظیفه می دانیم
 در پایان سال 95 از تالش ها و مجاهدت های آن مدیر فرهیخته، ایثارگر و بی ادعا، برای توسعه استان

 و خدمت رسانی بی منت به اقشار مختلف تشکر و قدردانی نماییم.
جمعی از فرهنگیان شهرستان مرزی درمیان

آگهی استخدام سازمان تامین اجتماعی   شرح در صفحه  آخر



2
پنجشنبه*26 اسفند 1395 * شماره 3748

پایه حقوق کارگران ۹۳۰ هزار تومان شد 

جام جم-با تصویب شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد کارگران و مشموالن قانون کار از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافت. بر این 
اساس، از فروردین سال آینده )۱۳۹6(، حداقل دستمزد کارگران در فیش حقوقی با افزایش ۵/۱۴ درصدی اعمال خواهد شد.افزایش ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی برای حداقل بگیران 
به اضافه  روزانه 6۷6۸ ریال، از دیگر مصوبات این جلسه بود.بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه از ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال در سال جاری به ۳۱۰ هزار ریال در سال ۹6 افزایش پیدا کرد.

امضای تفاهم نامه با آستان قدس برای 40 پروژه در حوزه آب استان
حسینی- صبح دیروز نشست خبری سازمان بسیج سازندگی 
برگزار  سازمان  این  ساله  یک  عملکرد  گزارش  ارائه  موضوع  با 
شد. زهرایی رئیس بسیج سازندگی استان با اشاره به کارها در 
حوزه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: نزدیک به 6 هزارنفر آموزش 
را در کارگاه  آموزش های تخصصی  نیز  نفر  و 2 هزار  عمومی 
اند. وی هزینه کرد تسهیالتی  فراگرفته  مقاومتی  اقتصاد  های 
در همین حوزه را نزدیک به 9 میلیارد تومان دانست و ادامه 
کمک  عنوان  تحت  مقاومتی  اقتصاد  کارگاه   573 حدود  داد: 
اشتغال روستایی ایجاد شده است. زهرایی یکی از نقاط هدف 
اندازی این کارگاه ها را رساندن به 700 مورد اعالم و  در راه 
از آنجایی که تسهیالت اعطایی و متوسط واگذاری  بیان کرد: 
را افزایش داده بودیم، سعی کردیم با کمتر کردن تعداد کارگاه 
ها اثر بخشی را بیشتر کنیم. رئیس بسیج سازندگی به استفاده 
از ظرفیت جوانان در محرومیت زدایی روستاها با عنوان گروه 
افزود: امسال 29 هزار و 135 هزار  های جهادی اشاره کرد و 
نفر در قالب 1100 گروه جهادی به مناطق محروم اعزام شدند 
و از فرمانداران شهرستان ها تشکر ویژه ای برای همکاری در 
این زمینه داریم. زهرایی با بیان این که اعزام 77 گروه جهادی 
دانشجویی در قالب هزار و 50 نفر که از بومیان این منطقه بوده 
اند را داشته ایم اضافه کرد: گروه های جهادی محالت نیز در 

قالب 84 گروه و هزار و 548 نفر فعالیت داشته اند.

امسال رکوردار حضور
گروه های جهادی مهمان بوده ایم

رئیس بسیج سازندگی از اعزام 193 گروه دانش آموزی 10 روزه 
با عنوان طرح هجرت خبر داد و افزود: 537 گروه در قالب 22 
هزار نفر را نیز در گروه های یک روزه صالحین داشتیم. زهرایی 
همچنین به اعزام تیم های بهداشتی و درمانی تخصصی اشاره 
و عنوان کرد: بالغ بر 744 نفر بهیار، پرستار و پزشک عمومی و 
متخصص به مناطق در این حوزه بودند. وی با قدردانی از مسئول 
سازمان بسیج جامعه پزشکی اظهار کرد: این گروه های جهادی 
همیشه در این راه پیش رو بودند. زهرایی با بیان این که امسال با 
21 گروه، رکورد گروه های جهادی مهمان را داشتیم اضافه کرد: 
این گروه ها در قالب هزار و 201 نفر اعزام شده بودند و پیش 

بینی می شود سال آینده این تعداد بیشتر شود.
بومی تشکر ویژه ای داشت و عنوان  از گروه های جهادی  وی 
کرد: با این قصد از گروه های جهادی مهمان درخواست به حضور 
کردیم زیرا که می توان از اتفاق نظر و انتقال تجربیات آنان و 

از ظرفیت خیران تهرانی استفاده کنیم. رئیس بسیج سازندگی 
از راه اندازی اتاق فکر مشترکی بین گروه های بومی و مهمان 
به همین منظور در سال آینده خبر داد. زهرایی با بیان این که 
انجام کارهایی مانند شناسایی  اندیشه ورز برای  تا االن شورای 
گروه های جهادی و ترغیب اقشار مختلف برای حضور فعال بوده 
است اضافه کرد: برای سال آینده عالوه بر پویا شدن این شورا 
گروه  در  که  مختلف  های  سازمان  به  منتقدین  از  می خواهیم 
های جهادی فعالیت دارند در شورای اندیشه ورز استفاده کنیم. 
جهادی  های  گروه  بسترهای  سازندگی  بسیج  رئیس  گفته  به 
شهرستان  و  استان  در  که  است  قبلی  پشتیبانی  ستاد  همان 
اجرا می شود. وی به 8 کمیته ذیل ستاد پشتیبانی اشاره کرد 
و افزود: یکی از کمیته ها، دانشجویی است و تقاضا دارم فعال 
بودن  متفاوت  دلیل  به  که  زیرا  شود  عمل  قسمت  این  در  تر 
نداریم. را  ها  گروه  این  نرمال  توزیع  ها  دانشگاه  های   حمایت 

حمایت آستان قدس از گروه های جهادی استان

رئیس بسیج سازندگی از حضور 927 نفر در گروه های جهادی 
برای عید خبر داد و اضافه کرد: برای اولین بار به این تعداد رسیده 
ایم و در سال 96 اولویت کار کیفی و اثر بخشی است. زهرایی با بیان 
این که برای نوروز تبلیغ کرده ایم تا حضور گروه های جهادی و 
دانشگاهی مهمان بیشتر شود ادامه داد: به خصوص االن که آستان 
قدس هم پای کار آمده است و جا دارد این جا از دکتر پرچمی 
تشکر داشته باشیم. وی با اعالم این که در سال 95 لیستی از تمام 
گروه های جهادی برای شناسایی تهیه کردیم عنوان کرد: از این 
طریق آستان قدس راحت تر به گروه های فعال تر و اثر بخش تر، تا 
سقف 5 میلیون تومان کمک می کند، همانطور که تا االن حمایت 
از 5 گروه جهادی استان را قبول کرده است. رئیس بسیج سازندگی 
تعداد گروه های دانشجویی برای ایام عید را 6 گروه با 54 دانست و 
افزود: محالت ما 22 گروه با 331 نفر است. زهرایی با اشاره به این 
که برای اولین بار اردوی دانش آموزی باشرایط باالی 15 سال و به 
مناطق نزدیک شهرها تاکید کرد: این حرکت، بهترین تمرین برای 

زمانی است که وارد دانشگاه می شوند.

تمرکز گروه های جهادی
بر 6 دهستان قرارگاه پیشرفت و آبادانی

وی اولویت کار بسیج سازندگی در سال 96را تمرکز بر 6 دهستانی 
که در طرح قرارگاه پیشرفت و آبادانی قرار گرفته اند اعالم و عنوان 

کرد: به همین منظور قرار شده گروه های جهادی را هم بیشتر به 
همین مناطق اعزام کنیم. رئیس بسیج سازندگی با بیان این که کار 
شناسایی مناطق محروم و نوع خدمت مورد نیاز، زمان و هزینه بر 
است پیشنهاد داد: دستگاه های اجرایی بر اساس ماموریت سازمانی 
خود و اعتباراتی که دارند، عرصه هایی که می شود از پتانسیل 

نیروی جوان استفاده کنیم را شناسایی و به ما اعالم کنند. 

آب شرب 44۰ روستا با 16هزار و 5۰۰ خانوار از 
طریق تانکر انجام می شود

وی در ادامه به طرح آبرسانی سیار که در ابتدای آبان ماه از این 
سازمان گرفته شد اشاره و عنوان کرد: نزدیک به یک میلیارد و 
آن  سوم  یک  تاکنون  که  داشتیم  طلب  تومان  میلیون   900
روستایي  فاضالب  و  آب  قول  طبق  نیز  آن  مابقي  و  پرداخت 
بزودي پرداخت خواهد شد.. زهرایی با اشاره به این که در سال 
96 ردیف اعتباری جداگانه ای برای آبرسانی سیار تعریف شده 
است یادآور شد: آب شرب 440 روستا با 16هزار و 500 خانوار 
باره  این  باید فکری اساسی در  انجام می شود و  تانکر  از طریق 
از المعی مدیر کل  ادامه  بسیج سازندگی در  رئیس  انجام شود. 
آموزش و پرورش برای نهضت سوادآموزی تشکر کرد و ادامه داد: 
2 هزار و 220 نفر با اعتبار 750 میلیون تومان در نهضت سواد 
 آموزی که کار مشترک دو سازمان بود تحت پوشش قرار گرفتند.

تشکیل هسته فالحین برای کم کردن
فاصله کشاورز نمونه با سایر کشاورزان

زهرایی همچنین به پروژه های محرومیت زدایی که شامل پروژه 
های کوچک و زودبازده عام المنفعه می شود اشاره و عنوان کرد: 
در سال 95 بالغ بر 2 میلیارد تومان برای این طرح ها که بخشی 
از سال های گذسته نیز ادامه دار بودند گذاشته شد. وی از تصویب 
و ابالغ قانون اختیارات بسیج سازندگی در هیئت دولت خبر داد و 
بیان کرد: در همین راستا کارگروه استانی هم ابالغ شده است که 
مشکل بستن تفاهم نامه های جزیره ای با دستگاه های اجرایی 
برای سازمان ما حل شد و همه دستگاه ها به صورت یک جا در این 
کارگروه بررسی می شوند. رئیس بسیج سازندگی به اجرای طرح 
همگام با کشاورز اشاره کرد و در این باره عنوان کرد: قصد داریم در 
این طرح فاصله بین کشاورز نمونه را با سایر کشاورزان کم کنیم و 
همه به یک سطح مطلوب از کشت برسند. زهرایی افزود: در همین 

راستا 150 هسته فالحین در استان تشکیل شده است.

امضای تفاهم نامه با آستان قدس
برای 4۰ پروژه در حوزه آب استان

زهرایی به امضای تفاهم نامه با آستان قدس در 4 ماه پیش 
اشاره کرد و ادامه داد: برای 40 پروژه تا سقف 100 میلیون 
قراردادی  گیرد  می  بر  در  را  آبی  منابع  بیشتر  که  تومان، 
 750 یعنی  50 درصد  از طرفین  بستیم که در آن هر کدام 
میلیون تومان آورده خواهد داشت.  وی از تفاهم دیگری که 
با آستان قدس برای 3 دهستان به غیر از 6 دهستان قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی خبر داد و عنوان کرد: از آن جایی که قرار 
است کار در همه جا واحد باشد قرار شد تفاهم سه جانبه ای 
با جهاد کشاورزی و آورده 50 درصد و آستان قدس و آورده 
سازندگی  بسیج  و  شود  بسته  ما  سازمان  و  دیگر  درصد   50
مجری کار باشد. رئیس بسیج سازندگی از حضور 20 تسهیل 
گر در این دهستان ها خبر داد و افزود: هر یک از این افراد 
طرفی  از  و  کند  زندگی  مردم  این  مانند  کامال  است  قرار 

انگیزه کار کردن را به مردم بدهد.

تعیین یک محصول ارزشی برای هر دهستان

زیرساخت  و  وتربیت  تعلیم  فرهنگی،  به کارگروه  ادامه  در  وی 

داریم  قصد  سالمت  کارگروه  در  افزود:  و  کرد  اشاره  عمرانی 
و  سنتی  طب  از  استفاده  به  دوباره  ها  دهستان  این  افراد  تا 
کارگروه  سازندگی  بسیج  رئیس  بیاورند.  روی  دارویی  گیاهان 
توانمندسازی و اشتغال روستاییان را مهم ترین دانست و عنوان 
کرد: سعی داریم تا نه فقط توزیع تسهیالت بلکه الگوی مشخص 
آن و تعیین یک محصول ارزشی را در هر دهستان داشته باشیم. 
به گفته زهرایی می توان از تعاونی های روستایی صنایع دستی 
نیز در این زمینه استفاده کرد. وی با تشکر از ولی پور رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد: در تفاهم نامه ای که داشته 
که  کانالی  هر  از  را  استان  سهم  درصد   50 کردند  قبول  ایم، 
بتوانند در اختیار ما قرار دهند. زهرایی همچنین از عقد تفاهم 
با چهار دستگاه اجرایی برای همسو شدن فعالیت ها  نامه ای 
خبر داد و عنوان کرد: می خواهیم به گونه ای نباشد که یک 

مددجو 4 بار تسهیالت بگیرد و دیگری هیچی!
از سردار حزنی  تشکر  سازندگی همچنین ضمن  بسیج  رئیس 
بیان کرد: برای 50 پروژه محرومیت زدایی در روستاها قراردادی 
بستیم که امید می رود 17 اردیبهشت 96 افتتاح شوند. زهرایی 
در پایان از سازمان مدیریت برنامه ریزی استان درخواست کرد 
که در سال مالی 96 دستگاه ها، تمرکز روی این 6 دهستان را 
مد نظر قرار دهد و از طرفی استاندار نیز برای پروژه های بزرگ 

تر قرارگاه با ترک تشریفات عمل کند.

تجدید مناقصه  عمومی یک مرحله اي 
شماره: 95-990/2

                    
با توجه به جزء "1"  بند "الف " ماده" 24" قانون برگزاري مناقصات 

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: تجدید مناقصه اصالح، بازسازی، 
تعمیرات، حفاطت، بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و فاضالب روستاهای شهرستان 

سرایان را به پیمانکاران دارای صالحیت از طریق مناقصه واگذار نماید.
1( مبلغ برآورد حدودی به ریال: 6,292,588,550

بانکی به مبلغ  نامه  2(تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر ترجیحاً ضمانت 
315,000,000 ریال به مدت حداقل سه ماه و قابل تمدید

ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست
۳(رشته و حداقل رتبه پیمانکار : آب یا تأسیسات تجهیزات-پایه 5     

4 ( مدت اجراي کار : 24 ماه
5( مهلت فروش اسناد مناقصه: از 1395/12/25 تا پایان وقت اداري 1396/01/06 

6( آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : تا پایان وقت اداري 1396/01/20 مي باشد.
8( محل دریافت اسناد مناقصه: سایت شرکت به آدرس WWW.ABFAR-KJ.ir  و یا وب 

سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir رایگان است.
 1396/01/23 مورخ  صبح   9 ساعت  ها:  پیشنهاد  قرائت  جلسه  تشکیل  زمان   )  ۹ 

در محل سالن جلسات شرکت
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای 
کسب اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي یا وب 
سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات  و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور 

حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.        

شماره:67/6۹4
تاریخ: ۹5/12/24

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

وزارت نیرو 
 شرکت آب و فاضالب 

روستایی خراسان جنوبی  

توجه                  توجه 
دفتر تخصصی بیمه و مالیات رسا 

گستر جهت رفاه شما از ساعت 7/30 
تا 10 شب یکسره آماده خدمت 

رسانی است. ایام تعطیالت و جمعه 
دایر می باشد نبش پاسداران 7     

32445563 - چمنی 

 به یک نیرو با شرایط ذیل نیازمندیم
آشنا به حسابداری ، کامپیوتر  - 
مجرد - ساکن شمال شهر - دو 

شیفت     09031614320
32438915

دعوت نامه مجمع عمومی عادی 
کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند 

)نوبت دوم(
به اطالع اعضای محترم می رساند: جلسه مجمع 
شنبه  کانون  این  دوم(  )نوبت  عادی  عمومی 
95/12/28 راس ساعت 9:15 صبح در محل هیئت 
محترم حسینی واقع در خیابان انقالب برگزار می 
گردد. از کلیه اعضای محترم دعوت می گردد در 

جلسه مذکور شرکت فرمایند.
و  مدیره  هیئت  گزارش  استماع  جلسه:  دستور 
بازرسان- تصویب ترازنامه - تعیین خط مشی آتی 
و برنامه های پیشنهای هیئت مدیره برای سال 96 
- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک 

سال مالی
هیئت مدیره کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند

آگهی مزایده شماره 11/95          نام مزایده گذار: بانک سپه 
موضوع مزایده: فروش امالک مازاد بانک سپه 

نحوه فروش توضیحات آدرسقیمت پایه )ریال(اعیان عرصه نوع کاربری شماره پالک ثبتی ردیف 
۳26 فرعی از 25۰17 فرعی از 24۹ اصلی 1

بخش 2 بیرجند 
نقدی سند ششدانگ بیرجند ، مدرس 26 پالک 4.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۳8حدود ۳6۰225مسکونی 

کارخانه تولید فوم پلی استایرن2
 )قطعه 4۰5۰ از بلوک صنایع شیمیایی(

کارخانه 47۳۰16۰۰7.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰صنعتی 
ماشین آالت 1.۹88.۰۰۰.۰۰۰

بیرجند - شهرک صنعتی-  خیابان 
پویندگان 4 - قطعه 4۰5۰ از بلوک صنایع 

شیمیایی

محل طرح واگذاری شرکت شهرک های صنعتی می 
باشد و متقاضی می بایست شرایط شرکت شهرک 

های صنعتی را جهت جانشینی دارا باشد.

2۰ درصد نقد الباقی در ۳6 قسط 
متوالی 

قطعات 82 الی 8۹ فرعی از 1۹2۹ اصلی ۳
بخش 11 قاینات 

کارخانه  1۰1861۹615.۰68.۰۰۰.۰۰۰صنعتی 
ماشین آالت  552.۰۰۰.۰۰۰

محل طرح واگذاری شرکت شهرک های صنعتی می شهرک صنعتی قاین 
باشد و متقاضی می بایست شرایط شرکت شهرک 

های صنعتی را جهت جانشینی دارا باشد.

2۰ درصد نقد الباقی در ۳6 
قسط متوالی

کارخانه تولید بدنه موتور )پالک ثبتی 2۳ 4
فرعی از 1584 فرعی (

کارخانه  ۳746/47245۹/424.67۹.4۹7.2۰۰صنعتی 
ماشین آالت  2.۰6۳.7۰۰.۰۰۰

بیرجند - شهرک صنعتی - بلوار تالش 
شرقی 6

کارخانه و ماشین آالت ترجیحاً به صورت یکجا 
به فروش می رسد

2۰ درصد نقد الباقی در ۳6 قسط 
متوالی

نقدی جهت بازدید به دایره پشتیبانی منطقه مراجعه نمایید بیرجند- شهرک صنعتی 652.۰۰۰.۰۰۰---ماشین آالت کارخانه بسته بندی گوشت5

  عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100,000 ریال به حساب 460/10000 به نام بستانکاران این بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع 
در خراسان جنوبی -  بیرجند - میدان طالقانی - دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند. الف: مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه 96/1/8  ب: مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 96/1/19

بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات - مدیریت خراسان جنوبی ج: کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد. د: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است. هـ : به میزان پرداخت غیر نقدی طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد. 

برای کسب اطالعات بشتر با شماره  32387125-056 تماس حاصل فرمایید



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
پنج شنبه * 26 اسفند 1395 * شماره 3748

 با تشکر از روزنامه آوا که همیشه در تمامی صحنه های
استان نقش هوشمندانه ای را ایفا می کند خواستم 
هم از روحانیون عزیزی که توصیه به پایان تحصن 
از  و هم  مردمیشان  دیدگاه های  دلیل  به  کردند 
تحصن کنندگان که با بیانیه جامعشان به این اقدام 
پایان دادند و زمان شناسی و هوشمندی خود را به 

نمایش گذاشتند تشکر کنم . 
 930 ... ۲۴3
کارمندی هستم که تمام سال گذشته را از شهر 
مشهد   - بیرجند  جاده  از  که  امروز  نشدم  خارج 
خواهش  یک  فقط  خواستم  کردم  می  عبوور 
جاده  این  در  انصافا  اینکه  آن  و  بکنم  روزنامه  از 
کار شده و نسبت به یک سال گذشته اصال قابل 
مقایسه نیست و دیگر آن روند الک پشتی سال 
در  آوا  بگویم  خواستم  نمی شود  دیده  قبل  های 
کنار تمام انتقادهایی که به مسوولین می کنی یک 
که  باش  داشته  راه  مسوولین  از  هم  ویژه  تشکر 
با همتشان واقعا دارند بستر امنی برای سفر و با 

سرعت عمل بسیار باال ایجاد می کنند 
936 ... ۸۱3
از شهرداری محترم بیرجند خواهشمندم که در کنار 
برنامه های عمرانی به نشاط اجتماعی مردم هم 
توجه داشته باشد .  عید امشال می تواند به همت 
شهردار سخت کوش یک عید شاد و با نشاط برای 

بیرجندیها باشد انشاا...
9۱5 ... 3۲0
 جنب و جوش و تالش نیروهای شهرداری ، ماهی
 فروشی های سر خیابان ، سبزه فروش های میادی
شهر و بازارهای پر رفت و آمد نوید بهاری خوب 
را می دهد بیایید در آستانه بهار مهربان بودن را 
هم بیاموزیم و از کمک به نیازمندان دریغ نکنیم 
9۱0 ... 0۱5

 بیش از ۶ تن تخم مرغ فاسد در خراسان جنوبی معدوم شد 

تسینم- مدیرکل دامپزشکی استان گفت: بیش از 6 تن تخم مرغ فاسد طی اسفند در استان معدوم شد.رفیعی پور با بیان اینکه وظیفه این سازمان تامین بهداشت 
عمومی و سالمت جامعه است گفت: دامپزشکی حلقه اول تامین سالمت مردم است.وی به تشدید نظارت های بهداشتی در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: در دو 
نوبت صبح و عصر مراکز تولید، توزیع و عرضه را تا نیمه فروردین سال 96 توسط اکیپ های ثابت و سیار کنترل خواهیم کرد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

در  مستوفی  قدیمی  کاروانسرای  حسینی- 
کنار مصالی بیرجند تا چند ماه پیش پارکینگی 
گذری  افراد  یا  و  بازاریان  های  ماشین  برای 
دستفروشانی  اتراق  محل  اواخر  این  اما  بود، 
شده است که روز های اول ابتدا به گاری اکتفا 
می کردند حاال وانت بارهای تره بار هم از راه 
اند ویک شبه و بی خبر مسئوالن  در  رسیده 
حال  در  های  بیغوله  میان  در  و  پارکینگ  دل 
 ، سبزی  ای  چه  بازار  فرزان   محله  تخریب  
میوه  و  سبزی  از  آن   در  که  است!  شده  سبز 
گرفته تا پارچه و دستمال کاغذی را می توان 
پای  گذشته  های  هفته  در  دید.  هم  کنار  در 
بود.  شده  باز  بازار  این  به  نیز  فروشان  پرنده 
بعد از بی نظمی، نبود بهداشت دومین واژه ای 
است که به ذهن خطور می کند. میوه هایی که 
روی زمین ریخته شده منظره جالبی ندارد اما 
شاید به گفته مردم قیمت مناسب آن امتیاز ویژه 
ای شده که می توان از تمام این ها چشم پوشی 
کرد. از طرف دیگر عبور ماشین هایی که قصد 
رفتن به کوچه ها و خیابان پشت زمین را دارند به 
دلیل ازدحام جمعیت مشکل و حتی حادثه آفرین 
شده است. سواالتی این جا پیش می آید که چه 
عاملی باعث بوجود آمدن این بازارچه شده است؟ 
برپاکنندگان آن از چه کسانی مجوز گرفته اند و 
نظارت برعهده کدام ارگان است؟ این ها موجب 
جدیدالتاسیس!  بازار  در  گذاری  و  گشت  تا  شد 
 داشته و پای صحبت مردم و دستفروشان بنشینیم.

شهرداری فقط به دلیل گرفتن اجاره
می خواهد ما را بیرون کند

از  خانمی که مشغول  فروش  سبزی بود  درباره 
مدت زمان حضور در بازارچه می پرسم که عنوان 
مال  زمین  ایم،  آمده  جا  این  است  ماه  دو  کرد: 
شهرداری نیست برای همین اجاره ای هم از ما 
نمی گیرند فقط روزی ۲ هزار تومان برای نظافت 
آمد  جا  این  به  افزود: شهرداری  وی  دهیم.  می 
و اخطار داد که تا فردا بساط خود را جمع کنیم. 
مردی که کنار وانت میوه هایش ایستاده در این 
باره بیان کرد: خواسته اند به بازار  ابتدای غفاری 
برویم، در آن جا فروشمان خیلی کمتر است، از 
افغانستانی  بازار  آن  فروشندگان  بیشتر  طرفی 

از  دیگر  یکی  نیست.  ما  برای  جایی  و  هستند 
از این که شهرداری فقط  انتقاد  با  فروشندگان 
به دلیل گرفتن اجاره قصد دارد آن ها را از این 
داد:  ادامه  بفرستد  غفاری  بازار  به  و  بیرون  جا 
بازار غفاری برای ما دور است و اگر ما را از این 
جا بیرون کنند کجا برویم کاسبی کنیم؟ یکی از 
مردم نیز عنوان کرد: این بازار عالوه بر با صرفه 

بودن نزدیک می باشد و جایی قرار گرفته که 
اقشار کم درآمد راحت برای خرید می آیند.

اگر مردم در این مکان اغتشاش
و مجادله نکنند شهرداری حتی

به این جا سر هم نمی زد
این  بیان  با  خریداران  از  یکی  صحرایی  حیدر 
و  بضاعت  بی  افراد  برای  محیطی  جا  این  که 
کارافتادگانی است که در همین محل خانه  از 
دارند عنوان کرد: تنها مشکل سد معبری است 
که به وجود آمده به طوریکه دیروز یک ماشین 
با خانمی که خریدار بود تصادف کرد که البته 
حضور امروز ماموران شهرداری بی ربط به این 
این  در  مردم  اگر  افزود:  وی  نیست.  اتفاقات 
مکان اغتشاش و مجادله نکنند شهرداری حتی 
به سراغ  ادامه  در  زد.  نمی  جا سر هم  این  به 
دو مامور شهرداری که در محل حضور داشتند 
رفتم. آنان که دستور جمع آوری را از شهرداری 
منطقه ۱ گرفته بودند عنوان کردند: قرار است 
فقط  و  شوند  آوری  جمع  ها  ماشین  این  قطعا 

چند نفری که با گاری هستند بمانند.

شهرداری منطقه یک فقط می تواند 
برای سد معبر اقدام کند

برای پیدا کردن پاسخ برخی از سواالت با براتی 
شهردار منطقه یک گفتگو کردیم. وی با بیان این 
که بازارچه کامال بدون اطالع شهرداری راه افتاده 

است ادامه داد: عباسی مدیر عامل سازمان میوه و 
تره بار شهرداری متولی ساماندهی به این مکان 
از نظر بهداشتی  را که  باید زمین هایی  است و 
و ترافیکی وضع مطلوبی دارد فرآهم کند. براتی 
با اشاره به این که واحد سد معبر شهرداری منطقه 
یک همانطور که بازار را کنترل می کند به آن جا 
از سوی دیگر،  هم نظارت می کند اضافه کرد: 
زمین در طرح پل موسی بن جعفر قرار گرفته است 
و پرونده تملک آن در شورا در دست بررسی است. 

مالک زمین می خواهد شهرداری را 
تحت فشار قرار دهد

براتی با بیان این که در آنجا شهرداری نه عوارضی 
گرفته و نه خدمت خاصی ارائه می دهد اضافه کرد: 
بازارچه خودجوش درست شده، فردی را هم برای 
نظافت محیط آن جا آورده اند که روزانه مبلغی را 
معادل ۲ هزار تومان می گیرد. شهردار منطقه یک 
معتقد است که این کار مالک زمین برای تحت 
زودتر  شورا  تا  است  شهرداری  دادن  قرار  فشار 
تکلیف زمین ایشان را مشخص کند. به گفته وی 

شاید کار مالک زمین هدفمند هم نباشد ولی این 
که یکدفعه ای این تعداد افراد در آن جا حضور پیدا 

کرده اند، جای سوال دارد.

مکان هایی را برای بازارچه معرفی
می کنیم که در طرح شهرداری نباشد

در ادامه گزارش سواالت خود را با عباسی مدیر 
عامل سازمان میوه و تره بار شهرداری درمیان 
گذاشتیم که وی پاسخ داد: بازار کنار مصلی زیر 
نظر سازمان ما نیست که بخواهیم اقدامی انجام 
این که سعی کردیم دست  بیان  با  دهیم. وی 
فروش های شهر را به بازار غفاری هدایت کنیم 
عنوان کرد: ما ابتدای غفاری را به همین منظور 
آماده کرده ایم که هر دست فروشی هم تمایل 
داشته باشد می تواند بیاید. عباسی تاکید کرد: 
ما مکان هایی را برای بازارچه معرفی می کنیم 

که در طرح شهرداری نباشد.

دستفروشان با اعتقاد به فروش بیشتر 
به این بازارچه آمده اند

به گفته وی سبزی و میوه فروشان پشت بازار 
دادیم،  انتقال  غفاری  بازار  به  و  آوری  جمع  را 
را  مصلی  کنار  بازار  برپایی  خبر  که  زمانی  اما 
که شنیدند خیلی ها با اعتقاد بر این که فروش 
عامل  مدیر  رفتند.  جا  آن  به  دارند،  بیشتری 
است  معتقد  شهرداری  بار  تره  و  میوه  سازمان 
باید راهنمایی رانندگی یا خود شهردار منطقه در 
این زمینه با این سازمان همکاری کند. عباسی  
درباره حضور دستفروشان افغانستانی اظهار کرد: 
شاید ۱0 تا ۲0 درصد از فروشندگان افغانستانی 
باشند ولی اصال این گونه نبوده که تمام بازار را 
به آنان بدهیم، اولویت ما همیشه بومی ها است. 

راه و شهرسازی طبق قانون باید
برای روزبازارها زمین بدهد

مدیر عامل سازمان میوه و تره بار اجاره بازار غفاری 
را روزی 5 هزار تومان اعالم و بیان کرد: برای 
افرادی که توانایی مالی کمتری دارند روزی 3 هزار 
تومان حساب می کنیم. عباسی از رایزنی ها با 
شهردار منطقه یک برای استفاده از زمین دیگری 
در آن منطقه برای بازارچه خبر داد و اعالم کرد: 

حتی با راه و شهرسازی هم مکاتبه کردیم تا در 
مهر شهر ۱0 هزار هکتار برای روز بازار بدهند. به 
گفته وی طبق قانون بر اساس مصوبات مقرر شده 
داخلی  تولیدات  مصرف  برای  شهرسازی  و  راه 
و روزبازارهای با عرضه مستقیم زمین هایی را 
در اختیار شهرداری قرار بدهد تا از معضل های 
چنینی جلوگیری شود. مدیر عامل سازمان میوه 
و تره بار با تاکید بر این که از طرف استانداری و 
هم شهرداری در این باره مکاتبه کرده ایم اضافه 

کرد: ولی هنوز زمینی تحویل ما نشده است.

اتاق اصناف نیز متولی مجوز دادن
به این بازارچه نیست

تا به این جای گزارش برای ما مشخص نشد که چه 
کسی متولی و مسئول این بازارچه است. به همین 
دلیل با یزدان شناس رئیس اتاق اصناف استان نیز 
گفتگو کردیم. وی با بیان این که این سازمان، فقط 
به واحدهای صنفی در چهارچوب مقررات مجوز 
می دهد اضافه کرد: عمال ابزاری روی دستفروشان 
نداریم و این بازارچه نیز زیر نظر ما نیست. یزدان 
شناس به جلسات متعدد برای معرفی چند نقطه 
در شهر به این منظور خبر داد و افزود: متاسفانه 
مصلی  کنار  بازار  در  دستفروشان  تعداد  تنها  نه 
است. داشته  هم  افزایش  بلکه  نداشته،   کاهش 

زمین مال من است نه شورا و شهرداری
حسین پور مالک اراضی کنار مصلی، فردی که 
در نهایت ابهام ما را بر طرف کرد حتی می توان 
گفت معمای بوجود آمدن یک شبه این بازارچه 
در گفتگو با او حل شد. صحبت را با نظرخواهی 
درباره این بازارچه و حضور دستفروشان در زمین 
تحت تملکش شروع کردم. وی با بیان این که 
تحت هیچ شرایطی زمین را در اختیار دستفروشان 
و وانت بارها نگذاشته است عنوان کرد: روزی دیدم 
که مامور شهرداری رفتار خیلی بدی با خانمی که 
در زمین من سبزی می فروخت داشت، من هم 
وضع  این  در  زن  این  گفتم  و  کردم  اعتراض 
شورا  شنیدم:  پاسخ  که  برود؟  کجا  اقتصادی 
گفته این جا پارکینگ است. من نیز بیان کردم 
که این خانم می تواند این جا بماند و کار کند. 
نه  است  من  مال  ملک  داد:  ادامه  پور  حسین 

 6۴ سال  از  وی  گفته  به  شورا!  و  شهرداری 
مکاتبه کردیم تا برای زمین پروانه بدهند اما هر 
دفعه یک بهانه آوردند که در طرح شهرداری، 

پارکینگ و یا جزو میراث فرهنگی است.

شهرداری می خواهد از زیربار وظیفه 
تامین پارکینگ شانه خالی کند

که  این  به  اشاره  با  مصال،  کنار  اراضی  مالک 
بیان  اند  نداده  مجوز  نیز  حصار  کشیدن  برای 
کرد: علت را قرار گرفتن زمین در طرح شهرداری 
اعالم کردند ولی هنوز هیچ پولی به ما پرداخت 
نکرده اند. حسین پور با انتقاد از شهرداری عنوان 
کرد: بدون هماهنگی دیواری که کشیده بودیم را 
تخریب کرده اند، آسفالت و شن ریزی انجام داده 
و حتی تیر برق گذاشته اند. وی هدف شهرداری 
زمین  را خالی کردن  افراد  این  بیرون کردن  از 
بار  افزود: می خواهند  برای پارکینگ دانست و 
زیربار وظیفه  از  و  را کم کرده  ترافیکی خیابان 

تامین پارکینگ شانه خالی کنند.

شاید فشاری وارد شود
و تکلیف زمین را معلوم کنند

حسین پور متراژ زمین را ۴ هزار و 679 متر دانست 
و بیان کرد: ۸ سهم زمین مال من، ۲ سهم شریک 
بنده و 6 سهم را مسکن و شهرسازی دارد. حسین 
ریال  میلیون  افزود: قیمت زمین، متری ۴5  پور 
است شهرداری باید حدودا ۱۲ میلیارد تومان بدهد. 
مالک زمین های کاروان مستوفی در نهایت اعالم 
کرد: موافق حضور دستفروشان نیستم ولی حق 
بیرون کردن آنان را ندارند شاید که فشاری وارد 

شود و تکلیف زمین را معلوم کنند.
زدیم،  بازارچه  به  این جریانات سری  از  بعد  روز 
ماموران شهرداری با جدیت مشغول خارج کردن 
ماشین ها بودند و فقط به عده ای که با گاری کار 
می کردند اجازه ماندن می دادند. هرچند این نیز 
موقتی بود و چند روز بعد ساعت 6 شب دوباره 
شاهد حضور چند ماشین در آن جا بودیم. شاید این 
قصه همچنان ادامه داشته باشد  ولی امید می رود 
با هم افزایی بیشتر بین این افراد شاهد رشد قارچ 

گونه این گونه بازارچه ها نباشیم.
)Ava.news13@gmail.com(

میدان بار در منطقه آزاد!

جوابیه شهرداری

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما مورخ 95/۱۲/۲ بنا بر اعالم سازمان میادین 
میوه و تره بار شهرداری در خصوص ایجاد یک 
به  فروشان  دست  انتقال  جهت  بهداشتی  مکان 
استحضار می رساند روز بازار خیابان غفاری صرفا 
به منظور استقرار کلیه ی دست فروشان شهر راه 
اندازی شده است ولی متاسفانه علی رغم انتقال 
دست  خصوصا  فروشان  دست  از  زیادی  تعداد 
فروشان پشت بازار باهم عده ای تمکین ننموده و 
کماکان در محل بازر و اطراف مصلی به صورت 
غیر قانونی فعالیت می نمایند هیچگونه عوارضی 
آوری جمع  به  نسبت  صرفا  و  ننموده  یافت   در 

و خروج آن ها از محل اقدام می نماید

تاالر پذیرایی تاج محل از تاریخ  12/15/ 95  الی  96/1/15 
ورودی و هزینه پذیرایی رایگان می باشد.

دفتر: بین معلم 29 و 31 
آدرس: روبروی دانشگاه پیام نور ظرفیت : 700 نفر 

                 تلفن: 31107     09128958238 - امیر ارسالن هاشمی 

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

مبلغ )ریال(نوع غذا 
100.000چلو کباب کوبیده مخصوص1
100.000چلو مرغ سرخ شده مخصوص2
120.000چلو جوجه کباب مخصوص3
150.000چلو جوجه میکس مخصوص4
230.000چلو گوشت سرخ شده مخصوص 5
300.000چلو ماهیچه سرخ شده مخصوص۶
120.000چلو جوجه کباب با استخوان )پاچین(7
150.000چلو ماهی قزل آال مخصوص8

قابل توجه مشتریان محترم 

خدمتی دیگر از  رستـوران درویـش
 برای رفاه حال مشتریان منوی جدید غذاهای روزانه بیرون بر

 را با تخفیف ویژه عرضه می دارد.

کلیه غذاهای فوق با برنج ممتاز ایرانی  و گوشت تازه گوسفندی نرینه 
پخت می گردد.

تلفن سفارشات: 32324444 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده 

 )دو کشت علیزاده بابل(

  مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد 
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن  فقط تا تاریخ 9۶/1/15 رایگان و با تخفیف ویژه کلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   
مجموعه درویش افتخار دارد پخت کلیه غذاهای خود را با برنج علیزاده 5 ستاره بابل طبخ نماید.

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 32324444 - 09157۶39200

تاالر پذیرایــی درویش 

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   
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بازیگر »پدرساالر« به دلیل سکته مغزی درگذشت

 
نمناک- جوان اول فیلم سینمایی “غریبه و مه”، غریبانه در هوای مه آلود شمال و تئاترهای دهه 40، جان به جان آفرین تسلیم 
کرد. خسرو شجاع زاده بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون روز گذشته ۲4 اسفندماه به دلیل سکته مغزی در سن ۷۱ 
سالگی چشم از جهان فروبست. وی بازی در سریال به یاد ماندنی پدر ساالر و فیلم فاخر گاو را نیز در کارنامه هنری خود داشت. پنجشنبه *26 اسفند 1395 * شماره 3748

خواندنی ها

رانندگان این دو شماره را 

بخاطر بسپارید  ... 

می توانند  نوروزی  مسافران  نیوز-  افکار 
کانون  امدادخودروی  خدمات  دریافت  برای 
اطالعات  و  اتومبیل رانی  و  جهان گردی 
گردشگری در سراسر کشور، با شماره  تلفن های 

6423 )021( و 09629 تماس حاصل کنند. 
جمهوری  اتومبیل رانی  و  جهان گردی  کانون 
گذشته  سال های  همچون  ایران،  اسالمی 
واحد  در  خود  نیروهای  تمام  به کارگیری  با 
اطالع رسانی  جامع  سامانه  و  امدادخودرو 
شبانه روز،  ساعات  تمام  در  کشور،  گردشگری 
به گزارش   است.   1396 نوروز  مسافران  همراه 
کانون جهان گردی و اتومبیل رانی، امدادخودروی 
کانون، با بهره گیری از 1400 نفر نیروی امدادی 
امدادی  شرکت   22 نمایندگی،   66 متخصص، 
چادر  پایگاه   88 تعمیرگاه،   93 تحت پوشش، 
سبک  امدادی  خودروی  دستگاه   790 امدادی، 
امسال،  نوروز  خودروساز،  گروه   16 و  سنگین  و 
به  ایران،  سراسر  در  شبانه روزی  به صورت 
عرضه  امدادی  خدمات  گردشگران  و  هم وطنان 
طول  تمام  در   ،09629 سامانه  می کند.همچنین 
شبانه روز، اطالعات موردنیاز مسافران را در اختیار 
طبیعی،  تاریخی،  اذبه های  می دهد.  قرار  آنان 
راه ها،  اطالعات  اقامتی،  اماکن  موزه ها،  مذهبی، 
وضعیت آب وهوا و مسیرهای دسترس به شهر ها 
اطالعاتی است  ازجمله  مناطق مختلف کشور  و 
که سامانه جامع اطالع رسانی گردشگری کشور 
نوروزی  مسافران  به گردشگران عرضه می کند. 
امدادخودروی  خدمات  دریافت  برای  می توانند 
اطالعات  و  اتومبیل رانی  و  جهان گردی  کانون 
گردشگری در سراسر کشور، با شماره  تلفن های 

6423 )021( و 09629 تماس حاصل کنند. 
در کنار این خدمات سامانه 09669 قادر است 
مواردی چون شکایات، پیشنهادها، تقدیر و تشکر 
از مراکز گردشگری و اماکن اقامتی سراسر کشور 
را به ثبت برساند و به مراجع ذی ربط ارجاع دهد.

یادداشت

خود را مدیون 
بقیه ا... )عج( بدانیم

* حجت االسالم رحیم کارگر 

در ابتدا ما باید بدانیم که یکی از عوامل دوری 
و  روحی  ارتباط  قطع  و  زمان)عج(  امام  از  انسان 
ارتکاب  حضرت)عج(،  آن  ناخشنودی  و  معنوی 

محّرمات الهی و گناهان است. 
شیخ  به  شریف  توقیع  در  حضرت)عج(  آن 
مفید)ره( می فرماید: »شما مکلّف هستید که اوامر 
و دستورات ما را به دوستانمان برسانید، با اینکه 
ما بر اساس فرمان خداوند بزرگ و صالح واقعی 
خود و شیعیانمان - تا زمانی که حکومت بر دنیا در 
اختیار ستمگران است - در نقطه ای دور و پنهان 
از دیده ها به سر می بریم؛ ولی از تمام حوادث و 
ماجراهایی که بر شما می گذرد، کاماًل مّطلع هستیم 
از  نیست.  پوشیده  ما  بر  اخبار شما  از  هیچ چیز  و 
خطاها و گناهانی که بندگان صالح خداوند، از آنها 
دوری می کنند؛ اما شما آنها را مرتکب می شوید نیز 
باخبریم. از عهدشکنی ها و پشت سر گذاشتن عهد 
و پیمان ها با اطالعیم... پس از خداوند بترسید و 
تقوا پیشه کنید و ما خاندان رسالت را مدد رسانید... 
سعی کنید اعمالتان به گونه ای باشد که شما را به 
ما نزدیک سازد و از گناهانی که موجبات نارضایتی 

ما را فراهم می نماید، بترسید و دوری کنید...«
و  شیعیان  همه  شریف،  توقیع  این  اساس  بر 
ورع  و  تقوا  به  توصیه  حضرت)عج(،  دوستداران 
خشنودی  و  دوستی  راه  بهترین  این  و  شده اند 
امام زمان)عج( است؛ همان طوری که گناهان و 
معاصی، باعث نارضایتی آن حضرت)عج( و قطع 
دیگر،  توقیع  در  حّتی  است.  او  با  ارتباط  و  پیوند 
علّت طوالنی شدن غیبت و عدم مشاهده و دیدار 
و  شیعیان  انحرافات  و  گناهان  حضرت)عج(،  آن 
دوستان اهل بیت )علیهم السالم(  ذکر شده است: 
با شما ای دوست مخلص  »... ما عهد می کنیم 
مجاهده  ظالمان  با  ما  راه  در  که  مفید(  )شیخ 
می کنی؛ هر کس از برادران دینی شما - که تقوا 
را سرمایه خویش قرار دهد - از فتنه های گمراه 
کننده و ظلمت خیز، در امان خواهد بود ... آنچه 
که موجب جدایی ما و دوستانمان گردیده و آنان را 
از دیدار ما محروم کرده است، گناهان و خطاهای 

آنان و تخلّف از فرمان های خداوند است«
باید دانست که امام)عج( هر زمان، مظهر رحمت 
و رأفت الهی و واسطه فیض بین خالق و مخلوق 
است. تمام نعمت ها به برکت وجود امام و حّجت 
هر زمان به مردم می رسد و تمام بالها نیز به برکت 
وجود او رفع می شود و با اندکی اشتباه و خطایی، این 
الطاف و برکات از انسان دریغ نمی گردد. او مظهر 
رحمت الهی است و هیچ سود و منفعتی را از دیگران 
توّقع ندارد و جز در راه منافع آنان قدم بر نمی دارد.  
در پایان توصیه می شود، ارتباط خود را با خواندن دعا 
و انجام اعمال نیک، با امام زمان)عج( پررنگ تر کنید 

و خود را همیشه مدیون و بدهکار او بدانید. 
در عنایت و لطف او، هیچ بخل و کاستی راه ندارد.

شمیم مهربانی

تو را کم داشتن، کم نیست ! 

 * شمیم  صفائی 
صبح پنجشنبه است ...

پنجشنبه ای سرد ... صبح تاریکیست ...کوچه ها 
بر قامت  آفتابی درشت که می درخشد   ... تنگ 
آسمان! صبح پنجشنبه است و من دوباره دلتنگ 

تو ... چشم دوخته ام بر ساعت روی دیوار ...
عقربه ها به دنبال هم! می گذرد زمان ...

شب، منتظر روز و روز، منتظر شب! می گذرد 
زمان! شب عاشق روزست و روز عاشق شب! امان 
از دیدار! صبح پنجشنبه است و خورشید در وسط 

آسمان! و باز من نشسته ام در انتظار تو! 
صبح پنجشنبه است و خورشید پشت کوه! و باز 
ذکر تو بر لب! و باز یاد تو در دل! باز بسته می 
شود چشمان منتظر و چشم به راه من! و یادت 
... می شود فردا  ... فردا صبح جمعه است  باشد 
بر  بتابی  و  با روشنایی ات  را روشن کنی  کوچه 

قلب مردم این سرزمین ؟
سرمان  بر  را  پرمهرت  و  گرم  دست  شود  می 
بکشی ؟ صبح جمعه است ... دخترکی مو فرفری 
کن  نگاه  تو!  انتظار  به  پنجره  پشت  نشسته  باز 
سر این دخترک دیگر مو ندارد! دانه دانه موهای 
فرفری اش می ریزد و می درخشد دانه های اشک 

بر روی گونه های کوچکش! 
عصر جمعه شد! و باز منتظر و دلتنگ توست! می 

شود بیایی و پایان دهی به این انتظار ؟!
نگذار شب شود و باز با چشمانی منتظر به خواب 

رود! فکر دل این دخترک را هم بکن!
یا صاحب الزمان می شود این جمعه بیایی؟!

عصا،  بلند،  مشکی  کاله  یک  کاری-  نسرین 
دستکش، کبوتر و خرگوش تمام این ها یادآور تصویری 
است که از کودکی تا کنون از یک شعبده باز در ذهن ما 
نقش بسته است، فردی که هر لحظه ما را شگفت زده می 
کند. غیب کردن آنچه در دستش بود، دو نیم کردن یک 
را  این حرکات  که  هربار  بلعیدن شمشیر  و   داوطلب 
می بینیم پیش خود می گوییم این یک ترفند است؛ ولی با 
این حال می پذیریم که فریب بخوریم و لذت ببریم و البته 
همه این ها بستگی به شعبده بازی دارد که رو به رویت 
ایستاده و تو را مسحور می کند.محمد اسماعیل آبادی 
معروف به اسم هنری طوفان  فرزند رضا متولد بیرجند 46 
سال دارد از کودکی به سینما و فیلم و هنرمند عالقمند بود. 
می گوید 12 سال کار هنر می کنم از سینما و تئاتر  گرفته 
تا طراحی صحنه و دکوپاژ  و تردستی! وی درباره شعبده 

بازی می گوید: شعبده بازی هم علم است و هم هنر، در 
شعبده بازی عالوه بر سرعت عمل و دقت باید خالق بود.

در شعبده از همه علوم استفاده می شود

این شعبده باز اضافه می کند: از دید من شعبده بیشتر 
یک هنر ظریف است و شعبده باز عالوه بر اینکه هنرمند 
زیرا در  باشد  داشته  آشنایی  به علوم مختلف  باید  است 

شعبده دانستن ریاضی، شیمی و فیزیک مهم است.
اسماعیل آبادی ادامه می دهد: همچنین یک شعبده باز 
باید یک روانشناس نیز باشد و هر لحظه بتواند مخاطب 
خود را ارزیابی کند و بداند آنچه بر روی مخاطب تاثیر می 
گذارد چیست. وی دنیای شعبده را دنیایی وسیع و گسترده 
می داند و می گوید: در واقع مردم فقط یک نمایش سی 
دقیقه ای از کار ما را می بینند ولی از اتفاق های پشت 
آبادی  اسماعیل  ندارند.  خبر  آن  های  سختی  و  صحنه 
)طوفان( بیان می کند: تفاوت مخاطب امروز با مخاطب 
خیلی دور این است که دیگر می داند شعبده جادو و سحر 
نیست ولی باز هم تمام تالشش این است که بداند چه 
ترفند یا به قول خودمان حقه ای به او زده شده است. وی 
ادامه می دهد: حقه اصل کار شعبده بازی است، شعبده باز 
در واقع می خواهد با کمک وسایل و حرکت دست هایش 
واقعیت را طوری جلوه دهد که مخاطب برداشت متفاوتی 
از آن داشته باشد، یعنی بگوید این واقعیت است و مخاطب 
هم همان را باور کند.طوفان می افزاید: عالقه من آنقدر 
زیاد بود چون می بینم مردم می خندند و حس خوبی دارند 

و چه توفیقی بهتر از این می تواند باشد؟!

با هنرمندان کشوری 
کارهایی در طراحی صحنه و دکوپاژ داشته ام

درباره کارهای هنری اش می گوید: هنوز هم با این 
هنرمند بزرگ کشوری در ارتباطم و در فیلمهای کارهای 
داشته  او  با  را  دکوپاژ  و  طراحی صحنه   ، پشت صحنه 
ام.همچنین برنامه جنگ بهار در زمستان که در سال 70 
در بیرجند برگزار شد با آقایان نیک شعار، قهوه چی و دشتی 
همکاری کردم.با کارگردان  و نویسنده صباغ زاده هم در 
فیلمش همکاری داشته و در سال 68 هم مستندی با خانم 
جواهریان داشته ام. از کودکی عشق و عالقه به سینما 
داشته و می گوید: از بچگی پوسترهای سینمایی را جمع 
می کردم و یک بشکه در زیر زمین خانه پدری دارم که 
در حدود 300-200 پوستر هنرمندان در آن جمع کرده ام. 
اسماعیل  آبادی با اشاره به اینکه حدود 28 سال هنر 
تردستی را انجام می دهم می افزاید: موجب افتخار است 
از جاهای مختلف دارم. وی عنوان  که 120 لوح تقدیر 
می کند: هنرمند باید مردمی باشد هنر عالقه می خواهد 
کمتر کسی است که بتواند از این راه درآمد انچنانی داشته 
باشد. طوفان با بیان اینکه با نهادهای خیریه و بهزیستی 
همکاری کرده ام االنم اعالم می کنم هر جشن که برای 
به  باشد حاضرم بی منت کار کنم و حتی  این عزیزان 
استای  و دل هم  بروم  استان  روستاهای  نقاط  دورترین 
هایم را شاد کنم. هنرمند همشهری خاطر نشان می کند: 

در رشته تردستی همیشه مدلهای جدید و طرحهای جدید 
ارائه می شود و من سعی می کنم آنها را یاد بگیرم.

20 سال است که 
عضو کانون هنرمندان هستم

کانون  عضو  که  است  سال   20 آبادی  اسماعیل 
هنرمندان و عضو رسمی هنرها نمایشی است و از هنر 
به  تایلند هم  ارمنستان، ترکیه و  را در کشورهای  خود 
صنایع  و  هنری  کارهای  به  او  است.  گذاشته  نمایش 
دستی هم عالقمند است و یادآور می شود: کلکسیون 
زیبایی از تمبر و کلکسیون های دیگری هم جمع کرده ام. 
اسماعیل آبادی دستی هم در آشپزی دارد دراین باره 
می گوید: در جشنواره ای قرمه بیرجندی که چند سال 
پیش برگزار شد با همکاری خانم معاضدی مقام اول آوردم 
و درمنزل هم اکثرا غذاهای سنتی می پزم. او که از بیماری 
همسرش ناراحت است می گوید: همسرم برای درمان به 
تهران رفته و البته خداروشکر این روزها حالش بهتر است 
اما من به خاطر اینکه پسر بزرگ خانواده هستم در بیرجند 
مانده ام تا به وظیفه فرزندی ام برسم. هنرمند همشهری با 
اشاره به اینکه هنر در خانواده ما موروثی است می افزاید: 
مادر پیرم هم کارهای بافتی با چرخ انجام می دهد و حتی 
در جشنواره هایی هم شرکت کرده است. وی از مسئوالن 
می خواهد از هنرمندان استان حمایت کنند و اجازه ندهند 
هنرمندی از تهران بیاید و پول هنگفتی به جیب بزند و 

برود بلکه با حمایت هنرمندان استان آنها را بزرگ کند.

محمد اسماعیل آبادی )طوفان(، هنرمند همشهری در گفتگو با آوا:

چه توفیقی از این بهتر که خلقـی را بخندانی
Ava.news12@gmail.com . عکس از : کاری

کاریکاتور واژگونی کامیون با بار پرتقال و امداد رسانی مردمبهروز فیروزی قاب عکس دوست دارید کودکتان کمتر مریض شود؟

داده نما، آوای خراسان جنوبی

عدسی چشم آب مروارید

آیا میدانید میزان ابتال به آب مروارید در جهان به شدت افزایش یافته 
است؟ کارشناسان علت آن را با استفاده طوالنی مدت از کامپیوتر، تلویزیون 

و تلفن همراه مرتبط می دانند.
عکس:حسینی

PVC کاغذ دیواری، پارکت، کفپوش، کناف و
قیمت مناسب با نصب رایگان و کیفیت عالی 

اقساط ویژه برای کارمندان دولت
 و بازنشستگان کشوری

آدرس: نبش مدرس 57 /  09155639915- 32449221 مقری

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

09013772626 ان
یگ

ل را
نز

ب م
در

ل 
وی

انصاف پیشه کار ماستتح
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

حمل  اثاثیه منزل
با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

 09159639065
علـی آبادی 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
کالسه  اجرایی  های  پرونده  موجب  به 
 959985656۲003۷4 و   9509985656۲00۲36

صادره از شعبه اول شورای حل اختالف سربیشه، آقای احمد امیرآبادی 
فرزند حسن به پرداخت مبلغ ۱۲۱.۱3۲.۷44 ریال در حق آقای نادر 
دستجردی و مبلغ ۱4.500.000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق 
دولت محکوم گردیده که بابت محکومیت خویش، نامبرده تعداد 4 راس 
گاو نر واقع در روستای کالته بشگز مورد معرفی نموده که طبق نظریه 
کارشناس محلی در حال حاضر جمع تقریبی وزن آنها ۱600 کیلوگرم 
به ارزش هر کیلوگرم ۱۲5.000 ریال ارزیابی گردیده است. مقرر گردیده 
اموال مذکور در مورخه 96/0۱/۱0 ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام 
حقوقی دادگستری سربیشه از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از 
قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع و به کسی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد  نماید برنده مزایده خواهد بود. ۱0 درصد ثمن معامله فی 
المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر 
ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم 
اجرای احکام نماید. در غیر اینصورت ۱0 درصد دریافتی به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل 
ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید توسط مقام قضایی 
ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی که 
افرادی مایل به بازدید از اموال می باشند می توانند 5 روز قبل از برگزاری 
مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد. ضمناً 

هزینه نقل و انتقال بعهده برنده مزایده خواهد بود.
مظفری - قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری سربیشه 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای فضل اله بلوری به استناد دو برگ 
کتبی  تقاضای  به  منضم  شده  گواهی  استشهادیه 

خواستار صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است 
و مدعی است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
منزل به مساحت 40۲/60 مترمربع پالک 358۱ فرعی از شماره یک 
اصلی واقع در بخش 5 شهرستان نهبندان که متعلق به وی می باشد 
به علت نامعلوم مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند 
مالکیت اولیه ذیل ثبت ۱4833 صفحه 5 دفتر جلد ۱06- امالک به نام 
متقاضی فوق ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سابقه رهن و 
بازداشت و انتقالی نداشته و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به 
استناد ماده ۱۲0 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید ظرف مدت 
۱0 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل 
سند مالکیت و یا سند رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1395/12/26    
حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان 

صدرو بیمه ثالث در اقساط
 6 ماهه با تخفیف نقدی
 بدون هیچ مبلغ اضافی

صدور بیمه بدنه
 از 40 تا 70 درصد تخفیف

 در اقساط 10 ماهه

آدرس حدفاصل فلکه دوم و سوم مدرس مدرس 24 
جنب نمایندگی سونی

32435124-09151602115

بیمه آسیا 
 نمایندگی مختاری
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آیه روز  

س ]اى مشركان[ چهار ماه ]ديگر با امنيت كامل[ در زمين بگرديد و بدانيد كه شما نمى  توانيد خدا را به 
ستوه آوريد و اين خداست كه رسواكننده كافران است. سوره توبه  آيه  )۲(

حدیث روز  

شخصى كه ازدواج مى كند. در حقيقت نصف دين و آئين خود را حفظ كرده است. پس بر او الزم است كه 
براى حفظ باقيمانده ى آن. تقواى الهى را پيشه ى خود سازد پيامبر )صلى ا... عليه و آله(

بر چهره گل نسيم نوروز خوش است
در صحن چمن روى دلفروز خوش است

از دى كه گذشت هر چه گويى خوش نيست
خوشباش و ز دى مگو كه امروز خوش است

شعر روز 

پیامک

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر

مناسبت ها

یک لحظه مکث کن

بهار آمد و رفت ماه سپند 
)ملک الشعراي بهار(

بهار آمد و رفت ماه سپند
نگارا در افکن بر آذر سپند

به يک باره سر سبز شد باغ و راغ
ز مرز حلب تا در تاشکند

بنفشه ز گيسو بيفشاند مشک
شکوفه به زهدان بپرورد قند

به يک هفته آمد سپاه بهار
ز كوه پلنگان به كوه سهند

جهان گر جوان شد به فصل بهار
چرا سر سپيد است كوه بلند؟

حيف باشد دل آزاده به نوروز غمين
اين من امروز شنيدم ز زبان سوسن

هفت شين ساز مکن جان من اندر شب عيد
شکوه و شين و شغب، شهقه و شور و شيون

هفت سين ساز كن از سبزه و از سنبل و سيب
سنجد و ساز و سرود و سمنو سلوي من

هفت سين را به يکي سفره دل خواه بنه
هفت شن را به در خانة بدخواه فکن

صبح عيد است برون كن ز دل اين تاريکي
كاخر اين شام سيه، خانه نمايد روشن

رسم نوروز به جاي آور و از يزدان خواه
كاورد حالت ما باز به حالي احسن

نوبهار دلپذير و روز شادى و خوشيست
خرما نوروز و خوشا نوبهار دلپذير

بر نشاط گل وقت سپيده دم به باغ
فاخته آواى بم زد ، عندليب آواى زير

تاریخچه نوروز

منشا و زمان پيدايش نوروز، به درستى معلوم نيست. 
در برخى از متن هاى كهن ايران ازجمله شاهنامه 
فردوسى و تاريخ طبرى، جمشيد و در برخى ديگر 
از متن ها، كيومرث به عنوان پايه گذار نوروز معرفى 
بدين  شاهنامه،  در  نوروز  آورى  پديد  است.  شده 
گونه روايت شده است كه جمشيد در حال گذشتن 
از آذربايجان، دستور داد تا در آنجا براى او تختى 
تخت  روى  بر  زرين  تاجى  با  خودش  و  بگذارند 
نشست. با رسيدن نور خورشيد به تاج زرين او، جهان 
نورانى شد و مردم شادمانى كردند و آن روز را روز 
نو ناميدند .برخى از روايت هاى تاريخى، آغاز نوروز 
را به بابليان نسبت مى دهد. بر طبق اين روايت ها، 
ميالد  از  قبل  سال   ۵۳۸ به  ايران  در  نوروز  رواج 
يعنى زمان حمله كورش بزرگ به بابل بازمى گردد. 
همچنين در برخى از روايت ها، از زرتشت به عنوان 
بنيان گذار نوروز نام برده شده است. در ۸ مهر ۱۳۸۸ 
خورشيدى، نوروز توسط سازمان علمى و فرهنگى 
سازمان ملل متحد، به عنوان ميراث غير ملموس 

جهانى، به ثبت جهانى رسيد.

همه  ايران  باستانى  نوروز  رسوم  و  آداب 
سرچشمه اى كهن دارند و از نظر گاه دانش 
مردم شناسى بسيار جالب توجه براى مطالعه 
و  مشهور  بسيار  مراسم  جمله  از  هستند. 
انجام  باستان  نوروز  در  كه  معتبرى  سنتى 
و  شو  و  شست  يا  آبريزگان  رسوم  مى شد، 
غسل و آب پاشيدن به يکديگر بوده است. 

پیدایش نوروز باستانی در ایران
درباره پيدايش نوروز باستانى ايران و مناسبت 
متفاوت  روايات  و  داستان ها  آن  تاريخى 
بسيار است. در غالب اين داستان ها پيدايش 
نوروز به زمان پيشداديان نسبت داده شده و 
از جمشيد پادشاه مشهور پيشدادى به عنوان 
گرديده است. ياد  باستانى  نوروز  بنيان گذار 

در  الباقيه  آثار  كتاب  در  بيرونى  ابوريحان 
مورد پيدايش عيد نوروز باستانى نوشته است 
سبب  مى گويند  ايران  علماى  از  برخى  كه 
است  اين  نوروز مى نامند  را  روز  اين  اينکه 
دين  رسيد  پادشاهى  به  جمشيد  چون  كه 
خيلى  كار  اين  چون  و  كرد  تجديد  را  خود 

بزرگ به نظر آمد و آن روز، روز تازه اى بود 
جمشيد عيد گرفت، اگر چه پيش از اين هم 

نوروز بزرگ و معظم بود.
آئین های نوروز باستانی ایران

همه  ايران  باستانى  نوروز  رسوم  و  آداب 
سرچشمه اى كهن دارند و از نظر گاه دانش 
مردم شناسى بسيار جالب توجه براى مطالعه 
هستند. ايرانيان عقيده داشتند كه سرنوشت 
انسان و جهان در سالى كه در پيش است، 
مى شد  گفته  مى شود.  تعيين  نوروز  عيد  در 
گفتگويى  خدا  با  زرتشت  روز  اين  در  كه 
پنهانى داشت و در اين روز نيکبختى ها براى 
اين  از  و  مى گردد  تقسيم  زمين،  مردمان 

روست كه ايرانيان نوروز را روز اميد نامند.
خوان نوروزی از آیین های نوروز باستانی

نوروز  ايام  در  كه  داشتند  عقيده  ايرانيان 
ارواح درگذشتگان از جايگاه آسمانى خود به 
مى گردند.  باز  خويش  خانه هاى  به  و  زمين 
سفره اى  آنها  از  پذيرايى  براى  بازماندگان 
را  خوراک ها  انواع  و  مى گستراندند  رنگين 

از  درگذشتگان  ارواح  تا  مى نهادند  آن  در 
دل  بازماندگان،  پاكيزگى  و  و صفا  پذيرايى 
خوش شده و آنان را بركت عطا كنند. اين 
رسم توجيه سفره نوروزى يا هفت سين شد. 
استاد پورداود هفت سين را همان خوانى كه 

جهت درگذشتگان مى گستردند، مى داند.
هفت صنف از سنت های نوروز باستانی

هفت صنف از ديگر آئين هاى نوروز باستانى 
است. در واقع يکى از آيين هاى كه پيش از 
نوروز تدارک آن مرسوم بوده، پروردن سبزه 
و  بيست  كهن،  روايتى  موجب  به  مى باشد. 
از  ستون هايى  نوروز،  عيد  از  پيش  روز  پنج 
خشت خام اطراف حياط دربار برپا مى كردند 
حبوبات  از  دانه  نوعى  فراز هر ستونى  بر  و 
غالت  رويش  بدى  و  خوبى  و  مى كاشتند 
چگونگى  از  بود،  پيش  در  كه  سالى  در  را 

روييدن آن پيش بينى مى كردند.
 معمول بود به رشد اين دانه ها نگريسته و هر 
بار آمده بود، تفال  از دانه هايى كه بهتر  يک 
مى زدند كه آن محصول در سال بيشتر خواهد 

بود. در خانه ها نيز در ظروف ويژه سبزه به عمل 
يا  ظرفى  در  مردمان  از  كدام  هر  مى آوردند. 
چيزى مانند آن اقالمى از دانه ها از قبيل گندم، 
كنجد،  نخود،  ارزن،  عدس،  لوبيا،  برنج،  جو، 

باقال، ذرت، و ماش مى كاشتند. 
جشن و مراسم آب پاشی

 از  آئین های مشهور نوروز باستانی
از جمله مراسم بسيار مشهور و سنتى معتبرى 
رسوم  مى شد،  انجام  باستان  نوروز  در  كه 
آبريزگان يا شست و شو و غسل و آب پاشيدن 
به يکديگر بوده است. در جشن آبريزگان و به 
اطمينان  براى  و  تطهير  براى  آب،  بردن  كار 

يافتن از باران كافى بوده است. 
هنگام  مردمان  مى گويد  بيرونى  ابوريحان 
مى شستند  را  خود  نوروز،  روز  در  سپيده دم 
غوطه ور  آبگيرها،  و  كاريزها  آب  در  و 
يکديگر  به  مردمان  نوروز  روز  در  مى شدند. 
آب مى پاشيدند، به همان دليلى كه خود را 
مى شستند و سبب آن همان اغتسال است. 
در  كه  است  اين  علت  كه  گفته اند  برخى 

ناگهان  نباريد،  باران  ديرگاهى  ايران  كشور 
به ايران سخت بباريد و مردم به اين باران 
تبرک جستند و از اين آب به يکديگر پاشيدند 
و اين كار همين طور در ايران مرسوم بماند. 
به نظر مى رسد جشن آبريزگان اصلى همان 
تيرگان باشد و در نوروز عبارت بوده است از 
غسل و شست و شو و آماده شدن از لحاظ 

سنن دينى جهت حلول سال نو.
هدیه دادن از آداب و رسوم 

نوروز باستانی است
كه  بود  رسم  مهرگان  و  باستان  نوروز  در 
نمايندگان و بزرگان و فرمانروايان اياالت و 
و  توانايى  به  يک  هر  مردم  عامه  و  اشراف 
استطاعت، هدايايى را به دربار اهدا مى كردند. 
در عيد نوروز مردم به يکديگر شيرينى هديه 
ساسانى  دوران  در  رسم  اين  و  مى دادند 
از  همگانى بوده است. در نوروز بزرگ، پيش 
بر  و  به سخن گشودن، شکر مى خورند  لب 
خود روغن مى مالند تا از انواع باليا در طول 

سال، در امان باشند.

عارفانه روز

پروردگارا، در اين روزهاى پايانى سال به خواب 
عزيزانمان آرامش، به بيداريشان آسايش، به 

زندگيشان عافيت،به عشقشان ثبات، به مهرشان 
وفا، به عمرشان عزت، عطا بفرما ، آمين

يادگيرى مداوم حداقل شرط الزم براى موفقيت 
در هر زمينه اى است كه در آن فعاليت
 مى كنيد؛ هر روز چيز جديدى بياموزيد

 همه خوشبختى ها و موفقيت هايى 
كه به من روى آورده، از درهايى وارد شده 
كه آنها را به دقت بسته بودم. لرد بايرون

اگر چه يادمان مى رود كه عشق تنها دليل 
زندگى است. اما خدا را شکر كه نوروز هر سال 
اين فکر را به يادمان مى آورد، پس نوروزتان 

مبارک كه سالتان را سرشار از عشق كند

814375296
693214875
527986134
476832519
152697483
389451762
761523948
935748621
248169357

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره3748                          طراح: نسرین کاری
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

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

پارکینگ ، واقع در غفاری
 با پرداخت ۳0 میلیون تومان  

091556124۳1 - 09155614208

فروش دو واحد آپارتمان واقع 
در معلم ، 120متری ، نما رومی 
با سنگ ، نورگیر ، سه خواب  
گرمایش از کف ، سند آزاد 

 در مرحله گچ کاری، تحویل 4 ماهه
 0915۳6248۳1

فروش یا اجاره 
رستوران و غذای آماده

دارای موقعیت عالی ، شیک
0915۳6248۳1

فروش فوری سوپر پامچال 

واقع در بیست متری چهارم خیابان 

طهماسبی به علت تغییر شغل  
09۳547۳4772-۳24444۳6

به یک مدرک فوق دیپلم عمران یا معماری با سه 
سال سابقه بیمه مرتبط جهت اخذ رتبه نیازمندیم.    

۳2409724 - 09156640609

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 

معلم 25 - پالک 65  تلفن: ۳2200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

استخدام ویزیتور 
شرکت گلپخش اول ) وابسته به گروه صنعتی گلرنگ ( توزیع کننده انحصاری محصوالت 

اوه - سافتلن - گلرنگ - پوشک مرسی - آدامس بایودنت و خمیر دندان مریدنت 
جهت راه اندازی شعبه بیرجند تعدادی ویزیتور باتجربه با حقوق مکفی استخدام می نماید 

مزایا : حقوق ثابت قانون کار ، بیمه تامین اجتماعی ، بیمه تکمیلی و پورسانت عالی
۳2422629-0915979۳765

به چند نیروی آقا و خانم جهت کار 
در باغ رستوران نیازمندیم.

 58۳2۳۳24 -09157285۳21
تعدادی راننده با ماشین 

جهت کار در آژانس نیازمندیم.
09۳0670۳0۳7

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915۳6۳7507- حسینی

مغازه خانه زرین واقع در خیابان 
منتظری با کلیه اجناس به فروش 
می رسد.    09۳۳1709687 

حمل بار و اثاثیه منزل داخل و 
خارج استان ، همراه با کارگر ماهر 
09105451077 - اقدامی 

نقد و اقساط            نقدی تخفیف ویژه ویژه  
ضمناً تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 
نبش جمهوری 28 و ۳0 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳2۳71۳54 - ۳2۳71۳55

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

اجرای طرح های جدید رنگی با ترکیب کاغذ دیواری 
رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر 

کناف و طرح کاغذ دیواری و خمیر برجسته 
طراحی داخل منزل به صورت رایگان )ویژه عید(

نقاشــی ساختمــان باقــران 

09۳84928910-باقری -  09157411071

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 

0915721۳571 - صالحی منش

فــرش هامـون
فروش ویژه فرش و مبل

 با اقساط 20 ماهه بدون سود/ تعویض مبل و فرش
د نبش مطهری 21/1      32228253
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ی 
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فروش یک واحد آپارتمان 8۳ متری واقع 
در پونه ، فول امکانات ، نورگیر، سند آزاد 

فی متری: 1450      09158612687

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
۳22۳9048 -09159618050 

فرش نو با دست دوم تعویض می شود.
091516۳04۳5

091596۳925۳ - نیازی

تزئینات ساختمانی رحیمی
مشاوره و طراحی در محل

 رایگان ، بازسازی منازل قدیمی
 کناف ، دیوارپوش ، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی  
نورپردازی

 09155610111
بیست متری سوم
 شرقی مدرس

 پالک 58
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سوت پایان مسابقات فوتسال جام فجر بیرجند به صدا درآمد 

 مسابقات جام فجرشهرستان بیرجند به مناسبت گرامیداشت 
فوتبال  فقید  پیشکسوت  خاطره  و  یاد  و  فجر  مبارک  دهه 
قاسمی  شهیدین  سالن  در  بقایی  کاظم  مرحوم  شهرستان 
ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  گردید.به  برگزار  بیرجند 
وجوانان بیرجند ، در این دوره از مسابقات 36 تیم با انجام 84 
بازی با یکدیگر به رقابت پرداخته و 452 گل از خط دروازه ها 
گذشت و تیم شهید ظریف قهرمان این دوره از مسابقات لقب 
گرفت و تیم های دانشگاه بیرجند و 04 امام رضا )ع( به ترتیب 

مقام های دوم و سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.

قرعه کشی فوتبال جام جهانی زیر 20 سال
تیم ایران حریفان خود را شناخت

آئین قرعه کشی جام جهانی فوتبال زیر 20 سال 2017 روز 
چهارشنبه برگزار شد و تیم ایران در جام جهانی زیر 20 سال 
با زامبیا، پرتغال و کاستاریکا هم گروه شد.این مراسم در شهر 
»سوون« کره جنوبی« برگزار شد و 24 تیم شامل ایران در این 
قرعه کشی شرکت کردند.بیست و یکمین دوره رقابتهای جام 
از 30 اردیبهشت به میزبانی کره  جهانی زیر 20 سال 2017 
جنوبی آغاز می شود.در گروه یک، کره جنوبی میزبان جام با 
گروه  کند.در  می  رقابت  آرژانتین  و  انگلیس  گینه،  های  تیم 
دو، ونزوئال، آلمان، وانواتو و مکزیک حضور دارند. در گروه سه 
شد.در  گروه  هم  کاستاریکا  و  پرتغال  زامبیا،  با  ایران  تیم  نیز 
گروه چهار آفریقای جنوبی، ژاپن، ایتالیا و اروگوئه حضور دارند. 
رقابت  به  نیوزیلند  و  ویتنام  هندوراس،  فرانسه،  پنج  گروه  در 
آمریکا،  اکوادور،  های  تیم  نیز شامل  گروه شش،  پردازند.  می 

عربستان سعودی و سنگال است.

هندبال قهرمانی آسیا
 شکست تیم ملی زنان ایران برابر کره جنوبی

تیم ملی هندبال زنان ایران در دومین دیدار خود در شانزدهمین 
دوره رقابت های هندبال قهرمانی زنان آسیا مقابل کره جنوبی 
میزبان این رقابت ها به میدان رفت و نتیجه را واگذار کرد. تیم 
ملی ایران در این دیدار با نتیجه 44 بر 22 مقابل کره جنوبی 
مغلوب شد تا دومین شکست خود را در مرحله مقدماتی این 
رقابت ها تجربه کند.نماینده کشورمان در نخستین دیدار خود 
نتیجه  با  را  مسابقه  شد،   برگزار  جاری  هفته  دوشنبه  روز  که 
ملی  کرد.تیم  واگذار  چینی  قدرتمند  حریف  به   33 بر  هشت 
ویتنام  مقابل  ماه(  اسفند   27( جمعه  روز  ایران  زنان  هندبال 
آخرین دیدار مرحله مقدماتی خود را برگزار می کند.براساس 
این گزارش، سه تیم برتر این رقابت ها جواز حضور در مسابقات 

جهانی هندبال زنان را بدست می آورند.

5 خاصیت شگفت انگیز لوبیا قرمز 

موجب  مختلفی  های  راه  از  قرمز  لوبیا 
که  چرا  شود.  می  عروق  و  قلب  سالمت 
هم کم چرب است، هم بدون کلسترول و 
هم این که یک منبع پروتئین گیاهی با 
کیفیت باالست؛ به طوری که در هر 2/1 
لوبیا قرمز، حدود 8 گرم پروتئین  فنجان 
وجود دارد.از طرفی جایگزین کردن گوشت 

بار در هفته می تواند  با لوبیا قرمز چند 
به شما کمک کند تا به طور قابل توجهی 
که  چربی  از  نوعی  اشباع،  چربی  مصرف 
منجر به باال رفتن کلسترول می شود را 
کاهش دهید. عالوه بر این، فیبر محلول در 
لوبیا قرمز به متعادل شدن سطوح ناسالم 

کلسترول خون کمک می کند.

فواید خوردن آب گریپ فروت

تحقیقات  ملی  موسسه  در  محققان 
بر  را  فروت  گریپ  اثر  فرانسه  کشاورزی 
بر روی 48 زن سالم که در  سالمت قلب 
فواصل سنی 50 تا 65 سالگی قرار داشتند، 
از  یکی  65 سالگی  تا   50 کردند.  بررسی 
بیماری  به  ابتال  برای  گروه ها  پرخطرترین 
افراد  از  نیمی  به  هستند.محققان  قلبی 

مورد مطالعه روزانه 340 میلی لیتر حدود 
نصف گریپ فورت که مملو از فالوانونز بود 
دادند و بقیه نوشیدنی فاقد فالوانونز مصرف 
کردند. محققان می گویند که مصرف روزانه 
آب گریپ فورد به سالمت رگ های خونی 
افراد میان سال و زنانی که در دوران بعد از 

یائسگی قرار دارند، کمک می کند.

بچه باهوش می خواهید؟

کم  سالمون  سالمون:ماهی  ماهی   -1
کالری بوده و مقدار چربی  های اشباع شده 
در آن ناچیز است ولی سرشار از پروتئین 
و اسیدهای چرب ضروری امگا 3 است2- 
تخم مرغ:تخم مرغ ماده بسیار مفیدی در 
جهت تقویت حافظه است. به ویژه اینکه 
که  زمانی  و  بارداری  هنگام  باردار  مادران 

جنینی را در رحم دارند، تخم مرغ مصرف 
موثر  بسیار  فرزندشان  هوش  در  کنند 
آنزیم  دلیل  به  اسفناج:اسفناج  است3- 
 های موجود در برگ  هایش، سیناپس بین 
سلول  ها را تسهیل می بخشد و هوش را 
تقویت می کند. اسفناج از ماده دارویی به 

نام فولیک اسید برخوردار است.

چرا ناخن ها می شکند؟

ناخن ها  شکنندگي  از  جلوگیري  براي 
یکي  که  دارد  وجود  متعددي  روش هاي 
تخم  پوست  از  مخلوطي  تهیه  آن ها  از 
مرغ و آبلیمو است. براي تهیه این ترکیب 
را  مرغ  تخم  چند  پوست  است  کافي 
آسیاب کنید و هر بار، یکي دو قاشق از 
آن را با یک استکان آبلیموي تازه مخلوط 

ناخن هاي تان  بتوانید  که  به حدي  کنید 
و  بهترین  دهید.  قرار  مخلوط  این  در  را 
داشتن  نگه  براي  زمان  مدت  مفید ترین 
این  در  دست  سرانگشتان  و  ناخن ها 
مخلوط 15 تا 20 دقیقه است. پس از آن 
دست ها را بشویید و این کار را هر شب 

پیش از خواب تکرار کنید.

داروهای تاریخ گذشته را بدون خرد کردن قرص ها و کپسول ها، 
از بسته بندی اصلی خارج نمایید و با مواد ناخوشایندی مانند 
تفاله چای یا قهوه مخلوط کنید. مخلوط را در کیسه پالستیکی 
دربسته قرار دهید و سپس داخل سطل زباله بیندازید. مخلوط 
ظروف  دیگر  یا  خالی  حلبی  قوطی  در  توانید  می  را  حاصل 
از سطل  بیرون  به  یا ریختن آن  از نشت دارو  تا  بریزید  مشابه 
جزآنتی  )به  گذشته  تاریخ  های  شود.شربت  جلوگیری  زباله 

بیوتیک ها( را در فاضالب خالي کرده و شیشه هاي آن را دور 
بریزید. سوسپانسیون آنتی بیوتیک ها را بعد از گذشت 10 روز 
از مصرفشان داخل سطل زباله بیندازید.قبل ازدور انداختن بطری 
خالی دارو، دستور مصرف روی آنرا برای جلوگیری از مصرف نابجا 
مخدوش نمایید.  قطره هاي چشمي که از باز شدن درب آن یک 

ماه گذشته است دیگر استریل نیستند و باید دور ریخته شوند.
خطرناک  ذاتاً  است  ممکن  که  داروها هستند  از  کمی  تعداد 

باشند یا با مصرف تنها یک دوز در فردی که دارو به او تعلق 
ندارد، کشنده باشند. برای جلوگیری از مصرف این مواد توسط 
کودکان، حیوانات خانگی یا دیگر افراد، به محض اینکه دیگر 
مورد نیاز نباشند باید سریعاً از طریق فاضالب دور ریخته شوند. 
مانند چسب پوستی فنتانیل که برای تسکین درد مصرف می 
شود و باید به محض خاتمه مدت مصرف، آنرا داخل فاضالب 
توالت انداخت تا از مصرف اتفاقی آن جلوگیری شود. چنانچه 

شرکت سازنده دارو، روشی را برای معدوم سازی دارو روی بسته 
بندی آن ذکر کرده است باید بر اساس آن عمل نمایید. اگر 
راه صحیح دور ریختن دارو را نمی دانید از یک داروساز سوال 
ولي  است  نرسیده  فرا  آنها  انقضاء  تاریخ  که  نمایید.داروهایي 
استفاده اي در منزل ندارد مي تواند به مراکز منتخب جمعیت 

هالل احمر جهت استفاده اهداء شود. 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نحوه معدوم سازی داروها در خانه

شاهدانه: شاهکاری با خواص بی نظیر

به  مدام  که  هایی  شکم  برای  شاهدانه 
این  است.  العاده  فوق  افتند  می  قاروقور 
پروتئین  و  فیبر  از  ریز سرشار  های  دانه 
سیری  طوالنی  مدت  به  که  هستند  ها 
از  بعد  که  طوری  به  کنند.  می  ایجاد 
مصرف مقداری شاهدانه نیازی به خوردن 
عقیده  به  داشت.  نخواهید  وعده  میان 

راهی  شاهدانه  مصرف  متخصصان  ی 
و  نشاسته  مصرف  به  میل  کنترل  برای 
یادتان  نامناسب است.  کربوهیدرات های 
باشد میزان باالی فیبر موجود در این دانه 
ها برای مقابله با یبوست نیز مفید است.
شاهدانه برای افرادی که از آکنه، اگزما و 
تصلب شرایین رنج می برند مفید است.

مصدوم شدن7 نفر در چهارشنبه آخرسال درخراسان جنوبی

کاری- در چهارشنبه آخر سال استان بنا به اعالم رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی  7 مصدوم به همراه داشت. دلخروشان افزود: دو جوان در حادثه رانندگی در شوکت آباد بیرجند از ناحیه پا دچار 
شکستگی و آسیب و به بیمارستان اعزام شدند. و تردد خودروها در شب چهارشنبه آخر سال، سبب ایجاد ترافیک نیمه سنگین در محورهای  بیرجند به  شوکت آباد، بنددره، بند امیرشاه، مزار رزگ  و بلوار 
دانشگاه بیرجند شد.وی افزود  درا ین مراسم امسال با حضور و آمادگی 262 آتش نشان، 170 مامور اورژانس و اجرای طرح ترافیکی ویژه پلیس با کمترین حادثه گذشت.او خاطر نشان کرد: سال گذشته 
15 نفر در مراسم شب چهارشنبه آخر سال خراسان جنوبی دچار سوختگی و مصدومیت شدند که بیشترین آسیب دیدگی به دست و چشم بوده است. از این تعداد 6  نفر در بیرجند و یک نفر در فردوس 
دچار مصدومیت شدند.دکتر دلخروشان با بیان اینکه تمامی مصدومان مرد و بین سنین 17 تا 28 سال بودند افزود: سه نفر توسط کارشناسان اورژانس  در محل درمان شدند و یک نفر به بیمارستان منتقل 
شد.سرهنگ علیرضا رضایی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان هم گفت: 5 دستگاه خودرو بعلت تخلفات ترافیکی در شب جاری توقیف شده است. وی  افزود: خوشبختانه تا کنون تصادف و حادثه ای 
نیز گزارش نشده است.معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه هفت نفر در شب چهارشنبه سوری سال 95 در این استان مصدوم شدند، افزود : این آمار نسبت 
به سال گذشته 8 نفر کاهش دارد.علیرضا عباسی ، افزود: از این تعداد 6 مصدوم مربوط به بیرجند و یک نفر مربوط به فردوس است که عمدتا از ناحیه چشم و دست دچار سوختگی شدند.وی ادامه داد: از 
مجموع مصدومین گزارش شده در بیرجند 3 نفر به صورت سرپایی درمان و 3 نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند.وی ادامه داد: خوشبختانه در سال قبل تلفات جانی نداشتیم، اما افرادی که مصدوم شدند 
مجبورند اثر سوختگی ها را تا آخر عمر با چهره ای نازیبا، تحمل کنند.پلیس خراسان جنوبی دیروز اعالم کرد که حدود 38 هزار عدد مواد محترقه را در بیرجند کشف و 6 نفر را در این ارتباط دستگیر کرد.

کشف 62کیلو تریاك در فردوس 

کشف  از  فردوس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
گلشن   بازرسي  ایستگاه  در  تریاک  62کیلوگرم 
این شهرستان خبر داد. سرهنگ محمد هوشنگي 
گلشن  بازرسي  ایستگاه  داشت:مأموران  اظهار 
هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه 
خودروی چري که از کرمان عازم مشهد مقدس 
بازرسي  جهت  را  خودرو  و  شدند  مشکوک  بود 
متوقف کردند.سرهنگ هوشنگی گفت:در بازرسي 
از خودرو 60کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه اي 
جاساز شده بود کشف و دو متهم دستگیر شدند. 

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی بیرجند
در اجرای مقررات ماده 14 قانون ثبت و ماده 61 آیین نامه  قانون مذکور تحدید حدود یک قسمت از امالک 
گردد: می  منتشر  زیر  شرح  به  ثبتی  حوزه  این   13-8-7-6-4-3-2-1 های  بخش  در   واقع 
بخش 1 بیرجند:   1- ششدانگ یک باب منزل مسکونی که میزان 16/32 متر مربع از حد شمال در مسیر 
تعریض بوده پالک 391 فرعی از 4157-اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان صمدی مورد تقاضای فاطمه 
حسینی نسبت به یک دانگ و دو دهم دانگ مشاع و زهرا حسینی یک دانگ و دو دهم دانگ مشاع و صدیقه 
حسینی یک دانگ و دو دهم دانگ و سید محمود حسینی دو دانگ و چهار دهم دانگ  2- ششدانگ یک 
قطعه زمین که مساحت 47/39 متر مربع از اضالع جنوب و غرب در مسیر تعریض می باشد پالک 562 فرعی 
از 4157-اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان قائم بین خیابان جمهوری و قائم 1 مورد تقاضای زهرا کالته 
بجدی  بخش 2 بیرجند: 1- تمامی 42 سهم از 582 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 157 
امیرآبادی   تقاضای حسن  آباد مورد  واقع در دشت خالصه عباس  بیرجند  از 2-اصلی بخش 2  فرعی 
2-ششدانگ یک باب محوطه پالک 2270 فرعی از 4-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در حاجی آباد مورد 
تقاضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2272 
فرعی از 4- اصلی بخش 2 بیرجند مزرعه حاجی آباد مورد تقاضای فرامرز مهدوی نسب در تاریخ 96/1/20  
4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 213 فرعی از 44-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت رکات 
مورد تقاضای محمد حسن رمضانی 5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر پالک 383 فرعی از 
46-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه حسین آباد سادات مورد تقاضای فرزانه خاتمی 6- ششدانگ یک 
باب باغ منزل پالک 206 فرعی از 104-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در روستای منجگان مورد تقاضای عید 
محمد جاودان پور 7- ششدانگ یک باب منزل پالک 8 فرعی از 197-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در روستای 
چشمه مرتضی مورد تقاضای محمد سموئی در تاریخ 96/1/21 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر پالک 1 فرعی از 413-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در چشمه و مزرعه مومن کور مورد تقاضای محمد 
ضیائی زیروچی 9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2668 فرعی از 433-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی دهنه اول دشت بجد مورد تقاضای ماه بیگم غالمی بجد 10- ششدانگ یک قطعه 
زمین بند سار دیمه زار  ب پالک 2673 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد 
تقاضای ماه بیگم غالمی بجد 11- ششدانگ یک قطعه زمین بند سار دیمه زار  پالک 2674 فرعی از 433-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای ماه بیگم غالمی بجد 12- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک 2675 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای واحد سلطانی 
در تاریخ 96/1/23  13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2676 فرعی از 433-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای فاطمه اصغری اخلگاهی 14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک 2677 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای مریم تقندیکی 15- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2678 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد 
مورد تقاضای مهناز تفندیکی 16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2679 فرعی از 433-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای پری عبدی اسکیونگ 17- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک 2680 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای حسن موحدیان 
در تاریخ 96/1/24  18-سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک قطعه باغ منزل پالک 92 فرعی از 573-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در کالته قنادان مورد تقاضای سید محمود طایفی 19- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر 
پالک 312 فرعی از 581-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دهن قنات خونیک بهدان مورد تقاضای 
محمد کلوخ یوسف پور 20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر دیمه زار  پالک 943 فرعی از 
689-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه نصرآباد مورد تقاضای محمد باقر فوالدی 21- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی پالک 944 فرعی از 689-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه نصرآباد مورد تقاضای 
یدا... نصرآبادی 22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار مشجر پالک 945 فرعی از 689-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه نصرآباد مورد تقاضای یدا... نصرآبادی 25- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار پالک 946 فرعی از 689-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه نصرآباد  مورد تقاضای یدا... نصرآبادی 
در تاریخ 96/1/26 26- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 115 فرعی از 1105-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه 
به دعوی و تولیت در وقف 27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 155 فرعی از 1105-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه 
به دعوی و تولیت در وقف 28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 227 فرعی از 1105-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه 
به دعوی و تولیت در وقف 29- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 229 فرعی از 1105-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 30- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 251 فرعی از 1105-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 31- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 295 فرعی از 1105-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 32- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 445 فرعی از 1105-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 33- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 484 فرعی از 1105-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 

سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 534 فرعی از 1105-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 35- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 652 فرعی از 1105-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 883 فرعی از 1105-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 37- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 884 فرعی از 1105-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 905 فرعی از 1105-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 39- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1268 فرعی از 1105-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 40- ششدانگ یکباب محوطه وقفی پالک 1439 فرعی از 
1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 41- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1529 فرعی 
از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 42- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1533 فرعی 
از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 43- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1556 فرعی 
از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 44- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1566 فرعی 
از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 45- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1594 فرعی 
از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف در تاریخ 27 و 96/1/28 46- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار پالک 1672 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای 
فاطمه دستی گردی 47- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1673 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای مهدی سبزه کار  48- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار پالک 1674 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای عید محمد 
شبخوان 49- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر دیمه زار پالک 513 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای محمد کالته بجدی 50- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر پالک 514 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای محمد 
کالته بجدی 51- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 515 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای عصمت غالمی اول در تاریخ 96/1/29  52- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 107 فرعی از 1341-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دشت 
کریم آباد مورد تقاضای فاطمه کریم آبادی 53- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 212 فرعی 
از 1342-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه مهیاباد مورد تقاضای حاجی حسین میابادی  54- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 199 فرعی از 1348-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پسوچ 
مورد تقاضای سید عباس حسینی 55- ششدانگ یک باب باغ منزل پالک 11 فرعی از 6 فرعی از 1358-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه محمد آباد پیرنج مورد تقاضای حسن قاسمی 56- ششدانگ یکباب باغ 
منزل پالک 12 فرعی از 6 فرعی از 1358-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه محمد آباد پیرنج مورد 
تقاضای اسکندر دستی گردی 57- ششدانگ یک باب باغ منزل پالک 13 فرعی از 6 فرعی از 1358-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه محمد آباد پیرنج مورد تقاضای علی قاسمی در تاریخ 96/1/30 58- 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی و ایوان پالک 123 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
پیرنج مورد تقاضای محمد نخعی نژاد 59- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان پالک 143 فرعی 
از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسین نخعی نژاد 60- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان  پالک 144 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
پیرنج مورد تقاضای حسن نخعی نژاد 61- ششدانگ یکباب باغ منزل  پالک 145 فرعی از 1359-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای محمد نخعی نژاد 62- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک 146 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسین غریبی 63- 
ششدانگ یک باب باغ منزل پالک 147 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد 
تقاضای حسین غریبی 64- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 148 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای مریم نخعی نژاد در تاریخ 96/1/31 65- ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر دو باب خانه مخروبه پالک 129 فرعی از 1373-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کوره 
گز مورد تقاضای جعفر محمد پور  66- ششدانگ یک باب باغ منزل پالک 16 فرعی از 1405-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در مزرعه داروغه مورد تقاضای حسین صمدی 67- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار پالک 22 فرعی از 1721-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت مرک مورد تقاضای محمد دهقان 68- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 23 فرعی از 1721-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت مرک 
مورد تقاضای محمد دهقان 69- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 24 فرعی از 1721-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در دشت مرک مورد تقاضای محمد دهقان در تاریخ 96/2/2 70- ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی دیمه زار پالک 46 فرعی از 1777-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی چاحوض مورد 
تقاضای فرینام فالح 71- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 47 فرعی از 1777-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی راه چاحوض و تپه های سیدان مورد تقاضای محمد علی علی پور نسبت به1800 
سهم و زهره مزگی نژاد نسبت به 1000 سهم و محمد ناصر محمد پور نسبت به 3801 سهم مشاع از 6602 
سهم ششدانگ 72- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 48 فرعی از 1777-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در راه چاحوض و تپه های سیدان مورد تقاضای محمد ناصر محمد پور نسبت به 12506 سهم 
و اسدا... نجف زاده نسبت به 750 سهم و هیات حسینی بیرجند نسبت به 750 سهم و هیات ابوالفضلی 
بیرجند نسبت به 750 سهم مشاع از 14756 سهم ششدانگ 73- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار پالک 49 فرعی از 1777-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در راه چاحوض و تپه های سیدان مورد تقاضای 
حسن اشرفی فرد نسبت به 1200 سهم و محمد ناصرمحمد پور نسبت به 3698 سهم و زهرا اشتری نسبت 
به 2800 سهم و مهدی اشرفی فرد نسبت به 2000 سهم مشاع از 9698 سهم ششدانگ در تاریخ 96/2/3  
74- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2446-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی لرد مود 
مورد تقاضای سید حامد شواکندی 75- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2447-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی لرد مود مورد تقاضای سید حامد شواکندی 76- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار پالک 2448-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه لرد مود مورد تقاضای سید حامد 
شواکندی 77- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2449-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
جنوب روستای برزج مورد تقاضای سیده زهرا محمود آبادی در تاریخ 96/2/4  78- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمه زار پالک 2450-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در جنب روستای شکراب  مورد تقاضای 
زهره مرغی 79- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2456-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
شمال روستای مرک مورد تقاضای روح ا... مرکی  80- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 
2457-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در شمال روستای مرک مورد تقاضای کنیز قناد زاده 81- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2458-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در شمال روستای مرک مورد تقاضای 
محمد مرکی 82- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2459-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
شمال روستای مرک مورد تقاضای هادی مرکی در تاریخ 96/2/6 بخش 3 بیرجند : 1- ششدانگ یک 
قطعه محوطه مشجر پالک 1580فرعی از 222-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه تقاب مورد تقاضای 
محمد جوانشیر  2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 466 فرعی از 225-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای سمانه حسین نیا 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر پالک 467 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای غالمرضا 
رشد 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 468 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
مزرعه کالته ملک مورد تقاضای حسین رشد در تاریخ 96/2/7  5- ششدانگ یکباب مدرسه دبستان 
روستای رزگ ماهمیران پالک 31 فرعی از 332-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه رزگ ماهمیران مورد 
تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش وپرورش 6- ششدانگ یک باب مدرسه 
دبستان روستای گلگون پالک 7 فرعی از 335-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه گلگون مورد تقاضای 
دولت جمهوریاسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش 7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک 151 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه رستمی مورد تقاضای علیرضا چاحوضی 
8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 43 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه 
محمدی موسوم به گودال شن مورد تقاضای سید علی وسیله 9- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 44 فرعی 
از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه محمدی موسوم به گودال شن مورد تقاضای سید محمد 
وسیله 10- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 45 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی چاه محمدی موسوم به گودال شن مورد تقاضای علیرضا ابراهیمی در تاریخ 96/2/9  11- ششدانگ 
مزرعه و قنات علی آباد مشهور به کالته غالم  پالک 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در جنب مزرعه 
گلبرگان مورد تقاضای محمد کریمیان نژاد و احمد عبداللهی 12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 
یک فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم جنب گلبرگان مورد 
تقاضای محمد کریمیان نژاد 13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2 فرعی از 1114-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای محمد کریمیان نژاد 
14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 3 فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی 
آباد مشهور به کالته غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای احمد عبداللهی 15- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک 4 فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم مجاور 
گلبرگان مورد تقاضای احمد عبداللهی 16- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  پالک 5 فرعی 
از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای 
محمد کریمیان نژاد در تاریخ 96/2/10  17- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان پالک 6 فرعی 
از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای 
احمد عبداللهی 18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 7 فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای احمد عبداللهی 19- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی پالک 8 فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته 
غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای محمد کریمیان نژاد 20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 9 
فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم جنب گلبرگان مورد 
تقاضای احمد عبداللهی 21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 10 فرعی از 1114-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای محمد کریمیان نژاد 
22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 11 فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی 

آباد مشهور به کالته غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای علی عبداللهی 23- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی پالک 12 فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی 
آباد مشهور به کالته غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای علی عبداللهی 24- ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی پالک 13 فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته 
غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای علی عبداللهی در تاریخ 2/11/ 96 بخش 4 بیرجند : 1- ششدانگ یک 
باب مدرسه دبستان روستای رومنجان پالک 106 فرعی از 12-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مزرعه 
رومنجان مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش 2- ششدانگ یک 
باب مدرسه دبستان روستای شیخ آباد پالک 106 فرعی از 47-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مزرعه 
شیخ آباد مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش 3- ششدانگ یک 
باب مدرسه دبستان روستای یوشو پالک یک فرعی از 92-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مزرعه یوشو 
مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش 4-ششدانگ یک باب 
مدرسه دبستان روستای کاخک پالک 1157 فرعی از 111-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مزرعه 
کاخک مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش در تاریخ 96/2/12  
5- ششدانگ یک باب مدرسه دبستان روستای نصرآباد هردنگ پالک 543 فرعی از 212-اصلی بخش 4 
بیرجند واقع در اراضی مزرعه نصرآباد هردنگ مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت 
آموزش و پرورش 6- ششدانگ یکباب مدرسه دبستان روستای نورشک پالک یک فرعی از 354-اصلی بخش 
4 بیرجند واقع در اراضی مزرعه نورشک مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت 
آموزش و پرورش 7- ششدانگ یکباب مدرسه دبستان روستای اصغریه پالک یک فرعی از 828-اصلی بخش 
4 بیرجند واقع در اراضی مزرعه اصغریه مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت 
آموزش و پرورش 8- ششدانگ یکباب مدرسه دبستان پالک یک فرعی از 829-اصلی بخش 4 بیرجند واقع 
در اراضی مزرعه چاه طالقانی مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و 
پرورش در تاریخ 96/2/13 بخش 6 بیرجند :  1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 773 
فرعی از 34-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی ابتدای جاده درح سمت چپ مورد تقاضای حسین شفیعی 
2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 774 فرعی از 34-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی 
سربیشه ابتدای جاده درح سمت چپ مورد تقاضای حسین شفیعی 3-ششدانگ یک قطعه زمین بندسار 
پالک 471-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مستثنیات مرتع نوزادو جمالی  مورد تقاضای مظهرعلی 
یعقوبی 4- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار پالک 472-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مستثنیات 
مرتع نوزادو جمالی  مورد تقاضای مظهرعلی یعقوبی 5- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار پالک 473-اصلی 
بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مستثنیات مرتع نوزاد و جمالی  مورد تقاضای مظهرعلی یعقوبی در تاریخ 
96/2/14 بخش 7 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان پالک 22 فرعی 
از 308-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در اراضی مرتع تگ درح  مورد تقاضای فدا حسین گلشنی درح در تاریخ 
96/2/16 بخش 8 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه زمینمشتمل بر سالن مرغداری و گاوداری پالک 732 
فرعی از 44-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کوشکک مورد تقاضای طاهره محمود آبادی 2- 
ششدانگ یک قطعه زمین بند مزروعی دیمه زار  پالک 575-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی ضلع 
جنوب شرقی خسروآباد  مورد تقاضای حسین قالی باف 3- ششدانگ یک قطعه زمین بند مزروعی دیمه زار  
پالک 576-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی ضلع جنوب شرقی خسروآباد  مورد تقاضای حسین قالی 
باف در تاریخ 96/2/17 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 578-اصلی بخش 8 بیرجند 
واقع در اراضی مجاور مزرعه آویجان  مورد تقاضای سیده سعیده اصغری 4- ششدانگ یکباب محوطه مشتمل 
برتاسیسات پرورش شتر مرغ پالک 579-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی مجاور مزرعه آویجان  مورد 
تقاضای سیده سعیده اصغری 5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 580-اصلی بخش 8 
بیرجند واقع در اراضی مجاور مزرعه آویجان  مورد تقاضای سیده سعیده اصغری 6- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار  پالک 581-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی مجاور مزرعه آویجان  مورد تقاضای سیده 

سعیده اصغری در تاریخ 96/2/18 
بخش 13 بیرجند:  1- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر پالک 18 فرعی از 78-اصلی بخش 13 بیرجند واقع 
در اراضی مزرعه زیرگ  مورد تقاضای شکراله طالبی مفرد 2- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر پالک 33 فرعی 
از 78-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی مزرعه زیرگ  مورد تقاضای شکراله طالبی مفرد 3- ششدانگ 
یک قطعه باغ پالک 50 فرعی از 78-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی مزرعه زیرگ  مورد تقاضای 
شکراله طالبی مفرد 4- ششدانگ یک قطعه باغ پالک 207 فرعی از 78-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در 
اراضی مزرعه زیرگ  مورد تقاضای شکراله طالبی مفرد در تاریخ 96/2/19 در روزهای فوق مندرج در این 
آگهی انجام می گردد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق 
الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر 
یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک 
مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 
سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 
قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم  نمایند  در غیر این صورت متقاضی می 
تواند به مراجع ذیصالح فوق الذکر  مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این  اداره  تسلیم 

و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار : 95/12/26     رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بیرجند
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دستور شروع انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستا  و  اعالم شرایط پیش ثبت نام

دکتر رحمانی فضلی در ابالغیه اي به فرمانداران 
و بخشداران سراسر کشور، دستور شروع انتخابات 
کرد. صادر  را  روستا  و  شهر  اسالمي  شوراهاي 

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات کشور  
انجام  بخشنامه  تصريح  بر  بنا  کرد:  تأکید  هم 
تسهیل  بمنظور  و  بوده  اختیاري  نام  ثبت  پیش 

بیني شده است و در صورتي  نام پیش  ثبت  در 
که داوطلب تمايلي به پیش ثبت نام نداشته باشد 
نام مستقیمًا  ثبت  براي  تواند  مقرر مي  زمان  در 
نمايد. مراجعه  ها  بخشداري  و  ها  فرمانداري  به 

مفاد  بر  بنا  کرد،  نشان  خاطر  کیاسری  شجاعی 
اين بخشنامه، مدارک الزم جهت پیش ثبت نام 
است: قرار  اين  از  پیشخوان  دفاتر  در  داوطلبان 

۲-يک  ملی  کارت  و  شناسنامه  اصل  ۱-ارائه 
مدرک  اصل  ۳-ارائه  جديد   ۳*۴ عکس  قطعه 
تحصیلی فوق ديپلم يا معادل آن براي داوطلبان 
جمعیت  نفر  هزار  بیست  تا  شهرهاي  شوراهاي 
شهرهاي  براي  آن  معادل  يا  لیسانس  مدرک  و 
باالي بیست هزار نفر جمعیت ۴-دارا بودن سواد 
روستاهای  داوطلبان  ی  برا  نوشتن  و  خواندن 
تحصیلي  مدرک  ارائه  و  جمعیت  خانوار   ۲۰۰ تا 
دويست  باالي  روستاهاي  داوطلبان  براي  ديپلم 
خدمت  پايان  کارت  اصل  جمعیت۵-ارائه  خانوار 
روشن  بر  دال  معتبر  مدرک  يا  عمومی  وظیفه 
آقايان ۶-ارائه  براي  نظام وظیفه  بودن وضعیت 
اصل گواهی قبول استعفا برای دارندگان مشاغل 
موضوع ماده ۲۸ قانون انتخابات شوراها ۷-ارائه 
اصل گواهی عدم سوء پیشینه ۸-ايثارگران )آزاده 
مي  تمايل  صورت  در   ) شهید  فرزند   ، جانباز   ،

توانند مدارک مربوطه را ارائه نمايند .

رزمایش ترافیکی نوروزی نیروهای 
امدادی و خدمات رسان آغاز شد

 امیرآباديزاده - رزمايش ترافیکی نوروز 9۶ پلیس راه
 با حضور  اورژانس، آتش نشانی، جمعیت هالل 
احمر برگزار شد. اين طرح با هدف ارائه خدمات 
در  آرامش  و  از خطر  پرهیز  شعار  با  تر   مطلوب 
شود. می  اجرا  نوروزی  مسافران  ،برای   سفر 

فرمانده انتظامی استان تخلفات حادثه ساز را خط 

قرمز پلیس در جاده ها دانست و به رانندگان توصیه 
نوروز  نمايند،تا  رعايت  را  ترافیکی  مقررات  کرد: 
 خوشی داشته باشیم. شجاع در اين مراسم بیان کرد:

 خراسان جنوبی محور مواصالتی ۱۵ استان کشور 
به مشهد مقدس است، وی افزود: تیم های گشت 
محسوس  استان  جاده های  تمامی  در  راه  پلیس 
رانندگان  با  يافت و  نامحسوس حضور خواهند  و 
انتظامی  فرمانده  کرد.  خواهند  برخورد  متخلف 
استان ۱۵  در  گذشته  سال  اينکه  اشاره  با  استان 
مورد حادثه در چهارشنبه آخر سال گزارش شد، از 
مردم استان به دلیل کاهش چشمگیر اين حوادث 

در سال جاری قدردانی کرد.

طرح اشتغال روستایی با همت  خیرین 
برای نخستین بار در استان

فردوس،  شهرستان های  مردم  ماليی-نماينده 
شورای  مجلس  در  بشرويه  و  طبس  سرايان، 
اسالمی عنوان کرد : جلسه ای با مجمع خیرين 
اشتغال کشور گذاشتیم که مقرر شد طرح توسعه 
روستاهای  که  شود  انجام  روستاها  در  اشتغال 
شهرستان فردوس به عنوان پايلوت مشخص شد.

رونمایی از کتاب
 فرهنگ گویش مردم نهبندان

صدا و سیما- اين کتاب حاصل تحقیق وپژوهش 
چندين ساله آقای ذبیح ا... محمودی است ودارای 
بومی  های  واژه  و  اصطالحات  از  ۷۵۰۰مدخل 
و  فرهنگ  اداره  رئیس  است.  نهبندان  شهرستان 
با هدف  کتاب  :اين  نهبندان گفت  اسالمی  ارشاد 
معرفی فرهنگ بومی شهرستان نهبندان به نسلهای 
آينده ، در  ۳۵۰ صفحه نوشته شده  که ۵۰ صفحه 
آن حاوی تصاوير رنگی از ادوات و اشیا قديمی است.

جلسه آموزشی و توجیهی رؤساي هیئت 
هاي بازرسي انتخابات استان برگزار شد

غالمی-جلسه توجیهی تبیین برنامه هاي بازرسي 
امروز  صبح  استان،  هاي  شهرستان  انتخابات 
بازرسي  هاي  هیأت  دبیران  و  رؤسا  حضور  با 
انتخابات شهرستان ها و به رياست محمد فرهادي 
سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني و رئیس 
هیأت بازرسي انتخابات استان برگزار شد وی بر 
اهمیت و حساسیت انتخابات مهم و سرنوشت ساز 
تاکید کرد و افزود : ما به عنوان امانت داران مردم، 
بايد در جريان برگزاري انتخابات عالوه بر رعايت 
کامل قانون، اصل بي طرفي را در دستور کار خود 
قرار داده و تنها دغدغه مان تالش براي افزايش 

مشارکت حضور مردم در انتخابات باشد.

 افزایش قیمت در آرایشگاه ها تکذیب شد
 

تلفنی  تماس های  و  پیامک ها  پیرو  قاسمی- 
آرايشگاه های  نرخ  افزايش  بر  مبنی  آوا  دفتر  با 
بر آن شديم  نوروز،  بهانه عید  به  و مردانه  زنانه 
اتحاديه های  با  موضوع  اين  پیگیری  برای  که 
اتحاديه  رئیس  کنیم.چمنی،  گفت وگو  مربوطه 
آرايشگاه های زنانه در اين مورد گفت: واحد صنفی 
بايد طبق نرخ نامه از مشتری هزينه دريافت کند 
را  بگیرد  اضافه  مناسبتی  هر  به  اينکه  حق  و 
ندارد.وی همچنین اظهار کرد که از ابتدای آبان 
و  داشتیم  قیمت  افزايش  درصد  تا ۱۷   ۷ امسال 
دارد. وجود  نظارت  هم  اعیاد  و  مناسبت ها   در 

هم  مردانه  های  آرايشگاه  اتحاديۀ  رئیس  براتی، 
درصد   ۱۲ ساله  هر  که  کرد  بیان  مورد  اين  در 
افزايش قیمت براساس تورم، افزايش پول آب و 
برق و گاز داريم.وی تصريح کرد: در آستانۀ نوروز 
مشتری  جذب  برای  آرايشگاه ها  از  برخی  حتی 
ديده  تخلفی  واگر  می کنند  کار  هم  قیمت  زير 
شود مردم می توانند به سامانۀ ۱۲۴ اطالع دهند.                                              
با وجود اين اظهار نظرها اما به گفتۀ شاهدان عینی  
دربرخی از آرايشگاه های  معروف به خصوص زنانه 
در آستانه نوروز افزايش قیمت ديده شده است ، که 

همشهريان می توانند اين موارد را گزارش کنند.

14 هزار و 239 هزار مستمری بگیر در استان

ماليی-مديرکل تامین اجتماعی استان عنوان کرد:۱۰9 هزار و ۸۶۴ نفر بیمه شدی اصلی و ۱۴ هزار و ۲۳9 هزار مستمری 
بگیر در استان وجود دارد. به گفته درويشی بر اساس مصوبه جديد دولت اگر کارفرمايان فارغ التحصیالن را به کار گیرند 

از حق کارفرمايی معاف هستند و پیش بینی  می شود سال آينده میزان بیمه شدگان بیشتر شود.

رونمایی از تمبر باغ موزه جهانی اکبریه   

آمارهای بیکاری در استان درست نیست ؛ قرار نیست به ساز مرکز آمار ایران برقصیم

 حوادث سال 95 در استان 1046 مورد است
قاسمی- مديرعامل جمیعت هالل احمر با بیان 
در  تمام حوادث  در سال 9۵، مجموعه  اينکه 
از اين  استان ۱۰۴۶ مورد است، تصريح کرد: 
مجموعه بیشترين آن با ۶۵۴ مورد به حوادث 
نشست  در  خامسان  بازمی گردد.جواد  جاده ای 
خبری که روز گذشته با يک ساعت تأخیر برگزار 
شد، اضافه کرد که از ديگر موارد اين حوادث در 
استان می توان به ۱۰ مورد آتش سوزی مرتع، 
۳9 حادثه برف و کوالک، ۷  ريزش آوار، ۷۰ 
مورد سیل و آبگرفتگی، ۱۲۰ حادثه شهری و به 

۱۶ مورد حوادث کوهستان، اشاره کرد.
جاری  سال  در  که  کرد  نشان  خاطر  وی 
داشتیم  ديده  آسیب  نفر  هزار ۳۶۵  حدود ۱۰ 
و همچنین ۲ هزار و ۱۷۳ نفر اسکان اضطراری 

انجام شده است، و در مجموع يک هزار و ۴۱۶ 
تیم امداد عملیاتی به تعداد ۴ هزار و ۱9۵ نفر 
اعزام شدند.مدير  آمبوالنس  و همچنین ۸9۱ 
در  که  کرد  عنوان  جمعیت هالل احمر  عامل 
اطفای  يک  فقط  امسال  سوری  چهارشنبه 
حريق داشتیم و هیچ آسیب ديدگی رخ نداد و 
در مناطقی که امکان خطر در آن وجود داشت 
هم ۱۵ تیم اعزام شدند و ۴۶ نفر خدمت رسانی 

کردند و نیز ۱۰ آمبوالنس هم اعزام شده بود.

جاده ای،  میر  و  مرگ  عامل  مهمترین 
عوامل انسانی

خامسان تأکید کرد که برای کاهش صدمات 
در  را  مالی  منابع  بايد  جاده ای  تصادف های 

چون  کرد،  هزينه  افراد  برای  آموزش  بخش 
مهمترين عامل مرگ و میر به عوامل انسانی 
به  »نه«  کمپین  راه اندازی  از  بازمی گردد.وی 
کمپین  اين  در  گفت:  و  داد  خبر  تصادفات 
عالوه به فعالیت های مختلف ۵ کار وجود دارد 
که برای کاهش صدمات افراد تعهد انجام آن 
را می دهند.مدير عامل جمعیت هالل احمر با 
خوبی  کارهای  آموزش  حوزۀ  در  اينکه  بیان 
انجام شده است، عنوان کرد که در سال های 
و کمی  کیفی  آموزش  به  توجه  با  و 9۴   9۳
ديدگان  آموزش  ظرفیت  امدادگران،  آموزش 

تخصصی از ۱۰۰ به ۶۰۰ نفر ارتقاء يافت.

آموزش 23 هزار خانوار در طرح خادم

خامسان در ادامه اظهار کرد: در حوزۀ آموزش 
همگانی هم با )طرح خادم( قرار است در دورۀ 
۵ ساله، حدود ۲۳ هزار خانوار آموزش ببینند و 
همچنین حدود ۱۴ هزار و ۴۲۲ نفر از جوانان 
به گونۀ داوطلبانه در هالل احمر ثبت نام کردند.
وی همچنین با اشاره به اين مورد که در نوروز 
امسال تیم ۱۵ نفرۀ واکنش سريع استان آمادۀ 
خدمات دهی هستند، بیان کرد: در نوروز امسال 
۲۶ پايگاه ثابت، سیار و موقت با حضور يک 
هزار و ۸۵۰ نفر امدادگر داوطلب خدمت رسانی 
دستگاه   ۲۲ همچنین  وی  گفتۀ  می باشند.به 
آمبوالنس، ۱۱ ست نجات در نوروز امسال آماده 
ايمنی و سالمت مهیا  پايگاه  است و هم ۲۴ 
شدند و بالگرد امداد نیز از ۵ تا ۱۵ فروردين در 

خدمت مسافران و همشهريان می باشد.
طرح های  از  هالل احمر  جمعیت  عامل  مدير 
سال  در  رحمت  فرشتگان  و  مهر  ارمغان 
ارمغان مهر  برای طرح  افزود که  9۵ گفت و 
حدود ۴۲ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان و در طرح 
فرشتگان رحمت هم حدود ۱۷۱ میلیون و ۲۴۴ 

هزار تومان هزيه شده است.
)Ava.news18@gmail.com(

خبری  نشست  آخرين  ديروز  ماليی-عصر 
مديرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنايع 
دستی در باغ ، عمارت جهانی اکبريه برگزار 
شد. .در اين جلسه به درخواست سازمان میراث 
فرهنگی کشور تمبر باغ موزه جهانی اکبريه 

تجديد چاپ و از آن رونمايی شد .
 دبیر ستاد سفر استان  از آمادگی ۴9پايگاه 
۳۰پايگاه   ، عید  ايام  ويژه  انتظامی  نیروی 
امداد   ۱۶  ، اورژانس   ۶۰  ، احمر  هالل 
راهدارخانه   ۲۱  ، بیمه  شرکت   ۲۴  ، خودرو 
گردشگران  ويژه  رسانی  اطالع  ۴۰پايگاه  و 
خبر داد و عنوان کرد: کشیک ويژه شورای 

است وی  فعال  استان هم  در  اختالف  حل 
و  میزبانی  آمادگی  استان  اينکه  بیان  با 
روز  هر  در  نفر   9۴۱ و  هزار   ۱۲۰ اقامت  
هتل  در  تخت  تعداد  اين  افزود:  دارد  را 
بومگردی   های  خانه   ، مهمانپذيرها   ، ها 

ومسافرخانه ها پیش بینی شده است.

صنایع  فروش  34نمایشگاه  فعالیت 
دستی در ایام عید

نمايشگاه   ۳۴ اينکه  به  اشاره  با  رمضانی 
خواهند  فعال  دراستان  دستی  صنايع  فروش 
فرهنگ  از  استفاده  برای  کرد:  بیان  شد، 

استفاده  عشايرها  ظرفیت  از  ايرانی  اصیل 
نصب  چادر  سیاه  شهرها  وردی  در  و  کرديم 

و درآن نمايشگاه محصوالت تولیدی استان به 
فروش خواهد رسید.رمضانی خاطرنشان کرد: 

صنايع  صادرات  دالر  ۲میلیون  گذشته  سال 
تاکنون  سال  ابتدای  از  که  داشتیم  دستی 

تومان  ۷۸۰میلیون  و  میلیارد  يک  بر  بالغ 
است.  بوده  استان  در  دستی  صنايع  فروش 

تمبر باغ موزه جهانی اکبریه
 تجدید چاپ شد

میراث  سازمان  گردشگری  معاون  عربی 
يک  گردشگری  تورهای  از  هم  فرهنگی 
روزه و نیم روزه در استان خبرداد و بیان کرد: 
۷۰راهنمای گردشگر در بناهای تاريخی و بافت 
گردشگران  از  میزبانی  برای  شهرها  قديمی 
اطالعات  طبق  وی  گفته  به  هستند.  مستقر 
هدف  به  ۱۲۰۰گردشگر  گذرنامه  پلیس 
بازديد وارد استان ما شده اند اما آمار دقیق از 

گردشگران در دست نداريم.
)Ava.news14@gmail.com(

اشتغال  ماليی- ششمین کارگروه تخصصی 
اقتصادی  معاون  رياست سرفرازی  به  استان 
کل  مدير  سنجری  دبیری  به  و  استاندار 
حضور  با  اجتماعی   رفاه  و  تعاون  کار، 
امیرحسنخانی نماينده مردم فردوس ، سرايان 
، بشرويه و طبس برگزار شد.سنجری مديرکل 
از  کرد:  عنوان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون   ، کار 
ابتدای امسال بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان توسط 
کمیته  امداد و ۴میلیارد توسط بهزيستی  برای 

تسهیالت استغالزايی جذب شده است .

مطالعات اولیه طرح تکاپو
 به اتمام رسید

اشتغال  و  کار  و  تکاپو)کسب  طرح  به  وی 
پايدار( در استان که از سال 9۲ اجرايی شده 
است اشاره کرد و افزود:اين  طرح با مصوبه 
شورای استغال کشور و با همکاری  صندوق 
نظارت  و   )unido(جهانی صنعتی  توسعه 
از  به طور رسمی  وزارت کار در تمام کشور 

هدف  خواهدشد.سنجری  اجرايی  اينده  سال 
کم  اقشار  اقتصادی  رونق  را  تکاپو  طرح  از 
خانواده  و  خانوار  سرپرست  زنان   ، درآمد 
هايی زير نظر  حمايت سازمان های حمايتی 
ادامه داد: برای اجرای  هستند عنوان کرد و 
هر پروژه ۳ تا ۵ سال زمان تعیین شده است.

بیان  استان  اشتغال  تخصصی  دبیرکارگروه 
کرد: در همین راستا وزارت کار با ۷ وزارتخانه 
که  است  کرده  منعقد  ای  نامه  تفاهم  ديگر 

زيرساخت های اين طرح را آماده کنند.

آمارهای مناقض معضل برنامه ریزی 
در استان  

در  تکاپو  طرح  اجرايی  مسئول  »عابدزاده 
استان« نیز در اين جلسه عنوان کرد:متاسفانه 
يکی از مشکالتی که برا ی برنامه ريزی در 
صحیح  آمارهای  نبود  دارد  وجود  استان 
صنفی  های  واحد  تعداد  که  نوعی  به  است 
، معدنی  ، صنعتی ، خدماتی ، کشاورزی و 

حتی فارغ التحصیالنی که در خراسان جنوبی 
با آن چیزی که  مشغول به تحصیل هستند 
شود  می  مشاهده  های  سازمان  سايت  در 
در  وی  گفته  است.به  متناقض  و  متفاوت 
از حوزه ها ۲۵ هزار نفر آمار گم شده  يکی 
سختی  به  ها  ريزی  برنامه  در  را  ما  کار  و 
مواجه کرده است.مسئول اجرايی طرح تکاپو 
اتمام  به  طرح  اولیه  مطالعات  اينکه  بیان  با 
رسیده است خاطرنشان کرد: در رسته های 
فرش ،   صنايع تبديلی کشاورزی ، فناوری 
و  گردشگری   ، دستی  صنايع   ، اطالعات 
ايجاد  توان  می  استان  در  نقل  و  حمل 
کرد. علمی  و  دقیق  ريزی  برنامه  و  اشتغال 

  به سند توسعه استان انتقاد داریم
امیر حسنخانی رئیس مجمع نمايندگان استان 
در  همچنان  بیکاری  آمارهای  اينکه  بیان  با 
استان فضايی است بیان کرد: مديران ما برای 
اينکه کارنامه خوبی ارائه دهند يا آمارها را نمی 

با  دهند.وی  می  ارائه  ديگر  طوری  يا  بیننند 
تاکید براينکه آمارهای بیکاری در استان بیشتر 
به  آمارها  افزود:اين  است  رضوی  خراسان  از 
مردم ضرر زده است چه کسی بايد جوابگو ی 
مردم باشد؟رئیس مجمع نمايندگان خاطرنشان 
ديده  تکاپو  در طرح  استان  توسعه  کرد: سند 
نشده است اما ما به همین سند هم انتقاد داريم 
که راهکاری برای اشتغال  درآن ديده نشده 
دامداری  اينکه  بیان  با  حسنخانی  است.امیر 
يادآورشد:  است،  رفته  بین  از  ما  و کشاورزی 
کشاورز و دامداری که داريم يک سرمايه است 
و بايد آن را حفظ کنیم.وی تاکید کرد: مصرف 
کاال در ايران باالاست و فروش هم خوب اما 

کاالهای قاچاق نفس صنعت را گرفته است.

قرار نیست به ساز 
مرکز آمار ایران برقصیم  

اشتغال  تخصصی  دبیرکارگروه  سنجری  
رئیس مجمع  به صحبت های  پاسخ  در  نیز 

نمايندگان استان درباره آمارهای ارائه شده از 
طرف مديران ،عنوان کرد: مديران تولید آمار 
به طور تصادفی  ايران  آمار  نمی کنند مرکز 
بیکاری  نرخ  از  آماری  فصل  هر  انتخابی  و 
استان می دهد که اگر کاهش يا افزايش پیدا 
کند همه هجمه ها به سمت اداره کار است.

نرخ  تابستان  فصل  در  کرد:  بیان  سنجری 
بیکاری به ۱۳درصد هم می رسد اما قبل از 
آن حدود ۸ درصد است مگر می شود در يک 

استان ۵درصد آمارها جابه جا شوند؟
اين وضع  با  مردم هم  براينکه  تاکید  با  وی 
سردرگم شده اند افزود: پايه های آماری کشور 
آمار داريم.  علمی نیست هر فصل يک نوع 
به  نیست  قرار  کرد:  بیان  نیز  امیرحسنخانی 
ايران برقصیم و اگر مشکلی  ساز مرکز آمار 
دارد رئیس مرکز آمار را به استان دعوت کنیم 
همه  گفت:  شود.وی  فصل  و  حل  مسئله  تا 
مسئوالن جزء ارکان نظام هستند و اگر کم 
کاری کنیم به پای نظام نوشته می شود.    

معاون اقتصادی استاندار: مدیرانی که تغییر نگاه نمی دهند تشریف ببرند
کارگروه  اولین  گذشته  روز  قوسی-صبح 
ايجاد  مورد  در  استان   GNAF تخصصی 
و راه اندازی سامانه يکپارچه نشانی امالک 
برگزار  استاندار  اقتصادی  معاون  رياست  به 
ابتدا مديرکل پست  به عنوان دبیر  شد. در 
جلسه اظهار کرد: در بانک اطالعات مکانی 
نشانی  يکپارچه  -سامانه  سینا  سامانه  يا 
استاندار  آدرس  دارای  مکانی  هر  ايرانیان- 
محله/معبر/پالک  سیالبی  سه  صورت  به 
دستگاه  تمام  در  آدرس  اين  و  بود  خواهد 
بود.  خواهد  جاری  و  ساری  اجرايی  های 
کد  آدرس  اين  کنار  در  داد:  ادامه  صابريان 
پايان  در  و  گیرد  می  قرار  رقمی  ده  پستی 
اجرايی  های  دستگاه  پروژه  کامل  استقرار 
به  هم  با  را  شان  اطالعات  توانند  می 
اشتراک بگذارند. وی اضافه کرد: اين طرح 
بازارهای  شناسايی  کار،  و  کسب  حوزه  در 
کاال و خدمات، رصد مهاجرت، نقل و انتقال 

آتش  و  اورژانس  شهری،  خدمات  امالک، 
گفته  به  بود.   خواهد  مفید  بسیار  نشانی 
سازی  هنگام  به  آن،  بخش  مهمترين  وی 
 GIS کدپستی ده رقمی و تولید نقشه های
می باشد که در اداره پست انجام شده است. 

صرف هزینه حدود 200 میلیون تومان
صابريان ادامه داد: تقريبا نقشه های GIS تمام 
نقطه های شهری -۲۸ شهر استان- را تهیه 
کرده ايم اما اينکه اين نقشه ها چقدر کیفیت 
دارد بستگی به پیشرفت پروژه دارد و اين که 
باالتر  را  ها  نقشه  کیفیت  روز  به  روز  بتوانیم 
ببريم. وی افزود: متولی اين کار همه دستگاه 
های اجرايی چون ثبت اسناد، مديريت برنامه 
ريزی، فناوری اطالعات، شهرداری می باشد. 
بین  جاری  سال  در  کرد:  تصريح  دبیرجلسه 
به هنگام  برای  الی ۲۰۰ میلیون تومان   ۱9۰
سازی و تولید نقشه های GIS هزينه شده 

است و پیش بینی می کنیم در سال آينده هم 
همین مقدار هزينه شود. وی عنوان کرد: مبلغ 
پست   اداره  داخلی  منابع  از محل  هزينه شده 
بوده است چون از لحاظ اعتباری در استان در 
مضیقه بوديم، معطل اعتبارات استانی نشديم. 
صابريان تصريح کرد: عالوه بر کدپستی و نقشه 
ها، اطالعات دستگاه های خدمات رسان شامل 
تلفن  کدملی،  تلفن،  و  گاز  اشتراکات  شماره 
همراه بايد روی نقشه اصلی پیاده شود. برای 
دسترسی عموم اليه بندی های مختلفی وجود 
دارد که بخشی از آن امنیتی است و بخشی از 
آن که مربوط به حوزه کسب و کار می شود را 

در اختیار عموم قرار خواهیم داد.

اجرای طرح در مهرشهر 
به صورت پایلوت

رقمی  ده  پستی  کد  تمام  اينکه  بیان  با  وی 
است،  رکورد  ۶۱۶هزار  استان  در  شده  ثبت 

افزود: مرز محالت در تعدادی از شهرها بعد از 
مکاتبات انجام گرفته هنوز اعالم نشده و خیلی 
از معابر بدون نام هستند و بسیاری از مکان 
اين  که  است  شهرداری  آبی  پالک  فاقد  ها 
مشکالت بايد مرتفع شود.  به گفته وی قرار 
است اين طرح به صورت پايلوت در مهرشهر 
اجرا شود و معايب و مزايای آن مشخص شود. 
و  شده  انجام  بندی  پارسل  مهرشهر  برای 
کدپستی ده رقمی و طول و عرض جغرافیايی 
روی نقشه قرار گرفته و فقط بايد نقشه ها را 
ارتقا بدهیم و سپس برای تکمیل سه سیالب 
الزم است شهرداری پالک آبی را تعیین بکند.
توضیح   GIS متخصص  اشرفی  ادامه  در 
داد: درخصوص اين گونه پروژه ها دستگاه 
گويا  کنند.  نمی  همکاری  اجرايی  های 
اطالعات مکانی، ابزاری برای اعمال قدرت 
در  پست  اداره  آيا  شد:  متذکر  وی  است. 
آينده اطالعات را رايگان در اختیار ديگران 

قرار خواهد داد؟ من فکر نمی کنم.
سرفرازی معاون اقتصادی استاندار در اين باره 
توضیح داد: از زمانی که من وارد کار شده ام 
تمام نگاه هايی که وجود دارد به نتیجه ديگری 
بايد همراه  يا  رسیده است و باالخره مديران 
تشريف  و  کنند  انتخاب  را  دوم  راه  يا  شوند 
ببرند. تمام مديران بايد تغییر نگاه را در خود 
ايجاد بکنند. در حوزه اقتصادی آثار تغییر نگاه 

در جلسات کارگروه ها ديده می شود. 
کرد:  بیان  شهرداری  نماينده  علوی  پايان  در 
هنگفت  هزينه  صرف  مستلزم   GIS حوزه 
نقشه  سازمان  با  پروژه  يک  در  فقط  است. 
برداری نیروهای مسلح در مورد نقشه برداری 
هوايی از شهر بیرجند مکاتبه کرديم و سپس 
يک رقم نجومی به ما اعالم کردند. برای اين 
هزينه ها نیاز به يک منبع وجود دارد و معموال 
فروش اطالعات مطرح می شود و اين يکی از 

منابع درآمدی سازمان ها است. 

سرمقاله
دعای  در  که  آنچه   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (
تحويل سال به زيبايی تمام به آن پرداخته شده 
ای  واالبصار:   القلوب  يامقلب  است  اين  است 
الیل و  يا مدبر  ؛  قلبها و ديدگان  دگرگون کننده 
النهار: ای تدبیر کننده شب و روز ؛ يا محول الحول 
و االحوال: ای گرداننده سال و حالت ها ؛حول حالنا 
الی احسن الحال : بگردان حال ما را به نیکوترين 
با  که  است  قیمت  ذی  آنگاه  سال  .تحويل  حال 
تحويل حال آدمی همراه شود.در اين دعای شريف 
از خدا می خواهیم  طبیعت وجود ما رابه بهترين 

ونیکوترين طبیعت هابدل کند.
قلب و بصیرت قلبی از مولفه های مهم معنوی در 
اين مسیر است قلب سرچشمه تمام جوشش ها 
و خیزش های وجود انسان است اما صدافسوس 
آنقدر که تحويل سال و رسوم آن خودنمايی می 
کند تحويل حال جلوه ای ندارد و پشت پرده غفلت 
هیچ انگاشته می شود۰ اما تحويل حال به احسن 
الحال آنگاه واقع می شود که از پلشتی معصیت 
رها شويم. موال علی )ع( نیز در همین راستا عید 
واقعی را روزی می داند که آدمی در آن روز گناه 
نکند. عید که از عود گرفته شده و در لغت به معنی 
بازگشتن است.دگرگونی سال جديد و بازگشت بهار 
نو و عید نوروز عیدهايی  چون عید فطر را تداعی 
می کند.مسلمان روزه دار پس از يک ماه عبادت 
زدوده  اش  توحیدی  فطرت  از  غبار  که  را  روزی 
شده و به فطرت توحیدی بازگشته را عید می گیرد 
کوتاه همین  با جمالتی  تحويل سال هم  دعای 
مسیر را بیش روی آدمی می گذارد.  زدودن زنگار 
پلیدی از آيینه دل مسیر ديگری در اين راه است.

از اين رو يکی از اعمال نوروز روزه گرفتن است 
تا انسان خود را در راستای رسیدن به ُحسن حال 
موعود  بلند  نام  با  البته  را  نوروز  دهد.  قرار  الهی 
نوروز  ما  روايات  در  پیونديست.  نیز  آخرالزمان  
امام  القاب  است.از جمله  )عج(  روز ظهور مهدی 
عصر )عج( ربیع االنام )بهار مردمان( و نضره االيام 
بهار  روايات  سه  است.براساس  روان  سرسبزی  
هستی داريم قرآن که بهار فقهاست.پیامبر که بهار 
سرزمینهاست و مهدی )عج( که بهار مردمان است

چه خوب است در لحظات تحويل سال در بهار 
که  کنیم.  دعا  حقیقی  بهار  آمدن  برای  مجازی 

بهار جانها همان است.

5% قیمت پایه ساالنه شرکت در مزایده به ریالقیمت پایه ساالنه به ریالموضوع مزایدهآدرس تاسیسات سیلندر پر کنیردیف

6.840.000.000342.000.000بهره برداری از تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع برای یک سال شمسیخراسان جنوبی- سربیشه-درح- بازارچه مرزی میل178

آگهی مزایده مرحله اول     تاریخ انتشار: 95/12/26 
سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی در نظر دارد: بهره برداری از تاسیسات سیلندر پرکنی 
گاز مایع واقع در بازارچه مرزی میل 78 )ماهیرود( را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان محترم می 
توانند از تاریخ 95/12/21 الی 96/01/15 همه روزه از ساعت 8:30 صبح لغایت 14 به استثنای ایام تعطیل جهت 
اخذ اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه و تحویل پیشنهادات خود به سازمان همیاری 
شهرداری های استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند - خیابان غفاری - خیابان یاس - پالک 45 و یا به نشانی 

اینترنتی www.sk-hrm.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس : 056-32341280-81
بازگشایی پاکت های پیشنهادی در محل سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی روز چهارشنبه مورخ 

1396/01/16 ساعت 10 صبح طبق برنامه زمان بندی شده انجام خواهد شد. شرکت کننده در مزایده بایستی اصل 
فیش واریزی را در پاکت مربوطه به همراه مدارک ارسال نماید و هرگونه چک تضمینی، ضمانت نامه و ... مورد قبول 

واقع نمی باشد.
پیشنهادات فاقد فیش واریزی و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و امضای پشت و روی فرم تقاضا 
ضروری است. کلیه هزینه های مربوط به بیمه محل ، نیروی انسانی ، تعمیرات ، اظهارنامه گمرکی، دارایی ، بیمه و 

غیره به هر اسم و رسم بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
اخذ اطالعات از دفتر مزایده واقع در سازمان همیاری و بازدید از محل الزم و ضروری می باشد. بدیهی است در 
صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم مسئولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود. هزینه های برگزاری مزایده نقدا 

از شخص برنده دریافت خواهد شد.

سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامی است. 
متقاضیان می بایست فرم مربوط به شرکت در مزایده را دریافت و پس از مطالعه و بازدید از محل نسبت به تکمیل 

آن با پذیرش مفاد و مندرجات آن اقدام نمایند.
تهیه سیلندر خالی گاز استاندارد به میزان مورد نیاز بر عهده برنده مزایده می باشد. واریز 25% حق بهره برداری سالیانه 
در صورت برنده شدن به صورت نقدی به حساب سازمان به عنوان سپرده الزامی می باشد. تحویل یک فقره ضمانت 
نامه به ارزش کل مبلغ 20.000.000.000ریال تاسیسات موصوف در صورت برنده شدن الزامی می باشد. تامین 
برق اضطراری و سایر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بر عهده بهره بردار خواهد بود. کلیه مسئولیت های حقوقی، 
مالی، امنیتی، خرید و حمل گاز و شارژ و فروش سیلندرهای پر شده بر اساس قوانین و مقررات و اظهار گمرکی و 

هرگونه مسئولیتی مترتب بر آن بر عهده بهره بردار خواهد بود.  



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
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پيامبر صلي ا... عليه و آله فرمودند:
 َفَنيِرُزوا إن َقَدرُتم ُكلَّ َيوٍم َيعني تَهاَدوا و تَواَصُلوا ِفي الّل 

 َكفاَک ادبا تَجنُُّبَک ما تَکرُه ِمن َغيرَک
اگر مى توانيد هر روز را نوروز كنيد؛ يعنى در راه خدا به يکديگر هديه بدهيد

 و با يکديگر پيوند داشته باشيد. )دعائم اإلسالم، ج 2، ص 326(

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام 

 جناب آقای پرویزی استاندار معزز خراسان جنوبی
 با کمال تأسف با خبر شدیم  همسر خواهر گرامی تان  مرحوم حاج سید علی اسدی

 دار فانی را وداع گفت. از خداوند متعال برای متوفی طلب مغفرت و برای شما و خانواده عزیزشان 
صبر جمیل مسئلت می نماییم. 

هیئت مدیره ، مدیرعامل و پرسنل موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

جناب آقای مهندس سید علی اکبر پرویزی 
استاندار محترم خراسان جنوبی    

مصیبت وارده را خدمت جناب عالی صمیمانه تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحوم رحمت الهی 
و برای بازماندگان محترم صبر الهی خواستاریم.

مدیریت شعب بانک سپه منطقه خراسان جنوبی

هشت سال از درگذشت مادر مهربان و مادر بزرگ عزیزمان

 شادروان زینت صحرانشین همسر مرحوم محمدعلی بنی اسدی مقدم 
می گذرد، یادش در قلب و وجودمان همواره زنده است و زنده خواهد ماند. روحش شاد

فرزندان و نوه ها

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 شادروان حجیه نساء حاجی آبادی
 )همسر مرحوم علی محمد دهقان(

 را به اطالع همه عزیزان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه
 امروز پنجشنبه 95/12/26 ساعت 10 صبح از محل غسالخانه برگزار می گردد

حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده دهقان 
جناب آقای مهندس پرویزی

استاندار معزز خراسان جنوبی 
با اندوه فراوان و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ارتحال داماد بزرگوارتان

 مرحوم حاج سید علی اسدی اسفراین
 برای آن مرحوم غفران الهی و برای جناب عالی و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

احمد محبی - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 

جناب آقای مهندس پرویزی 
استاندار معزز و مردمی خراسان جنوبی

با نهایت تأثر مصیبت درگذشت شادروان حاج سید علی اسدی
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، ضمن ابراز همدردی

علو درجات و رحمت الهی برای آن مرحوم و صبر برای بازماندگان را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

ریاست و کارکنان دانشکده فنی و حرفه ای ابن حسام

جناب آقای مهندس پرویزی
استاندار محترم و معزز  خراسان جنوبی

با نهایت تأثر و تأسف مصیبت وارده را حضور جناب عالی تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان

 برای آن مرحوم علو درجات و برای خانواده های داغدار و سایر بازماندگان محترم صبر آرزومندیم.

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

به منظور تداوم ارائه خدمات 
و تکریم بیمه شدگان، 

کارفرمایان و  مستمری بگیران 
عزیز، شعب تامین اجتماعی 

 در سراسر استان امروز 
پنجشنبه 95/12/26 تا ساعت 

14 و شنبه 95/12/28 تا 
ساعت 17 فعال برای جامعه 

 هدف می باشد.

روابط عمومی اداره کل 
تامین اجتماعی 

خراسان جنوبی 

آی قصـه قصه قصـه 
نون و پنیـر و پستـه 
نرخ ها اینجا شکسته 
کیفیتـش درستــه 
آجیل و نقل و پستـه 
اینجا به صف نشسته 
تـو فــروش بهـاری 
بجنب که کم نیـاری 

ما کیفیت را فدای قیمت نمی کنیم

پسته و آجیل کارگر
حاشیه میدان سوم مدرس 
)عرضه مستقیم پسته به قیمت کلی(

استخدام پیمانی سازمان تامین اجتماعی
دردو بخش بیمه ای و درمانی سراسرکشور

 جهت کسب اطالعات بیشتر وثبت نام به نشانی اینترنتی ذیل مراجعه فرمایید
WWW.ESTEKHDAMI.TAMIN.IR

95/12/30 دوشنبه  تا   95/12/24 شنبه  سه  از  نام  ثبت   مهلت 
مشاغل مورد نیاز بخش بیمه ای خراسان جنوبی :

 کارشناس امور اداری-کارشناس امور بیمه - کارشناس فن آوری اطالعات
مشاغل مورد نیاز بخش درمان خراسان جنوبی:

جراحی  رادیولوژی،  داخلی،  اطفال،  های  رشته  در  متخصص  پزشک 
عمومی، قلب و عروق ، پزشک عمومی ، دندانپزشک ، مهندس بهداشت 
محیط ، کارشناس فناوری اطالعات ، کارشناس پرستاری ، کارشناس 
فنی و مهندسی ، کارشناس پرتوشناسی ، کارشناس مامایی ، متصدی 
 خدمات دارویی ، متصدی خدمات اداری ، متصدی پذیرش و اطالعات

 روابط عمومی اداره کل ومدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی 

مدیریت خراسان جنوبی 
خیابان معلم - بین معلم 12 و 14

32204335 -8

 فروش انواع مانتو  در سایز هـای متنوع
 و  خیلـی بـــزرگ ، شومیز 
 لباس راحتی ، روسری و شال و...

جنب
 لباس زیر
 پـروانـــه
 افتتــاح شــد

آدرس :  بیست متری- دوم مدرس  به طرف پاسداران   09151601140

هدیه روزمادروروززن فراموش نشه مانتو ویژه مامانای 
عزیز در سایز بزرگ مجلسی و نخی رسید

روزوالدت یگانه دخت پیغمبر مبارک باد
پوشاک پروانه اجناس جدید راباتخفیف 10 درصد به مناسبت روز مادر ارائه می کند










