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سرمقاله

لزوم نگاه واقع بینانه
 به کشاورزی استان
* امین جم

استان خراسان جنوبی حدود بیست سال است که 
از خشکسالی شدید رنج می برد.به طوری که به 
گفته مسئوالن از ابتدای سال تاکنون،عالوه بر دو 
دهه خشکسالی  شاهد خشکسالی بسیار شدیدی 
در استان هستیم.در چنین شرایطی لزوم مدیریت 
منابع آبی  مخصوصا در بخش کشاورزی بیش از 
پیش احساس می شود. ریسک باالي کشاورزي 
به علت بارندگي کم و  ...  ) ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

سختگیری بانک ها 
در پرداخت تسهیالت 

فرماندار مرکز استان در شورای اشتغال عنوان کرد  :  

استقبال از پهلوانان 
خراسان جنوبی
افتخار آفرینان و پهلوانان تیم پیشکسوتان استان با 
استقبال مردم و مسولین به استان بازگشتند . تیم 15 نفره 
 خراسان جنوبی در نخستین دوره مسابقات زورخانه ای
 کشور در مجموع تیمی در تمام رشته های زورخانه ای

 قهرمان این دوره شد  ...  ) مشروح در صفحه 6 (

کاشت 14 هزار
پیاز گل الله در  

مرکز استان 
یک مقام مسوول در شهرداری بیرجند از کاشت 14 
هزار پیازگل الله درعرصه های فضای سبز شهری 

این شهرخبر داد. ...  ) مشروح در صفحه 3 (

عکس : مجتبی گرگی

حضور حماسی مردم استان در راهپیمایی ۹ دی

فرماندار بیرجند : مسئولی که نمی تواند شرایط استان را درک کند جایش در این استان نیست و باید از این جا برود *  تا زمانی که بانک ها دستورالعمل بانک 
مرکزی را رعایت نکنند وضع اخذ تسهیالت به همین منوال و با مشکالت زیاد ادامه خواهد داشت و بهبودی نخواهیم یافت *  دستورالعمل بانک مرکزی تسهیالت 
تا سقف ۱۵ میلیون تومان تنها نیاز به یک ضامن معتبر دارد * بانک ها خودشان باید به دنبال جذب تسهیالت بروند نه اینکه با سخت گیری های بیجا مانع از این 

کار شوند *  اگر تسهیل ایجاد نکنیم قطعا نخواهیم توانست مطالبات مردم را پاسخ گو باشیم ) مشروح در صفحه ۷ (

صندوق کارآفرینی امید از محصوالت بازارمحور و رقابت پذیر حمایت می کند/قدردانی از حضور حماسی مردم استان در مراسم گرامیداشت یوم ا... ۹ دی/خرید زعفران دسته بندی در طرح تضمینی گنجانده شود /  صفحه ۷

حجت االسالم رئیسی : 
می خواهند فتنه جدید درست کنند ؛ مردم مطالبات

 خود را مطرح کنند اما اجازه سوء استفاده ندهند

احمد توکلی: 
اعتراضات خیابانی

 قابل پیش بینی بود 

عباس عبدی:
 همین که مردم االن تجمع می کنند و در دوره 

احمدی نژاد نمی کردند، یعنی پشت پرده دارد

محمد علي پورمختار:
 احمدی نژاد اگر مدرکی دارد

 به رهبری ارائه کند

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

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

شادروان حاج غالمحسین برنای تنها
گرد هم می آییم تا مرثیه فراقش را زمزمه کنیم. با حضور پرمهرتان 
تسلی بخش دل هایمان باشید. زمان: امروز یکشنبه ۹6/۱0/۱0 از ساعت 

3 الی 4 بعدازظهر  مکان: هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب(
خانواده های: برنای تنها، بنازاده و سایر فامیل وابسته

یک سازمان دولتی در نظر دارد: برای ایاب و ذهاب کارکنان به صورت روزانه 
و در مسیر ۱00 کیلومتری جاده بیرجند - طبس و بالعکس نسبت به اجاره 4 
 تا 6 دستگاه اتوبوس بین شهری )اسکانیا، 4۵۷و...( مجهز به سیستم گرمایشی -
سرمایشی، صندلی استاندارد و مبله به مدت یک سال از تاریخ ۱3۹۷/0۱/0۱

 و مطابق با قرارداد کارفرما از طریق مناقصه اقدام نماید. 
مناقصه  فرم  دریافت  و  بیشتر  اطالعات  توانند جهت کسب  می  داوطلبان 
حداکثر تا تاریخ ۱3۹6/۱0/30 با شماره های 0۵6324۷۹۷62 - 0۹۱203۹۱660 

و 0۹۱0۵4۷۹۹۷۹ از ساعت 8 صبح الی 20 
)به جز ایام تعطیل( تماس حاصل نمایند.

* از عالقه مندان با هر توان دعوت به همکاری می نماید *

آگهی مناقصه )نوبت اول( 

جناب آقای مهندس مهدی هنری 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس بسیج سازندگی استان خراسان جنوبی 
که نشان از درایت، توانمندی و مسئولیت پذیری شما می باشد، صمیمانه 
تبریک و تهنیت عرض می نماییم و از خداوند متعال سربلندی، سالمتی 

و توفیق روز افزون تان را آرزومندیم.
مدیرعامل، هیئت مدیره و پرسنل موسسه فرهنگی و هنری عرفان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمد زهرایی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور 
که نشان از درایت، توانمندی و مسئولیت پذیری شما می باشد، صمیمانه 
تبریک و تهنیت عرض می نماییم و از خداوند متعال سربلندی، سالمتی 

و توفیق روز افزون تان را آرزومندیم.
مدیر عامل ، هیئت مدیره و پرسنل 

موسسه فرهنگی و هنری عرفان خراسان جنوبی
جناب آقای مهندس مهدی هنری 

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 
رئیس بسیج سازندگی استان خراسان جنوبی 

که مبین درایت، توانمندی و مدیریت ارزنده و اهتمام ورزی شما 
در امور می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 از درگاه باریتعالی توفیقات روز افزون و بهروزی تان را آرزومندم.

اسماعیل خداپرست- رئیس انجمن صنفی
کارفرمایی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محسن علیزاده 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

شهـردار خوسف 
که نشان از سوابق، تجربیات ارزشمند و توان مدیریتی شماست تبریک 

عرض نموده، از خداوند متعال موفقیت و سربلندی تان را آرزومندم.

اسماعیل خداپرست 
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مجتمع های 

خدماتی رفاهی بین راهی استان خراسان جنوبی

تشکر و تقدیر
اینک که با عنایت پروردگار، دعای خیر و همت شما خوبان، مادرمان که به علت آلزایمر پس از 
نماز مغرب و عشا روز جمعه از جمع ما جدا و ناپدید شده بود به خانواده بازگشت. بر خود الزم 
می دانیم مراتب سپاس و قدرشناسی خود را از همه شهروندان عزیز، اقوام، دوستان، همکاران 
و نیروهای محترم انتظامی علی الخصوص جناب سرگرد سرچاهی فرماندهی محترم 

کالنتری ۱۱ توحید و پرسنل محترم، گروه امداد و نجات هالل احمر
 و سایر عزیزانی که به وسعت قلب های مهربان شان آمدند و ما را یاری کردند، اعالم داریم. 
 بی اغراق حضور انسان دوستانه همه سروران گرامی آن هم در سرمای شدید جمعه شب
  اشک شوق را در چشمان مان جاری نمود و هیچ گاه این همه محبت و بزرگواری از حافظه مان

پاک نخواهد شد. به همه شما درود می فرستیم، قدردان محبت های شما هستیم
 و از خداوند می خواهیم توفیق جبران را به ما عنایت فرماید. ان شاء ا...

خانواده های: محمدنژاد و هالل بیرجندی 

جناب آقای مهندس قاسم برنای تنها
با نهایت تاسف و اندوه درگذشت پدر گرامیتان شادروان غالمحسین برنای تنها

را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده غفران و رحمت الهی
 و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزومندم.

ابوالفضل اطمینانی

آگهی فراخوان مزایده عمومی امالک مازاد 
)مدیریت شعب استان خراسان جنوبی(

پست بانک ایران در نظر دارد: تعداد 2 رقبه امالک تملیکی را از طریق مزایده به فروش برساند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/10/23

مهلت تحویل پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/11/05
نشست گشایش پاکت ها: روز شنبه مورخ 96/11/07 ساعت 9 صبح در محل سرپرستی 

استان به نشانی خیابان پاسداران، نبش چهارراه محالتی می باشد.
 متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت این بانک به نشانی
 www.postbank.ir بخش سایر موارد/ مناقصه و مزایده ها مراجعه نمایند.

روز دهم دی ماه 1365 خورشید زندگی مان 
در اوج اقتدار و شرف و در دفاع از مرزهای میهن
 به شهادت رسید. در سی و یکمین سال عروج 

جهادگر شهید  سید  اسماعیل رضوی 
یاد و خاطره اش را گرامی می داریم.

محل شهادت: سومار
گلزار: روستای سیدان 

خانـواده شهیـد

از غم هجر پدر سوخته ایم

به مناسبت سومین سالگرد درگذشت شادروان 

حـاج علیرضـا دالوریان 
یاد آن مرحوم را با ذکر فاتحه و صلواتی 

گرامی می داریم.

همسـر و فرزنـدان

)هوالبـاقی(

جلسـه هفتمین روز درگذشت

 شادروان حاج محمدرضا زرنگ

امروز یکشنبه مورخ ۹6/۱0/۱0 بعد از نماز مغرب و عشا در محل 
مسجد توحید برگزار می گردد، حضور شما سروران موجب تسلی قلوب 

بازماندگان خواهد بود.

خانواده مرحوم زرنگ
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تخم مرغ هر کیلو 8800 تومان/ قیمت اندکی کم شد 
 
میزان- تخم مرغ که در روزهای گذشته با رکوردشکنی هر شانه با قیمت 20 هزار تومان به فروش می رسید علی رغم واردات تخم مرغ و توزیع آن در بازار اما، همچنان در 
برابر کاهش قیمت مقاومت می کند و آنچنان که باید قیمت آن کاهش نیافته و اکنون هر شانه تخم مرغ 17 هزار و 500 به فروش می رسد.مهدی یوسف خانی   گفت: قیمت 
تخم مرغ در هفته جاری هنوز مشخص نشده است. هفته گذشته کیلویی 8800 تومان به فروش رسیده است.با وارداتی که صورت گرفته قیمت تخم مرغ ارزان می شود.

سرمقاله

لزوم نگاه واقع بینانه
 به کشاورزی استان
* امین جم

) ادامه سرمقاله  از صفحه 1  (بارندگي کم و نامنظم و وضع 

بحرانی منابع آب زیر زمینی  حاالمشکل مهمي 
است که حل آن تنها از طریق جایگزین کردن 
روشهای جدید کشاورزی امکان پذیر می باشد.
مدیریت مصرف در بخش کشاورزی با توجه به 
خشکسالی،شامل بخش هایی از جمله استفاده از 
روش های بهینه آبرسانی،کشت بذرهای خاص 
و مقاوم و یا درختان مقاوم با اقلیم،کشت کمتر 
محصوالتی   یادیگر  هندوانه  مانند  محصوالتی 

که آب زیادی مصرف می کنند  است.
های  برنامه  از  یکی  متاسفانه  وضع  این  در 
چندان  که  است  بذرهایی  کاشت  مسئوالن 
مناسب اقلیم و خاک استان به نظر نمی رسد.به 
 عنوان مثال کاشت کلزا در هرخاک و منطقه ای
گندم  دیگرکشت  مثالی  در  یا  و  نیست  جوابگو 
در استان چندان به صرفه نیست و طبق آمارها 
حجم برداشت از زمین های گندم استان نسبت 
به سایر استان ها بسیار کم است.مشکل دیگری 
که شاهد آنیم عدم استفاده از روان آب هاست. 
که عزم جدی برای استفاده مفید از ان دیده نمی 
شود.در  حفر چاه ها هم مشکالتی به چشم می 
اید از جمله چاه هایی که گاه اشتباه یا به اجبار 

حفرشده است.
که حفر چاه در دشت باعث باالآمدن نمک هایی 
از سطح  تدریج  به  سالیان  در طی  که  می شود 
زمین به اعماق رفته اند و بازگرداندن آن باعث 
مشکالتی برای زمین و کمبود محصول می شود. 
سال ها پیش بود که چندین حلقه چاه آب برای 
تامین آب شرب فردوس در دشت بحرانی آیسک 
که زخم فرونشست ها در آن نمایان است، حفر 
مسئوالن  اعتراض  صدای  زمان،  همان  از  شد. 
محلی و مردم آیسک به علت استفاده از این آب 
برای مصارف غیر شرب مثل مصرف گلخانه بلند 
بود و آن ها خواستار کنترل آب خروجی از دشت 
بودند.مردم آیسک مخالف تامین آب شرب نبودند 
و نیستند اما با  برداشت بی رویه و بی حساب و 

کتاب آب موافق نیستند. 
هم  آب  از  حتی  خاک  معتقدند،  کارشناسان 
اما  است  بازیافت  قابل  آب  زیرا  است،  مهمتر 
ندارد.  بازتولید  قابلیت  مدت  کوتاه  در  خاک 
مدیریت  های  طرح  اجرای  و  ریزی  برنامه 
امنیت  یک  به  نیاز  کشاورزی  در  آب  مصرف 
اقتصادی ضمانت. . .  ) ادامه سرمقاله  در ستون مقابل (

( اجرایی عدالت در توزیع آب و موارد  ادامه سرمقاله   (

بیشمار دیگری دارد.راه دیگر کمک به فرهنگ سازی 
و ارتقای مصرف صحیح و بهینه آب اعمال طرح های 
تشویقی از طرف دستگاه های دولتی نظیر پرداخت 
یارانه های صحیح به طرح های مدرن و جدید آبیاری 
کشت محصوالتی که صرفا نیاز به آبیاری غرقابی و 
پر مصرف ندارند و اصالح تعرفه ها برای مشترکان 
پر مصرف چه از نظر استحصال بی رویه آبهای زیر 

زمینی و چه از نظر برداشت آبهای سطحی است.

نظر دولت درباره شرط درآمد کمتر
 از ۷۰۰ هزار تومان برای پرداخت یارانه

سازمان برنامه و بودجه برخی اخبار در خصوص تعیین 
سقف درامد هفتصد هزار تومان برای دریافت یارانه 
نقدی را تکذیب کرد.در اطالعیه سازمان برنامه و بودجه 
در خصوص برخی خبرها درمورد معیار حذف یارانه 
نقدی امده است، دولت در الیحه بودجه سال 1397 
برنامه معطوف کردن یارانه های نقدی به گروه های 
هدف را پیشنهاد کرده است. برای این منظور تا کنون 
گروه های زیر، فارغ از میزان درآمدهایشان، مشمول 
دریافت یارانه نقدی شناخته شده اند. مدد جویان کمیته 
امام )ره(- مددجویان سازمان بهزیستی- زنان سرپرستان 
خانوار- افراد ساکن در دهستان های با ضریب 6و 7و 
8و 9- بیماران خاص- عشایر- بازنشستگان- ایثارگران- 
سایر گروه های نیازمند )شامل کارگران ساختمانی، 
.)... و  باربران  مساجد،  خادمان  صیادان،  قالیبافان، 

خبرهای تازه از ورود خودروهای برقی به 
شهرهای ایران؛ ۵۰۰۰ تاکسی برقی در راه

معاون مرکز خودرو و توسعه فناوری خودروهای برقی 
پژوهشگاه نیرو در تشریح جزئیات ورود خودروهای 
برقی به شهرهای ایران از طراحی مدل آزمایشگاهی 
و  برقی  خودروهای  ملی  شارژ  ایستگاه  نخستین 
همچنین ورود تاکسی برقی )حدود5000( به چرخه 

حمل و نقل عمومی تهران در سال 97 خبر داد.

شرط معافیت مالیاتی رزمندگان اعالم شد 

تسنیم- با اجرای بند ذ ماده 88 قانون برنامه ششم 
توسعه، رزمندگان حداقل با دوازده ماه حضور در جبهه 
مشمول معافیت صد در صدپرداخت مالیات میباشند.

به استناد بند ر ماده  88 قانون  مذکور نیز معافیت 
پرداخت کسورات بازنشستگی برای رزمندگان دارای 24 

ماه تمام حضور در جبهه الزم االجرا میباشد.

وزیر آموزش و پرورش: ساختمان های مدارس 
یکی از فضاهای ایمن در کشور است

فارس- وزیر آموزش و پرورش با اشاره به عدم تخریب مدارس نوساز در 
زلزله اخیر کرمانشاه، گفت: یکی از فضاهای ایمن در کشور، ساختمان های 
مدارس است که بعد از وقوع زلزله شاهد این امر هستیم.سید محمد 
بطحایی وزیر آموزش و پرورش در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه در میان همه عوامل 
آموزشی، فضا و تجهیزات از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار در فرآیند 
یاددهی و یادگیری است، اظهارداشت: آثار تربیتی اعم از مثبت ویا منفی که 
از فضای آموزشی به جا می ماند بسیار مهم و ماندگار است؛ بنابراین رنگ به 
کار رفته در در و دیوار مدارس، نوع مصالح ساختمانی و نوع معماری، همه 

در یادگیری دانش آموزان موثر هستند.   

کپی شناسنامه از سیستم اداری حذف شد

سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه ای خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی 
تأکید کرد، در راستای اجرای بند الف ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه، 
ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابالغ این دستور العمل زیرساختهای الزم را 
جهت حذف دریافت کپی مدارک هویتی  از شهروندان مهیا کنند. به گزارش 
تسنیم در بند الف ماده 68 قانون برنامه ششم آمده است: به منظور ایجاد 
نظام اطالعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل،واحدهای 
زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای 
اسالمی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت 
عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مکلفند استعالمات 
هویت اشخاص حقیقی، کاال و خدمات، دارائی های منقول و غیرمنقول و 
نشانی مکان محور را به صورت الکترونیکی در چهارچوب قانون انجام دهند.

مدت اقامت در مدینه کاهش می یابد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی حج و زیارت، حمید محمدی که به منظور 
مذاکره با مقامات حج عربستان دراین کشور به سر می برد دراین باره در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت:با وجود آنکه وزارت حج عربستان در پی 
تکمیل طرح توسعه مسجدالحرام قصد دارد تعداد حجاج را افزایش دهد 
)ما نیز در مذاکرات افزایش سهمیه ایران را بطور جدی مطالبه کردیم(، اما 
در مدینه نه تنها امکانات اقامتی جدید ایجاد نشده ، بلکه بواسطه تخریب 
بخش هایی از مناطق شرق، جنوب و تا حدی غرب مسجد النبی ، ظرفیت 
اقامت نسبت به چهارسال قبل کمتر نیز شده است.به این ترتیب حداقل 
تا سال 98 که بخشی از شهرک جدید و مدرن دارالهجره در 3 کیلومتری 
مسجدالنبی به بهره برداری می رسد، ناگزیر باید به دلیل فقدان امکانات 

مناسب مدت اقامت حجاج در مدینه را کاهش داد.

اظهارات نوبخت درباره قیمت بنزین تکذیب شد

امروز؛آخرین مهلت ثبت نام طرح کسری و معافیت خدمت ایثارگران

تسنیم- عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97، با بیان اینکه دولت 
به دنبال تعدیل برخی هزینه ها در الیحه بودجه 97 می باشد، 

گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه امروز تلفیق از 
آمادگی دولت برای عرضه بنزین با قیمت 1200 تومان خبر داده 
است. با این حال دفتر سخنگوی دولت با انتشار اطالعیه ای 
اعالم کرد: اظهارات منتسب به رئیس سازمان برنامه و بودجه 
درباره قیمت بنزین در کمیسیون تلفیق مجلس صحت ندارد.

مهرداد الهوتی در گفت و گو با تسنیم، با بیان اینکه در جلسه 
امروز کمیسیون تلفیق برخی وزرای دولت از جمله وزیر نفت و 
وزیر اقتصاد و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه حاضر 
بودند، گفت: در این جلسه نوبخت رئیس سازمان برنامه و 

بودجه از آمادگی دولت برای تعدیل قیمت بنزین و تعیین 
قیمت 1200 تومان برای هر لیتر بنزین در سال آینده خبر داد.

هر  به  کرد،  تاکید  بودجه  تلفیق  کمیسیون  عضو 
شده  گرفته  نظر  در  تومانی   1500 پیشنهادی  نرخ  حال 
نمایندگان  و  نبوده  قطعی   97 سال  در  بنزین  برای 
دارند. را  خود  نظرات  خصوص  این  در  مجلس 

سازمان  رئیس  گفته های  اساس  بر  داد،  ادامه  الهوتی 
های  هزینه  برخی  تعدیل  برای  دولت  وبودجه  برنامه 
است. کرده  آمادگی  اعالم  بودجه  الیحه  در  شده  ذکر 

مباحث  به  نوبخت  جلسه،  ادامه  در  اینکه  بیان  با  وی 
اشتغال  کالن  طرح  و  یارانه ها  هدفمندی  مانند  کلی 
قیمت  افزایش  از  دولت  گفت:  است،  کرده  اشاره  زایی 
که  گرفت  نظر  در  درآمد  تومان  میلیارد   17.400 سوخت 
میلیارد  هزار   73 هزینه  برای  نیاز  مورد  منابع  از  قسمتی 
می کند. تامین  را  سال 97  در  زایی  اشتغال  طرح  تومانی 

با این حال دفتر سخنگوی دولت با انتشار اطالعیه ای اعالم 
کرد: اظهارات منتسب به رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره 
ندارد. تلفیق مجلس صحت  کمیسیون  در  بنزین  قیمت 

فارس- جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا با اعالم 
نفر در طرح کسری و  تاکنون 305 هزار  این مطلب که 
فردا  گفت:  کرده اند،  ثبت نام  ایثارگران  خدمت  معافیت 
ابراهیم  است.سردار  طرح  این  در  ثبت نام  مهلت  آخرین 
که  10  آذر  از  داشت:  اظهار  فوق  خبر  اعالم  با  کریمی 
طرح ثبت نام معافیت و کسری خدمت فرزندان ایثارگران 
در سراسر کشور آغاز شده است تا این لحظه، 305 هزار 
نفر ثبت نام کرده اند.جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی 
وقت  پایان  تا  ثبت نام  که،  مطلب  این  بر  تأکید  با  ناجا 
اداری فردا یکشنبه 10 دی ادامه دارد، اعالم کرد: ثبت نام 

خانواده هایی  تمام  به  نمی شود.وی  تمدید  وجه  هیچ  به 
بوده اند  رزمنده  و  آزاده، جانباز، ایثارگر  مادرشان  یا  پدر  که 
توصیه کرد برای ثبت نام مراجعه کنند؛  حتی کسانی که 
بر اساس طرح امام حسن مجتبی )ع( در مناطق عملیاتی 
درگیر حضور داشته و معادل رزمندگی برای آنها محسوب 
برای  سنی  محدودیت  گفت:  کریمی  می شود.سردار 
و  است  کوچک  ایثارگر  فرزند  اگر  و  ندارد  وجود  ثبت نام 
مشمول محسوب نمی شود نیز باید برای ثبت نام مراجعه 
کنند؛ همچنین اگر ایثارگر قباًل از کسر خدمت برای یک 
فرزند خود استفاده کرده باشد می تواند برای فرزند دیگر 

اگر  کرد:  تأکید  نظام وظیفه  ارشد  مقام  کند.این  ثبت نام 
ایثارگری فرزندش هم اینک در حال انجام خدمت سربازی 
است نیز برای ثبت نام به دفاتر پلیس + 10 مراجعه کند.

خاطرنشان  ناجا  عمومی  وظیفه  نظام  سازمان  جانشین 
کرد: بعد از پایان مقرر برای ثبت نام و بررسی یک ماهه، 
اسامی افرادی که در زمره 20 هزار نفر کسری یا معافیت 
از خدمت امسال باشند اعالم خواهد شد؛ همچنین برای 
سایر افراد بانک اطالعاتی تشکیل می شود تا بتوان برای 
تصمیم گیری  آتی  سال های  در  آنها  کسری  یا  معافیت 

کرد.

دعوت نامه مجمع عمومي فوق العاده انجمن صنفي کارگران ساختماني شهرستان بیرجند 
)نوبت دوم(

با توجه به اينکه جلسه مجمع عمومي فوق العاده سه شنبه مورخ 1396/10/5 ساعت 10/30 صبح 
به حد نصاب نرسيده است جلسه نوبت دوم شنبه مورخ 1396/10/23 ساعت 19 بعد از نماز مغرب 
و عشا در محل حسينيه امام جعفر صادق )ع( واقع در فلکه اول سجادشهر تشکيل مي شود. از کليه 
اعضاي محترم دعوت مي شود حضور به هم رسانند. چنانچه عضوي بنا به داليلي نتواند شخصا 
حضور يابد، مي تواند همزمان با نماينده خود يک هفته قبل از تشکيل مجمع به دفتر انجمن واقع 
در بلوار شهيد صيادشيرازي ، بلوک 92 مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه 

مجمع را دريافت نمايند.
دستور جلسه:  اصالح بند الف و ب ماده 7 اساسنامه انجمن به پيشنهاد هيئت مديره

هیئت مديره انجمن صنفي کارگران ساختماني شهرستان بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

شماره ثبتی: 2583   شناسه ملی: 10360042848  شماره: 208   تاریخ: 96/10/7   تاریخ انتشار آگهی: 96/10/10
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی ساعت 9/30 صبح روز پنجشنبه تاريخ 96/10/21 در محل سالن حسينيه مسجد امام 
حسين )عليه السالم( واقع در خيابان پاسداران برگزار می گردد. از کليه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصميم نسبت به بررسی موضوع ذيل در اين مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به داليلی 
نتواند شخصا حضور يابد می تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش يک هفته قبل از تشکيل مجمع 
به دفتر شرکت واقع در خيابان مدرس- خيابان شهيد تيمورپور- پالک 81  مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غير 

عضو يک رای می باشد.
دستور جلسه: 1- اصالح ماده 6 اساسنامه، تمديد مدت فعاليت شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان 
آموزش و پرورش خراسان جنوبی از تاريخ 1397/3/21 به مدت 5 سال و تاييد استمرار فعاليت قانونی شرکت 

از تاريخ 1391/4/21 لغايت 1392/10/24 و از تاريخ 1386/3/21 به مدت 16 سال تا تاريخ 1402/3/21

هیئت مديره تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اينکه در پرونده کالسه  961604 اجرايی آقای ايمان سرآسيايی محکوم به پرداخت مبلغ 27/892/728 ريال در حق 

آقای حسين تناکی  و مبلغ 1/323/000 ريال حق االجرا در حق دولت گرديده است و در قبال بدهی محکوم عليه 10عدد سبد سيب زمينی 
و پياز ام دی اف دو کشو هر کدام به مبلغ 850/000 ريال جمعا 8/500/000 ريال و ميز اتو کمددار 5 کشو 10 عدد هر کدام 2/500/000 
ريال جمعا 25/000/000 ريال و پايه قابلمه 6 طبقه 100 عدد هر کدام 250/000 ريال جمعا 25/000/000 ريال توقيف و جمعا به مبلغ 
58/500/000 ريال  کارشناسی گرديده و قرار است از طريق مزايده روز يکشنبه تاريخ 1396/10/24 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای 
احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بيرجند به فروش برسد که قيمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به شخصی که باالترين قيمت را 
پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد.  10 درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک 
ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. 
لذا متقاضيان در صورت تمايل می توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانی - بين طالقانی 16 و 14 مجتمع 
شوراهای حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمن آگهی 

مزايده از وب سايت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
منفرد- مدير اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اينکه در پرونده کالسه  962171 اجرايی آقای عليرضا  قاسمی پور محکوم به پرداخت مبلغ 206/170/741 ريا ل در 
حق آقای اميد حاتمی راد و مبلغ 10/000/000 ريال حق االجرا در حق دولت گرديده است و در قبال بدهی محکوم عليه 

71/756 سهم از سهام شرکت برق خراسان )سهامی خاص( به ارزش هر سهم 8032119543  ريال و توقيف و به مبلغ 57/653/277 
ريال کارشناسی گرديده و قرار است از طريق مزايده روز چهارشنبه تاريخ 1396/10/27 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام 
مجتمع شوراهای حل اختالف بيرجند به فروش برسد که قيمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به شخصی که باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايد فروخته خواهد شد.  10 درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به 
پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان 
در صورت تمايل می توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانی - بين طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل 
اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمن آگهی مزايده از وب 

سايت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
منفرد- مدير اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

انجام  خالصه مقاله های انگلیسی کارشناسی ارشد  
و ترجمه چکیده های پایان نامه توسط مدرس کانون زبان ایران

0۹۱۵۳۶۳۶۴۱۶ - محمـودی
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۱۴ هزار پیاز گل الله در بیرجند کاشته شد
مهر- مدیرعامل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند از کاشت ۱۴ هزار پیاز گل الله درعرصه های فضای سبز شهری بیرجند خبر داد. مجتبی انصاری 
صبح شنبه دربازدید از فضای سبز بیرجند افزود: این میزان پیاز درمیادین، تقاطع ها و بوستان های حوزه شهری کاشته شده که درمقایسه با سال گذشته ۶۰ درصد افزایش دارد.
وی اظهار کرد: دربررسی های میدانی، ساختارپیاز گل الله با شرایط آب و هوایی بیرجند سازگاری داشته و بهار سال آتی شاهد جلوه ای خاص درسیما ومنظرشهری خواهیم بود.

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

واقعا جای بسی تشکر و خدا قوت به مردم فهیم 
هم  باز  دیروز  که  جنوبی  خراسان  پرور  شهید  و 
بیعت  امام و شهدای خود تجدید  آرمان های  با 
کردند و با حضور خودشان در راه پیمایی عظیم 9 
دی مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زدند.به 
عنوان یک شهروند کوچک بر خود واجب دانستم 
استانی های عزیز خودم  از هم  را  مراتب تشکر 

داشته باشم 
93۶...777

و  پیشنهاد  صندوق  کم  خیلی  استان  ادرات  در 
بازرسی  های  سامانه  یا  و  شود  می  دیده  انتقاد 
ادارات  دیوار  و  درب  روی  بر  تخلف  گزارش  و 
دور  خواهید  می  هرچه  از  شود؟؟  می  مشاهده 
که  زیرا  نشوید  دور  بازرسی  و  نظارت  از  شوید 
واقعا نیاز برای ادرات می باشد سر خودمان هم 
شیره نمالیم که اینجا همه خوبند،کمی واقع بین 

باشیم.ممنون
ارسالی به تلگرام آوا

فرمودند  خودشون  فرمایشات  در  استاندار  قای 
شهرداری نبایداز هر راهی برای درامدزایی استفاده 
کند شهردارهم در سخنانش به این موضوع اشاره 
کرده که صرف درامد زایی نباید مدنظر شهرداری 
این حرفا رو فقط برای  این بزرگواران  باشه ولی 
خوشایند مردم وکالس کارشون میگن شهرداری 
فروشگاه  به  رو  شهر  مبالغی  دریافت  خاطر  به 
بودند  دستفروش  کاش  کرده  تبدیل  سیار  های 
میکنن  فروشی  وشلوار  کت  غفاری  چهارراه  سر 
در میدان دیگه کفش فروشی وازاین قبیل مردم 
در شهر شاهدند کاش همشهری می بودنداز شهر 
حقوق  مرن   میکنن  جمع  رو  درامد  میان  دیگه 
دولتی هم نمدن . در خیابانها ومیادین شهرداری 
هر جایی در دید بوده وفضایی خالی تابلوی بزرگی 
برای تبلیغات نصب کرده اصال براشون مهم نیست 
که جلو دید خانه ها ومغازه هایی که عوارض دادند 
وسازمانهای  شهرداری  برای  فقط  میشه  گرفته 
تابعه اش درامد مهمه نه رعایت حال مردم وزیبا 
سازی راهنمایی ورانندگی هم صحبت با تلفن رو 
جریمه می کنه ولی چون ساختمانشون روی ملک 
شهرداری است به تابلو ها که حداقلش دور میدان 
ابوذر رو گرفته اصال کاری ندارن بماند که سه راه 
معلم وسایر میادین ویگر هم پر از ابن تابلو هاست 
که حواس رانندگان رو پرت می کنه واقعا یک بام 
ودو هوادر بیرجند است متاسفانه در چهارشنبه بازار 
که تنها چیزی که رعایت نمبشه بهداشت وکیفیت 
اجناس است وبازاری شده فقط برای شهرداری که 

پولی میگیرن
ارسالی به تلگرام آوا

ندروز پیش صحبت اقای مهندس زهرایی مسول 
بسیج سازندگی رو خواندم ایشون که دیگر یک 
باسابقه جهادی است ومرد عمل ونمیشود  مدیر 
کرده  منافع شخصی صحبت  برای  که  زد  انگ 
کنند  توجه  حرفاشون  به  مسئوالن  خوبه  است 
ومصالح ومنافع مردم ر ا در نظر بگیرن نه تنها 
خوشحال کردن مسئوالن باالدستی وکشوری رو
واینهمه برای سرمایه گذاران سخت گیری نکنن

وهمچنین قدر مدیران بومی رو بدونن
ارسالی به تلگرام آوا

چه خوب است که هر چه سریعتر دولت در برابر 
گرانی های سرسام آور چاره اندیشی کند چرا که 

این اعتراضات اخیر فقط برای گرانی است 
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه شرکت مخابرات استان 

عطف به مطلب مندرج در روزنامه آوای خراسان 
به   ۱۶/۰9/9۶ مورخ   39۴8 شماره  به  جنوبی 
اینترنت  وضعیت  رساند:درخصوص  می  اطالع 
مشکل کلی وجود نداشته لذا در صورتی که هر 
ارتباط  در  مخابرات   ADSL مشترکین  از  کدام 
می  کنند،درخواست  می  مشاهده  مشکلی  خود 
یا  و   ADSL پشتیبانی   2۰2۰ سامانه  با  شود 
حاصل  تماس   2۰2۱ شماره  به  عمومی  روابط 

نموده تا بررسی الزم صورت گیرد.

ویرانگر  زلزله  سربازی-  محسن  سید 
با  را  شهر  این  فردوس  در   ۱3۴7 سال 
خاک یکسان کرد. پس از این زلزله بود که 
مردم آوارها را به حال خود رها کرده و در 
باالدست این ویرانه ها، شروع به ساخت و 
ساز کردند وشهر جدید فردوس ساخته شد. 
بود  ها  سال  همین  در  نیز  آموزشی  اماکن 
که احداث شد و اکنون با گذشت نیم قرن 
از عمر مدارس شهرستان فردوس آن ها و 

دچار فرسودگی شده اند.

با توجه به زلزله خیز بودن منطقه، نوسازی 
مدارس فرسوده شهرستان بسیار ضروری به 
نظر می رسد. در نوزدهمین مانور سراسری 
برگزارشد،  مدارس  در  تازگی  به  که  زلزله 
“بیکی” مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس 
استان اعالم کرد بیشترین مدارس فرسوده 
خراسان جنوبی در فردوس وجود دارد که می 
طلبد مسئوالن امر به روند نوسازی مدارس 
در  بیشتری دهند.  این شهرستان شتاب  در 
سالهای اخیر نیز مهمترین دغدغه مسئوالن 
آموزش و پرورش فردوس نوسازی مدارس 
و کاستن از تعداد مدارس فرسوده بوده است.

در همین باره مدیر اداره آموزش و پرورش 
فردوس در گفت و گو با خبرنگار آوا با بیان 
این که شهرستان فردوس در مجموع دارای 
افزود:  93 فضای آموزشی و پرورشی است 
از این تعداد 73 باب مدرسه است که دانش 

آموزان در آنها مشغول تحصیل هستند.

فردوس رتبه اول
مدارس فرسوده استان

بیشترین  کرد:  خاطرنشان  خداخواه  علیرضا 

فردوس  به  متعلق  استان  فرسوده  مدارس 
در  فرسوده  مدرسه   ۱5 اینک  و  است 
باید  نیز  مدرسه  دو  و  نوسازی  شهرستان 
مدارس  این  در  که  شود  سازی  مقاوم 
تحصیل  مشغول  آموز  دانش  هزار  از  بیش 
تهدید را  آنها  خطر  لحظه  وهر   هستند 

می کند. به گفته وی در ۱۰ سال گذشته 2۰ 
مدرسه نوسازی شده که خیرین، بنیاد برکت، 
بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان با مشارکت در 
ساخت  هزینه  3۰درصد  سازی  مدرسه  کار 

از  بر عهده داشته و ما بقی  را  این مدارس 
است.  شده  پرداخت  دولتی  اعتبارات  محل 
مدرسه  یک  ساخت  اکنون  افزود:  وی  
میلیارد  نیم  و  یک  به  نیاز  کالسه  شش 
تومان اعتبار دارد که برای نوسازی مدارس 

میلیاردی مورد  اعتبارات  فرسوده شهرستان 
پرورش  و  آموزش  مدیراداره  است.  نیاز 
فردوس خاطرنشان کرد: در زمان حاضر ۴ 

مدرسه و یک سالن منظوره در دست احداث 
است و تا کنون سه نفر از خیرین شهرستان 
هر کدام یک مدرسه ساخته و به آموزش و 

پرورش اهداء کرده اند.

تشکیل مجمع خیرین مدرسه یار
در فردوس

یار  مدرسه  خیرین  مجمع  تشکیل  از  وی 
در فردوس خبر داد و گفت: این مجمع دو 

سال قبل با هدف جذب کمک های مردمی، 
ساخت وبازسازی مدارس و پیگیری راههایی  
برای درآمد زایی مدارس تشکیل شده است. 
به گفته وی در راستای درآمد زایی مدارس، 
پرورش  و  آموزش  شورای  تصویب  با 

به  که  مدارسی  در  سازی  تجاری  فردوس، 
است.  شده  شروع  رسیده  کارشناسان  تایید 
مدیر اداره آموزش و پرورش فردوس اضافه 

کرد: در این طرح در ۱۴ مدرسه شهرستان 
وارد  آنها  آموزشی  فضای  به  ای  لطمه   که 
نمی شود ۴۱ واحد تجاری احداث خواهد شد 
این طریق  از  نیازهای مدارس  از  تا بخشی 

تامین شود.

نیاز مبرم مسکن مهر فردوس
به مدرسه ابتدایی

مهر  مسکن  مبرم  نیاز  به  اشاره  با  خداخواه 

زمان  در  کرد:  تصریح  مدرسه  به  فردوس 
حاضر فاز 2 و 3 مسکن مهر نیاز به احداث 
همت  که  دارد  ابتدایی  مقطع  برای  مدرسه 
خیرین و مسئوالن استانی را می طلبد. وی 
اعتبارات  از محل درآمد  افزود: در سالجاری 

2 درصد نفت 95۰ میلیون تومان و از محل 
ماده ۱8۰ نیز یک میلیارد تومان برای نوسازی 
مدارس فردوس مصوب شده که تا کنون این 

اعتبارات هیچ تخصیصی نداشته است.

تخصیص صفر
اعتبارات نوسازی تا کنون

مدیر آموزش و پرورش فردوس تاکید کرد: 
کمبود  با  نیز  مدارس  تجهیزات  بخش  در 
شدید مواجه هستیم و با توجه به اینکه 2۰ 
درصد اعتبارات نوسازی مربوط به تجهیزات 
مدارس است ولی به علت تخصیص نیافتن 

ادامه  بخش  این  در  ما  اعتبارات، مشکالت 
 8۰ از  بیش  کنون  تا  وجود  این  با  و  دارد 
مجهزبه  فردوس  شهرستان  مدارس  درصد 

سیستم گرمایشی شوفاژ شده است.

فرسودگی ساختمان
سینمای فردوس

خداخواه خاطرنشان کرد: تنها سینمای شهر 
فردوس در اختیار آموزش و پرورش است و 
نیز  سینما  این  ساختمان  اینکه  به  توجه  با 
 ، گردیده  احداث   ۱3۴7 سال  زلزله  از  بعد 
فرسوده است و نیاز به نوسازی دارد. به گفته 
و  وزارت مسکن  کارشناسان  نظر  برابر  وی 
سینما  ساختمان  شهرداری،  و  شهرسازی 
قدس فردوس فرسوده و باید هر چه زودتر 
تخریب شود. وی با بیان اینکه این موضوع 
پرورش  و  آموزش  شورای  اخیر  جلسه  در 
شد  مقرر  جلسه  این  در  گفت:  شد  بررسی 
از محل  فرماندار تالش شود  پیگیری  با  تا 
منابع مدیریت بحران استان برای تخصیص 

اعتبار و نوسازی آن اقدام شود. 
)Ava.news17@gmail.com(

هزار دانش آموز فردوسی
 زیر سقف های لرزان

هشدار مدیر آموزش و پرورش فردوس:

ما همیشه  داد که  نشان  حضور مردم در 9 دی 
در صحنه هستیم اما حضور مسوولین در صحنه 
خدمت به مردم کمرنگ است . بیشترین خدمت 

به مردم توجه به معیشتشان است 
ارسالی به تلگرام آوا

ستون  در  باران  نماز  خصوص  در  سالم،مطلبی 
پیام شما درج شده بود.کمی به مسائل پیرامون 
خود بنگریدبه نظر می رسد که مسلمان بودن ما 
می  دعا  و  نماز  خوب  اینکه  یعنی  است  تئوری 
خوانیم،خوب عزاداری میکنیم ولی ازمباحث دینی 
به صورت عملی غافلیم مثال،ربا و بانکداری غیر 
اسالمی،خواهر به برادر رحم نکردن و یا برادر به 
ای  گونه  به  کالهبرداری  و  طلبی  برادر،منفعت 
که کاسب سر مشتری را شیره می مالد و موجر 
باید  ما  لذا  بازی،و...  دالل  و  مستاجر،دالل  سر 
خداوند  درگاه  از  خود  ناشایست  اعمال  خاطر  به 
نماز  اینکه  نه  نموده  واقعی  وتوبه  کرده  استغفار 
باران بخوانیم و پس از آن به صغیر و کبیر رحم 
نکنیم.پس بیایید عامل و فاعل واقعی به مباحث 

دینی باشیم.
9۱5...9۰5

و  دل  خون  هزاران  بخاطر  ما  کشور   سالم 
شهید به امنیت رسیده واقعا واقعا متاسفم برای 
از عوامل  و دلقک ها  کسانیکه مثل میمون ها 
دهنشون  و  میکنند  حمایت  اخاللگر  و  بیگانه 
دوست  میندازن  بکار  مغزشون  بکارگیری  بدون 
ما  نکرده  خدای  و  بشه  بدتر  هم  این  از  دارین 
تجاوز  و  گرسنگی  از  و  یمن؟  و  سوریه  بشیم 
این یک خیال  بریم ؟  بین  از  به زن و بچه ها 
آگاه  نا  های  نشناس  نمک  تعداد  چی  هر  خام 
این جامعه زیاد بشه مطمئن باشید فدائیان این 
شعور  که  کسی  لطفا  پس  زیادن  هم  انقالب 

نداره در رابطه با انقالب حرف بیخود نزنه
9۱5...5۰۱

اصلی  دلیل  کاج  درختان  مقایسه  از  بعد  سالم. 
بی رمق شدن بعضی درختان کاج جدول کشی   
بود.  شهرداری خودش  ها  خیابان  درختان  پای 
به درختان کاج  و مردم  شهر بی مهری کرد. 

دادستان کجا تشریف دارید.
9۱5...۴9۱

پیرو  سالم  عبادی  آقایان  و  استاندار  آقای 
به  عدم  قانون  طبق  چرا  مردم  مکرر  تقاضاهای 
کار گیری  مجدد بازنشتگان  اقدامی  نمی شود 

به فکر جوانان بیکار بدون پارتی هم باشید  
9۰2...۱۴۶

سالم خدمت فرماندار محترم شهرستان درمیان 
نوغاب  روستای  زاده  بشیری  مهندس  جناب 
های  ازشهر  درمیان  شهرستان  مرکزی  بخش 
است  بیشتر  روستا  این  ساکن  جمعیت  درمیان 
ولی  شود  می  محسوب  پرجمعیت  نقطه  یک  و 
هیچگونه خدماتی ندارد و شهروندان این روستا 
گالیه دارند ازحضرتعالی که مسوول عالی اجرایی 

این شهرستان هستید فکری بیندیشید
9۱5...۴۶8

این همه داد و فریاد برای گردشگری در استان  
گروه  کار  همش  و  دهند  می  سر  مدیران  دارند 
این  میکنند  پا  بر  و...  دستی  نمایشگاه صنایع  و 
منه  نظر  از  کوتاه  های  قدم  و  ضعیف  حرکات 
لطفا  دهد  نمی  را  استان  تکانی  هیچ  شهروند 
دلتان را با دیدن ۴ تا گردشگر خارجی هم شاد 
نکنید و خودتان را گول نزنید ،هروقت به صورت 
استاندارد در دنیا به مقوله گردشگری نگاه کردید 
گزارش  به  نیازی  حتی  شما  که  است  وقت  آن 
ها  رسانه  به  گردشگر  برای جذب  خود  کارهای 
را  گردشگری  زیر ساخت های  واقعا  ندارید.ابتدا 
فراهم کنید اگر 3 تور همزمان داشتیم ایا امکان 
اسکان دارید؟ دوم آیا  مسئوالن مربوطه از جمله 
دفتر وزارت خارجی در استان و سایر معاونت های 
دستگاه های اجرایی چه تعاملی با کشورهایی که 
تشنه دیدن کویر هستند و بیشترین عالقه را به 
این نوع از گردشگری دارند برقرار نموده اند؟سوم 
یا کتاب در استان به چاپ  یا سایت  یک مرجع 
رسانده ایم که در فرودگاه یا ترمینال و یا میادین 
ورودی استان یا شهر قابل دریافت باشد و بانک 
اطالعاتی گردشگری استان در آن برای همگان 
قابل استفاده باشد؟لطفا اگر ایده ندارید حداقل از 
سایر استان ها و یا مراجع مربوطه کپی برداری 
کنید هم برای ما معجزه رخ می دهد.شما لطفا 

تقلید بکنید خالقیت پیش کش دوستان...
ارسالی به تلگرام آوا

پاسخ مسئوالن به پیام شما

عکس: سربازی

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
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نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. 
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فهرست گوشی های پرچمدار ۲۰۱۸ که از اسنپدراگون ۸۴۵ قدرت خواهند گرفت

عصر تکنولوژی-کمتر از یکماه قبل، اسنپدراگون ۸۴۵ برای پلتفرم موبایل توسط کوالکام معرفی شد و اکنون لیست گوشی های 
پرچمدار ۲۰۱۸ که قرار است از این پردازنده قدرت بگیرند، منتشر شد.اسنپدراگون ۸۴۵ بر اساس دومین نسل از لیتوگرافی ۱۰ 

نانومتری معرفی شد. این پردازنده جانشین اسنپدراگون ۸۳۵ است که اکنون در بهترین پرچمداران بازار قدرتنمایی می کند.
یکشنبه  *10 دی   1396 * شماره 3968

یادداشت

اقتصاد،گمرک،تجارت

رویه های گمرکی

* حمید رضا مشکی کاخکی
 کارشناس امور گمرکی

رویه صدور قطعی )صادرات کاال(: صدور قطعی 
کاال رویه ای است که بر اساس آن کاالی داخلی به 
منظور فروش یا مصرف از کشور خارج شود. )ماده 6۴ 
قانون امور گمرکی( اسناد مورد نیاز جهت صدور قطعی 
کاال عبارتند از :قبض انبار ، مجوز ارزیابی در خارج از 
اماکن گمرکی ، فاکتور ، فهرست عدل بندی ، گواهی و 
مجوز های قانونی و سایر اسنادی که گمرک در اجرای 
مصوبات مراجع صالحیت دار ضروری میداند.) بند ب 

ماده ۵۸ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی(.
ممنوعیت در صادرات: ۱- کاالهای ممنوع الصدور 

بر اساس شرع مقدس اسالم و یا به موجب قانون .
۲- اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص 

سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
۳- اقالم دامی یا نباتی و گونه های جانوری برای 
حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق 
فهرست اعالمی از سوی سازمان های مربوطه.)ماده 
۱۲6 قانون امور گمرکی(. ۴- سایر کاالهایی که به 
موجب قوانین خاص ممنوع می گردند.صدور موقت 
)خروج موقت(:صدور موقت رویه ای گمرکی است که 
به موجب آن کاالهای مجاز برای اهداف معینی شامل 
ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه 
یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا 
تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آالت و 
تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی به طور 
موقت و ظرف مهلت معینی به خارج از کشور صادر 
و سپس به کشور باز گردانده شود.)ماده 7۱ قانون 
امور گمرکی( .  مقررات خروج موقت برای وسایل 
نقلیه )صدور موقت(:متقاضیان اخذ پروانه خروج موقت 
خودروهاي سواري و تریلر براي خروج اتومبیلشان مي 
توانند با در دست داشتن اسناد مالکیت اتومبیل خود و 
یا وکالتنامه رسمي از سوي صاحب اتومبیل به یکي 
از گمرکات مراکز استان ها مراجعه تا نسبت به انجام 
تشریفات گمرکي مربوطه اقدام کنند. مدارک مورد نیاز:

۱-  اصل و کپي سند مالکیت وسیله نقلیه.
۲- حضور خودرو در گمرک.

۳- حضور مالک یا نماینده قانوني در گمرک.
۴-  اصل و دو کپي کارت خودرو.

مالک  پاسپورت  یا  ۵-  اصل و کپي شناسنامه 
اخذ  به  منوط  کالسیک  خودروهاي  خودرو.خروج 
مجوز از سازمان میراث فرهنگي مي باشد مدت اعتبار 
پروانه خروج موقت ۳ ماه حداکثر تا یک سال مي 
باشد و پس از این مدت بایست پس از بازگرداندن 
خودرو نسبت به ابطال پروانه خروج موقت یا تمدید 
اقدام کنند. در صورتي که  آن در گمرک مربوطه 
ظرف مهلت تعیین شده خودرو به کشور وارد نشود، 

مشمول جریمه می گردد.
  ماده ۱۳۳ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی  
و  موتوری  نقلیه  وسایط  سایر  و  برای چهارپایان 
بین  مسافر  و  بار  حمل  برای  که  غیرموتوری 
آمد می کنند  و  ایران و کشورهای همجوار رفت 
و همچنین وسایل نقلیه شخصی موتوری پروانه 
را  پروانه ها  این   . می شود  صادر  موقت  خروج 
می توان به مدت یکسال صادر نمود و در خالل 
به دفعات میتوانند  نقلیه مزبور  این مدت وسایط 
رفت و آمد نمایند و دراین مورد هردفعه باید مورد 
قید  با  مراتب  و  قرارگرفته  مرزی  گمرک  معاینه 

تاریخ خروج و ورود پشت پروانه ثبت شود .

استاد  و  آور  نام  دانشمند  زمردیان  دکتر  ور-  پیشه 
بنیانگذار  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  بازنشسته 
معروفترین  از  ایران  در  علمی  شناسی  گویش 
تحقیقات  با  که  است  اسالم  جهان  زبانشناسان 
بویژه  و  زبان شناسی  نوین  عمیق و گسترده در علم 
زبان  در  اروپایی  دخیل  های  واژه  های  زمینه  در 
دانشمندان  زبانشناسانه  مطالعات  معرفی  فارسی، 
و  سیبویه  و  رازی  قیس  شمس  همچون  مسلمان 
به فرهنگ  گویش شناسی خدمت در خور و شایسته 

است.  کرده  اسالمی  ایرانی 

 برنده  جایزه کتاب 
سال جمهوری اسالمی ایران

در  ایشان  های  پژوهش  و  مطالعات  میان  این  از 
یکی  که  کتاب   ۲ انتشار  و  قاینات  گویش  و  فرهنگ 
سال  کتاب  جایزه  قاینات  گویش  بررسی  آنها  از 
دریافت  ۱۳6۸را  سال  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
زبان  به  پژوهشی  و  علمی  مقاله   6 و  است  نموده 
علمی  معتبر  مجالت  در  فرانسه  و  فارسی  های 
زعفرانش  را همچون  قاینی  اصیل  فرهنگ  و  گویش 

است. کرده  علمی  محافل  زبانزد 
از  قاین  در  شمسی  هجری   ۱۳۱۲ سال  در  وی 
تحصیالت  شد.  متولد  جنوبی  خراسان  استان  توابع 
 ۱۳۳9 سال  در  و  گذراند  زادگاهش  در  را  مقدمانی 
فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  در  اولی  رتبه  احراز  با 
فارغ  مشهد  فردوسی  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  از 
از  استفاده  با   ۱۳۴۰ فروردین  شد.در   التحصیل 
ژوئن  در  وی  شد.  اعزام  فرانسه  به  تحصیلی  بورس 
دانشگاه  از  همگانی  شناسی  زبان  رشته  در   ۱96۵
به   ۱۳۴۴ سال  در  گرفت.زمردیان  دکترا  سوربن 
دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در  را  کارش  و  آمد  مشهد 
خراسانی  زبان شناس  این  کرد.  آغاز  مشهد  فردوسی 
طباطبایی  عالمه  دانشگاه  سوی  از   ۱۳۸۳ سال  در 
شد. انتخاب  ایران  نام آور  زبان شناس   ۱۰ عنوان  به 

الزار  ژیلبر  و  مارتینه  آندره  یوسفی،  غالمحسین 
دارای  او  بوده اند.  تحصیل  دوران  در  او  اساتید  از 
دانشگاه  ادبیات  دانشکده  ۲۰ مقاله در مجله  از  بیش 

است. پاریس  ایرانیکای  استودیا  و  مشهد 

مجله  تحریریه  هیئت  عضو  همچنین  او 
»زبانشناسی  عنوان  با  او  کتاب  است.  زبان شناسی 
سال  کتاب  عنوان  به  قاین«  گویش  بررسی  عملی: 
تاسیس  زمان  درباره  است.زمردیان  شده   برگزیده 
گروه در مشهد می گوید: “گروه زبان شناسی در آن 
به   ۴۲ سال  در  یعنی  نبودم،  ایران  در  من  که  زمان 
عفیفی  دکتر  و  شد  تاسیس  فرعی  گروه  یک  عنوان 

استادیار  عنوان  به   ۴6 سال  در  من  بود.  آن  مدیر 
به  شناسی  زبان  گروه  زمان  آن  شدم.  گروه  عضو 
سال  در  که  این  تا  داد  می  سرویس  گروه ها  دیگر 
در  همگانی  شناسی  زبان  ارشد  کارشناسی   ۱۳6۴
آموزش  گرایش  هم   ۱۳67 در  و  شد  تاسیس  گروه 
زبان فارسی به غیرفارسی زبانان به آن افزوده شد”.

بنیانگذار  زمردیان  رضا  آثار 
ایران علمی  شناسی  گویش 

سیدی  حسین  مختارعمر،  احمد  معناشناسی،   -۱  
منتظمی  علی  )ویراستار(،  زمردیان  رضا  )مترجم(، 
زبان   -۲. فردوسی  دانشگاه  مشهد:  )ویراستار(، 
محمدعلی  تطبیق،  و  نظریه  توحیدی:  شناسی 
زمردیان  رضا  )مترجم(،  سیدی  حسین  حسینی، 
مشهد:  )ویراستار(،  عبداللهی  حسین  )ویراستار(، 
واژه ها  ریشه شناختی  فرهنگ   -۳. فردوسی  دانشگاه 

در  آمریکایی  و  اروپایی  دخیل  کوتاه نوشته های  و 
فردوسی.  دانشگاه  مشهد:  زمردیان،  رضا  فارسی، 

۴-  زبان شناسی چیست؟ سی و سه مقاله در زبان 
واژه نامه   -۵. را  ری  تهران:  زمردیان،  رضا  شناسی، 
فرهنگستان  تهران:  زمردیان،  رضا  قاین،  گویش 
و  گردآوری  راهنمای    -6. فارسی  ادب  و  زبان 
دانشگاه  مشهد:  زمردیان،  رضا  ها،  گویش  توصیف 
گویش  ۸-بررسی  فونولوژی.  اصول  فردوسی.7- 
. فارسی است  اروپایی در  قاین .9-  واژگان دخیل 

مورد تصدی های  و سمت  مشاغل 
  دکتر رضا زمردیان 

دانشکده  در  فرانسه  به  اعزام  از  قبل  که  آنجا  از 
بودند  شده  استخدام  کتابدار  عنوان  به  الهیات 
الهیات  دانشکده  به  ایران  به  بازگشت  از  پس 
انتقال  با  زاده  مجتهد  دکتر  مرحوم  و  کرده  مراجعه 
کردند  موافقت  ادبیات  دانشکده  به  دکترزمردیان 
بپردازند  تدریس  به  ادبیات  دانشکده  در  ایشان  تا 
به  همکارانشان  توسط  فرهنگی  انقالب  از  پس   .
در   . شدند  انتخاب  ادبیات  دانشکده  رئیس  عنوان 
وقت  رئیس  اینکه  به  توجه  با  سال  همان  اواسط 
از   ، دادند  استعفا  آن  آموزشی  معاون  و  دانشگاه 
آموزشی  معاون  عنوان  به  دانشگاه  شورای  طرف 
رئیس  استعفا  از  پس  نیز  را  مدتی  و  شدند  انتخاب 
دانشگاه  موقت  سرپرست  عنوان  به  دانشگاه 
زبان  گروه  مدیریت  ها  سال  و  شدند  انتخاب 
داشتند. عهده  بر  نیز  را  ادبیات  دانشکده  شنانسی 

استادان نام آور زمردیان 

 از استادان و مربیان دکتر رضا زمردیان می توان 
 ، فیاض  اکبر  علی  دکتر  مرحوم  چون  اساتیدی  از 
مرحوم   ، معین  دکتر   ، یوسفی  غالمحسین  دکتر 
سال  زمردیان  دکتر  ورود  )هنگام  شریعتی  دکتر 
جمال  دکتر   ، یغمایی  حبیب  استاد   ، بودند(  سوم 
رضایی ، سید احمد خراسانی ، استاد مارتینه ) استاد 
)زبان  بنبنیس  استاد   ، نقشگرا(  شناسی  زبان  مکتب 
شناسی عمومی و زبان های باستانی و زبان شناسی 

برد. نام    ) تطبیقی  و  تاریخی 

بررسی گویش قاین کتاب برگزیده 1369

زمردیان  دکتر  قاین  گویش  بررسی  کتاب   : جوایز 
انتخاب  برگزیده  کتاب  عنوان  به   ۱۳69 سال  در 
باعث  آنچه   : زمردیان  رضا  دکتر  های  توصیه   . شد 
نوشتن  و  کردن  مطالعه  و  خواندن  شود  می  موفقیت 
. را به مطالعه و پژوهش بگذرانید  است و وقت تان 

موزه مردم شناسی بیرجند )حصیر بافی(بهروزی قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

فرزند خراسان جنوبی ؛  از معروفترین زبان شناسان جهان اسالم

به نام اعظمت 
خداجان

* کوثر حجازی 

سالم ، صدایم می آید ؟ کمی حرف داشتم 
یادم هست درست اولین باری که دلم خواست 
برایت روی کاغذ بنویسم نمیدانستم تو را با کدام 

نامت مورد خطاب قرار دهم. 
که  کنم  انتخاب  را  نامت  یک  میخواست  دلم 

محکم ترین ایمانم از تو باشد. 
ساعت ها فکر کردم همه نام هایت پر از حرف 
بود ، پر از امید ، پر از زیبایی اما من هنوز هم مثل 

آن روز دلم برای حکیم رفت. 
می دانی اسِم حکیمت یک جورهایی دل آدم را 
قرص می کند.مثل وقتی بدانی راننده راه را خوِب 
خوب بلد است و تو قطعا به مقصد خواهی رسید 
خِم هیچ جاده ای دلت را نمی ترساند.به نظر من 
حکیم زیباترین و قاطع ترین تعریف از توست .اینها 
را گفتم که بگویم خدا جانم ما همه می دانیم تو 
حواست به همه چیز هست همه نام حکیم را میان 
غفار و متین و رحمان خوانده ایم همه ایمان داریم 
عبث به اراده ات راه ندارد.اما خداجان خودت که 
دلهایمان کوچک  ، چقدر  میدانی چقدر کوچکیم 
است ... مبادا به دل بگیری که گاهی فریاد میزنیم 
سرت و می گوییم این چه حکمتی ست ؟! مبادا 
دلت بشکند اگر گاهی یادمان می رود تویِ  عظیم 
در تمام و کمال در ذهِن کوچک و ناقصمان نمی 
در  تو  شد  فراموشمان  وقتی  مبادا  خدایا  گنجی  
کنار اسمِ  رحیم یک ناِم پررنِگ  قدیر هم داری 
، دلت بگیرد .خدا ، قلب هایمان دارد منفجر می 
تو  رفته آغوش  یادمان  از ترس   ، از ضعف  شود. 
محکم ترین دژ است. مثل ماهی ای که در تنگ 
کوچک نفسش بند می آید خودمان را در و دیوار 
از خواب  آوار شدن شهرمان  کابوس  با   ، میزنیم 
و  زیر سنگ  را  عزیزانمان  لحظه  ، هر  پریم  می 
رفته  یادمان  .اما  کنیم  می  تصور  آهن  و  آجر 
اختیاری  صاحب   ، دارد  اختیاری  صاحب  جهان 
که حکیم بودنش مهر خاموشی ست  یادمان رفته 
تو همانی هستی که بارها باران را نازل کردی ، 
همانی هستی که بارها با هدیه فرزندی برکت را 
قعِر  در  بارها  که  ، همانی  فرستادی  فرو  برایمان 
. فردایمان  بر  دمیدی  و  شدی  امید  نور  تاریکی 
خوبمان  روزهای  معبوِد  فقط  تو  که  ببخش 
تلخ و سرد مخاطب  و  تاریک  روزهای  و  هستی 

فریادها و گالیه هایمان می شوی. 
ببخش جای اینکه در این آشوب نامت را صدا 
آغوش  به  حصرت  و  حد  بی  از  قدرت  و  بزنیم 
خودت پناه ببریم به احمقانه ترین حالت ممکن 
آوریم  اساس می  بی  دلیل های  برای حکمتت 
به آخر می رسانیم و  را  و گاهی  حتی وقاحت 

بازخواستت می کنیم ! 
بیاییم  کوتاه  بچگی  این  از  ندارد  امکان  ما 
بگیری  آغوشمان  در  شود  می  خداجانم  تو  اما 
به قهر  را  اگر خودمان  به زور حتی  حتی شده 

زده ایم تو در آغوشمان بگیر .
برانیم  را  خودمان  تو  از  که  میدانی  خدایا 

داشت.  نخواهیم  هیچ 
خدایا بخوان ... بخوان برایمان : و من یتوکل 

علی اهلل فهو حسبه 
خدا صدایم می آید ؟ دلمان را قرص کن ... بد 
اما جز تو هیچکس را  هستیم بی رحمی کردیم 
نداریم.خدایا بگذار دست در دست تو ، این دری 
را که از حکمت بستی طاقت بیاوریم و برگردیم 

سوی همان دری که از رحمت باز کردی .
خدایا می دانم پر توقعی ست اما حتی وقت هایی 
بزن  لبخند  باز هم   تو  ابلیس  که می شویم خوِد 

خدایا صبح کن این شب را ...
 الهی و ربی من لی غیرک

رضا زمردیان بنیانگذار گویش شناسی علمی در ایران
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روش برخورد مناسب با همسایه مزاحم

شاید شما هم شرایط زندگی در کنار همسایه مزاحم 
را تجربه کرده باشید، افرادی که رعایت حقوق دیگر 
همسایگان را نمی کنند و باعث آزار و اذیت دیگران 
است  جمله مشکالتی  از  مزاحم  شوند. همسایه  می 
که اگر با آن رو به رو باشید ، کنار آمدن با آن بسیار 
 مشکل است چون وقتی از سر کار به خانه برمی گردید
 و می خواهید استراحت کنید و آرامش داشته باشید 
باید سر و صدا و آزار و اذیت همسایه را تحمل کنید.
مهربان و فهمیده برخورد کنید. عصبانیت و پرخاش، 
احساس بدی به همسایه ها منتقل می کند. با دلیل 
و منطق و البته خوشرویی، با آنها صحبت کنید.دلیل 
به  توانید  نمی  بفهمانید.  آنها  به  را  خود  اذیت شدن 
آنها بی دلیل بگویید که از رفتارشان ناراحت هستید. 
این  باعث  کودکانشان  یا  و  موزیک  بلند  اگر صدای 
موضوع است، به آنها اعالم کنید. به اصطالح، صاف 
و پوست کنده، مشکل را با آنها در میان بگذارید.راه 
آنها،  به  توانید  فکر می  با کمی  پیشنهاد دهید.  حل 
بدون اینکه ناراحت شوند، راه حلی برای مشکل پیش 
آمده پیشنهاد کنید. در زمان پیشنهاد دادن، دو مرحله 
ساز  دردسر  باشید.میزان  داشته  نظر  در  هم  را  قبل 
بودن همسایه تان را مشخص کنید. اگر آزار و اذیت 
که ایجاد می کنند، چندان زیاد نیست، بهتر است که 
غیرقابل  اوضاع  که  صورتی  در  کنید.  تحمل  را  آن 
های  شوید.همسایه  عمل  وارد  آنگاه  باشد،  تحمل 
دیگر که مثل شما از دست آن خانواده شاکی هستند 
مشکل،  رفع  برای  آنها  از  و  بخواهید  جایی  در  را 
البته  کنید،  برخورد  مهربان  بگیرید.همیشه  مشورت 

قاطع بودن اغلب الزم است.

تمام چیزی 
که باید از زندگی آموخت تنها یک کلمه است: 

می گذرد

افراد موفق
 کارهای متفاوت انجام نمی دهند

بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند

مجنون اگرچه چندی ست ... 
دست از جنون کشیده ...!!

لطفًا به او بگویید: 
» لیال ادامه دارد ... « !!!

زندگی بی نهایت شادتر بود اگر در ۸۰ سالگی 
به دنیا می آمدیم و به تدریج 

به ۱۸ سالگی می رسیدیم.

الهی! در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید
از حال بهشتیان مرا ننگ آید

ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند
صحرای بهشت بر دلم تنگ آید

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش
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برد  پیگیری و پیش  برای  بزرگترین مشکالت  از  یکی 
دنبال  ممتد  و  پیوسته  را  آن ها  که  است  این  اهداف 
نمی کنیم، اکثر مردم با توجه به غفلتی که برای اجرای 
اهداف به سراغ شان می آید، از هدف ها و آرمان های خود 
به  رسیدن  برای  شما  باشید،  داشته  می مانند.توجه  دور 
هدف باید چیزی برای پیگیری و ردیابی داشته باشید تا 
بتوانید با توجه به خواسته های خود اهداف خود را پیش 
ببرید. سعی کنید قبل از اجرای اهداف خود درباره سود 
و یا زیان آن ها به اندازه کافی تفکر و تامل کرده باشید 
و پس از مطمئن شدن از نتیجه آن برنامه خود را برای 

رسیدن به اهدا  فتان پیاده کنید.

استفاده از روش های جدید: 
یکی از دالیلی که باعث می شود مردم نتوانند اهداف خود 
را دنبال کنند، این است که ما تمایلی برای امتحان کردن 
یک روش جدید برای پیاده کردن هدف خود نداریم و به 
طور معمول از رفتار دیگران کپی برداری می کنیم و با توجه 
به تجربه آن ها سعی می کنیم مسیرمان را ادامه دهیم. شاید 
هدفی که شما در ذهن دارید به آسانی قابل دستیابی باشد 
اما استفاده از روش های نادرست برای رسیدن به این چنین 
هدفی باعث می شود تا از مسیر اصلی تان گمراه شوید و در 
نهایت به هدف خود نرسید.یادتان باشد برای رسیدن به هر 
هدفی ابتدا باید برنامه ریزی داشته باشید و سپس این برنامه 

راه های  نرود  یادتان  اجرا کنید.  را منظم و مستمر  ریزی 
زیادی برای رسیدن به اهداف تان وجود دارد، فقط کافی 
است قبل از اقدام، کمی درباره آن راه ها و روش ها فکر کرده 

باشید و با توجه به شرایط خود هدف تان را پیگیری کنید.

اهداف خود را منظم مرور کنید:
انجام  که  کاری  درباره  روزانه  صورت  به  کنید  سعی   
می دهید، فکر کنید و زمان خاصی از طول شبانه روز را 
برای بررسی اهداف خود قرار دهید. این کار باعث می شود 
تا بتوانید بهتر در مورد کاری که انجام می دهید، تمرکز 
کنید  سعی  باشید.  اهداف تان  پیگیر  حتما  باشید.  داشته 
تمامی اهدافی که دوست دارید طی زمان خاصی پیاده کنید 
را درون یک دفترچه و یا در سیستم کامپیوتری خود ثبت 
کنید و در روزهایی که زمان کافی در اختیار دارید، اهدافی 
را که یادداشت کرده اید بخوانید و از خودتان بپرسید که این 
 اهداف چگونه می توانند در آینده روی زندگی تان تاثیر گذار

 باشند. دانستن این موضوع به شما کمک می کند تا با 
رغبت بیشتری پیگیر اهداف تان باشید.

درباره هدف هایتان فکر کنید:
هدف تان  پیش برد  برای  را  خود  عملکرد  کنید  سعی   
می آورید  به دست  که  جوابی  از  استفاده  با  تا  بسنجید، 
بتوانید زمان باقی مانده تا رسیدن به هدف تان را حدس 
بزنید. به طور مثال اگر کم کاری کرده اید، زمان بیشتری 

از  اگر  یا  و  بگیرید  نظر  در  اهداف تان  برد  پیش  برای 
برنامه خود جلو افتاده اید، شاید بتوانید یک هدف جدید 
از هدر  با این کار  را در برنامه روزانه خود لحاظ کنید. 
رفت وقت خود در طول شبانه روز جلوگیری می کنید و 
همین نشانه آن است که شما برای رسیدن به هدف تان 
کامال جدی هستید. در ضمن فکر کردن بر روی اهداف 
می تواند مسیرهای دیگری را پیش روی تان باز کند که 
چنین  برسید.  مقصودتان  به  راحتر  از  آن ها  پیروی  با 
به  ذهنتان  تا  می شوند  باعث  زمان  مرور  به  رفتارهایی 
طور خودکار روش های جدید و تازه ای را برای پیش برد 

اهداف تان در اختیارتان قرار دهد.

زمانبندی درستی داشته باشید: 
برای  را  وقت شان  تمام  مردم  از  بسیاری  که  شده  دیده 
رسیدن به یک هدف صرف می کنند و به دیگر هدف های 
ضروری زندگی کاری ندارند. برای رسیدن به یک هدف 
بزرگ ابتدا باید آن هدف را به اهداف کوچکتر تقسیم کرد 
و به مرور زمان به تمامی اهداف که در اصل یک هدف 
اهداف  به  یابی  دست  که  یافت.چرا  دست  است،  بزرگ 
کوچک خیلی راحت تر است تا دست یابی به یک هدف 
خیلی بزرگ. برای مثال برای شروع یک کسب و کار، 
لزومی  گیرند.  انجام  باید  که  دارد  وجود  زیادی  کارهای 
ندارد که شما حتما در یک مقیاس بزرگ کسب و کار را 

شروع کنید. برای کسب و کار شما با موارد بسیار زیادی 
لیست  فروش،  پس  خدمات  اولیه،  مواد  تهیه  همچون؛ 
اقالم مورد نیاز، نیاز بازار و غیره... روبه رو می شوید. این 
کار اگر قرار باشد در یک فروشگاه بزرگ صورت گیرد 
بدون شک از عهده یک نفر چه از نظر توانایی جسمی و 
چه از نظر زمانی بر نخواهد آمد. اگر هم شخصی بتواند از 
عهده این گونه کارها در حجم بزرگ بر بیاید بدون شک 
ظرف مدت کوتاهی خسته شده و مجبور می شود یا کار را 

رها کند و یا با دیگران تقسیم کند.
با  نمی توانید  دارد، شما  را  اصول خاص خود  هر کاری 
در  ببرید.اگر  پیش  را  کارها  تمام  باال  نفس  به  اعتماد 
انجام چنین کارهایی ممارست کنید، در نهایت شکست 
از  بخشی  وقتی شما  باشید  داشته  توجه  خواهید خورد. 
کار را که توانایی انجام آن را دارید انجام می دهید، بدون 
شک به مرور زمان در آن کار خبره خواهید شد. لزومی 
ندارد که ما از تمام کارها و حرفه ها سر در بیاوریم، مهم 
نحو  به  را  می شود  خواسته  ما  از  که  کاری  است؛  این 
احسن انجام دهیم. این کار در کل به نفع ما خواهد بود. 
البته کمی مطالعه درباره کارهای غیر تخصصی چیزی 
از ارزش ما کم نمی کند. بلکه بر دانسته ها و ارزش ما 
هدفی  هر  به  رسیدن  برای  نرود  یادتان  می افزاید.  نیز 
که دارید، ابتدا باید قدم های کوتاه و مطمئن بردارید تا 

بتوانید به مرور زمان پیشرفت کنید.

کلید های طالیی برای رسیدن به اهداف

خندیدن به مشکالت

مرد جوانی که می خواست راه خودسازی را طی کند 
گفت:تا  خردمند  رفت.استاد  فرزانه  حکیمی  سراغ  به 
بگوید و دشنام  بد  تو  به  به هر کسی که  یک سال 
دهد پولی بده. تا دوازده ماه هر کسی به جوان بدی 
و دشنام می داد جوان به او پولی می داد.آخر سال باز 
به سراغ استاد رفت تا گام بعد را بیاموزد.استاد گفت: 
غذا  برایم  و  برو  شهر  به  حاال  شد  تمام  مرحله  این 
بخر.همین که مرد رفت استاد خود را به لباس یک 
گدا در آورد و از راه میانبر کنار دروازه شهر رفت.وقتی 
مرد جوان رسید،استاد شروع کرد به توهین کردن به 
او. جوان به گدا گفت:عالی است!یکسال مجبور بودم 
به هر کسی که به من توهین می کرد پول بدهم اما 
حاال میتوانم مجانی فحش بشنوم،بدون آنکه پشیزی 
خرج کنم. استاد وقتی صحبت جوان را شنید رو نشان 
داده و گفت:برای گام بعدی آماده ای چون یاد گرفتی 

به روی مشکالت بخندی...!

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

را تجربه کنید.   09158668002

به نیروی با تجربه آقا برای پخش تراکت 
تبلیغاتی نیازمندیم. مزد  هر هزار عدد

13تومان      09374092908

به یک نیروی خانم با تحصیالت دیپلم 
به باال، با توان جسمی باال برای کار در مرکز 

اقامتی نیازمندیم.     32252276

یک شرکت بازرگانی برای تکمیل کادر 
مالی خود از افراد حرفه ای در حوزه 
حسابداری و مالی دعوت به همکاری

 می نماید.    32443131

به یک نفر فروشنده خانم
 به صورت تمام وقت نیازمندیم.

09153634065 -09361632910
32233753

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 
پنیر صباح  3500 تومان

پنیر توریس و میامی  2800 تومان
آدرس: بیست متری چهارم مدرس 
خیابان طهماسبی، فروشگاه پامچال

32444436

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی به صورت نقد و اقساط به فروش 

می رسد.    09158254172

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

خالتور                              آینه بغل                 
14:4518:1520:3016:30شروع سانس

م    
 اما

: میدان
آدرس

3222213
ن: 4

تلف

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

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

09157213571 - صالحی منش

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
و انواع غذای ایتالیایی ، سوپ  
و پیک رایگان  هدیه

بــرای فرزندانتـــان 
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

ساعت کار: 12 ظهر تا 2 بامداد
فروشگـاه پـارس پـرداز

فروش اقساطی 100مدل لپ تاپ )ارسال رایگان به سراسر استان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955 - سلطانی

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه کارگرمینا
 به شماره دانشجویی 9438730423 
دانشکده سپیده کاشانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبارساقط می باشد.

به یک شاگرد در سالن زیبایی زنانه 
نیازمندیم. )همراه با آموزش(

32420766-09363075516

به تعدادی نیروی خانم برای کار
 در فست فود نیازمندیم.

09363654746 - 32342233
به یک آشپز ماهر آقا با حقوق ماهی یک 

میلیون تومان در رستوران بین راهی نزدیک 
نهبندان نیازمندیم.      09906101932

 فست فود واقع در شهر بیرجند 
برای تکمیل کادر حرفه ای خود به یک نفر 
نیروی صندوق دار خانم آشنا به نرم افزار 

رستورانی ، یک نفر نیروی خدمات
 و یک نفر سالن دار خانم یا آقا 

با داشتن سابقه کاری نیازمند است.
09120561060- 32430008

32207117

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات 
آهن و چدن شما را با باالترین قیمت در سطح 

استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 23       09036240644

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

باغداران و زعفران کاران کود گاوی 100درصد صنعتی
09151614199
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استقبال از پهلوانان افتخارآفرین خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، تیم 15 نفره استان 
در نخستین دوره مسابقات زورخانه ای کشور در مجموع تیمی در تمام رشته 
های زورخانه ای رده سنی 51 تا 60 سال قهرمان این دوره شد.استانهای 
کرمانشاه و گیالن نیز به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.رضا آفتابی 
در میانداری، مدال طال، علیرضا مومن در رشته سنگ، مدال برنز، علیرضا 
شاعرزاده در رشته چرخ چمنی، مدال نقره و در میانداری مدال برنز و محمد 

امیر قمری در رشته چرخ تیز مدال برنز بخش انفرادی مسابقات زورخانه ای 
پیشکسوتان کشور را از آن خود کردند.جام جهان پهلوان محمود نامجو 6 تا 8 
دی در ورزشگاه شهید عضدی و زورخانه پوریای ولی رشت با حضور 310 

شرکت کننده از 18 استان برگزار شد.

برگزاری پینگ پنگ نونهاالن در خراسان جنوبی 

روابط عمومی هیات پینگ پنگ استان خراسان جنوبی اعالم کرد :مسابقات 
قهرمانی پینگ پنگ نونهاالن استان خراسان جنوبی انتخابی شیفت استان 
به مناسبت والدت امام حسن عسکری با حضور 1۴ بازیکن در سالن شهید 
سرحدی بیرجند برگزار و آقایان حسین یعقوب نژاد اول،سید سپهر عندلیب 

مقدم دوم،میالد رمضانی و مهدیار رمضانی مشترکاً سوم شدند.

 برگزاری طرح استعدادیابی تنیس روی میز 
دانش آموزان دختر  طبس

امیرآبادیزاده - طرح استعدادیابی تنیس روی میز دانش آموزان دختر شهرستان 
طبس، دیروز  در سالن کوثر برگزار گردید. در این طرح که با مشارکت و 
حمایت اداره ورزش و جوانان،  مدیریت آموزش و پرورش و امور ورزش 

بانوان صورت گرفت 3۲ دانش آموز شرکت کردند و از نظر آمادگی جسمانی 
و مهارت های پایه ی تنیس روی میز مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند. 

عوارض مصرف بیش از حد 
آنتی بیوتیک 

آنتی بیوتیک  مصرف   - خبرنگاران  باشگاه 
بود  باال  زمان  از  برهه ای  در  ما  کشور  در 
در  دارو  قلم  این  امروزه  خوشبختانه  که 
کرده  پیدا  کاهش  تجویزی  نسخه های 
در  بیوتیک  آنتی  مصرف  است.امروزه 

جلوی  و  می شود  کنترل  ها  بیمارستان 
گرفته  دارو  نوع  این  بی رویه  خوردن 
و  دنیا  در  میکروبی  است.مقاومت  شده 
است،  گسترش  به  رو  ایران  خصوص  به 
از  بیش  آنتی بیوتیک  داروهای  پزشکان 
حد به مردم ندهند.امروزه مصرف چند نوع 
بیماری های  از  سری  یک  در  آنتی بیوتیک 

انجام می شود. مزمن مثل سل 

ایرنا-  بی حوصلگی، زودرنجی و پرخاشگری می تواند از عوارض 
پوشیدن کفش های نامناسب به خصوص پاشنه بلند باشد.سردرد، 
اصلی  علت  و  بلند   پاشنه  های  کفش  ازعوارض  پرخاشگری 
مشکالت اسکلتی عضالنی، دیسک کمر، سیاتیک و آرتروز، گردن 
درد و شانه درد هم می تواند براثر استفاده از این نوع کفش ها باشد. 
همچنین ، گوژ پشتی، قوس زیاد کمر، گردن قویی، آرتروز زانو و 

سردرد را از دیگر عوارض کفش های پاشنه است که از پوشیدن 
و  عوارض  دچار  تا  کنند  خودداری  بشدت  بلند  پاشنه  های  کفش 
آسیب آن نشوند. این فرد فکر می کند که به بیماری میگرن مبتال 
شده و با استفاده از دارو به دنبال درمان این مشکل است اما علت 
اصلی آن انحراف قامت بدن براثر استفاده از کفش های نامناسب 
است که باید این عادت نامناسب را ترک کند. برخی از رفتارهای 

روزمره از جمله شستن ظرف ها در افرادی  باعث کمردرد می شود 
که می تواند با انجام صحیح کمتر دچار کمر درد شوند برای شستن 
ظروف، باید با شکم به سینک ظرف شویی تکیه دهند و پاهای خود 
را مقداری باز بگذارند که در این حالت به مهرهای کمر آنها فشار 
وارد نمی شود. که هرچه فاصله بدن تا محل ظرف شویی بیشتر 

باشد، فشار بیشتری به مهره های کمر این افراد وارد می شود

عوارض عجیب کفش های پاشنه بلند!

۱۰ فایده ورزش های هوازی
 

ایسنا- ورزش های هوازی یا قلبی  عروق که 
ضربان قلب را افزایش می دهند تاثیر زیادی بر 
سالمت مغز و بدن دارند. این گونه ورزش ها در 
با برنامه ریزی درست انجام شوند  صورتی که 
کنند.ورزش های  عمل  دارو  مانند  می توانند 
هوازی یا قلبی عروقی 10 فایده دارند که عبارتند 

از : - افزایش حجم عضالت۲- افزایش سالمت 
قلب و ریه ها. 3- سالمت دستگاه گوارش۴- 
بهبود بخشید به میزان کلسترول. 5- کاهش 
احتمال دیابت. 6- بهتر شدن سالمت پوست. 
از  جلوگیری   -8 روحیه.  بخشیدن  بهبود   -۷
که  بیمارانی  در  حافظه  از  حفاظت  پیری. ۹- 
حجم  افزایش   -10 می شوند.  درمانی  شیمی 

هیپوکامپوس مغز است .

 استرس عالئم زخم معده 
را تشدید می کند

اما نشانه  ها  ایرنا- استرس عامل زخم نیست 
و عالئم زخم معده را تشدید می کند. بیمارانی 
که دارای درد معده هستند توصیه کرد که به 
پزشک مراجعه کرده تا تحت بررسی های دقیق 
قرار گیرند و در صورت لزوم آندوسکوپی از آنها 

بیماری که دچار زخم معده است،  انجام شود. 
نیاز به بررسی پاتولوژی دارد و ۲ ماه بعد هم باید 
بررسی با اندوسکوپی از نظر بهبود زخم انجام دهد. 
نت هلیکو باکتر پیلوری به پوشش محافظتی 
معده و روده کوچک آسیب می رساند و موجب 
بروز زخم در اثر تماس مستقیم اسید با مجرای 
گوارشی می شود و همچنین این باکتری می تواند 
موجب تحریک معده و التهاب این بافت می شود 

 توصیه هایی برای حفظ
 سالمت استخوان ها

است  کلسیم  نظر  از  غذا  ترین  غنی  لبنیات 
یا 1۲00  روزانه حدود یک گرم  باید  افراد   .
میلی گرم کلسیم معادل یک لیتر لبنیات به 
شکل شیر ، ماست ، پنیر و دوغ دریافت کنند 
. افرادی که این مقدار لبنیات مصرف کنند، 

نیاز به مکمل ندارند . در صورت حساسیت به 
از ماست و پنیر و در صورت  شیر می توان 
استفاده  از مکمل  پنیر  عدم تحمل ماست و 
ناحیه  . هنگام خوابیدن گودی و قوس  کرد 
کمر باید حفظ شود. استفاده از تشک نرم در 
روی  خوابیدن  آورد.  می  کمردرد  مدت  دراز 
زمین برای کمر خوب است اما اگر افراد به 

خوابیدن روی زمین عادت نداشته باشند.

 ادویه ای برای مقابله با آلزایمر

مناسب  و  مؤثر  روشی  هنوز  امروزه  تبیان- 
است.  نشده  شناخته  آلزایمر  با  مقابله  برای 
کالیفرنیا  دانشگاه  محققان   ،۲013 سال  در 
ارتقای  و  حفظ  در  ساده  ای  ادویه  تأثیر  از 
ادویه  این  برداشتند.  پرده  مغز  سالمت 
بررسی  نتایج  دارچین!  جز  نبود  چیزی 

قهوه  که  است  داده  نشان  نیز  متعدد  های 
ویژه  به  و  مغز  سالمت  از  محافظت  برای 
پیشگیری از آلزایمر مفید است. بنابراین می 
توانید در وعده ی صبحانه یک فنجان قهوه 
را با کمی دارچین میل کنید. مطمئن باشید 
طعم فوق العاده ی آن روز خوبی را برایتان 
رقم می زند و عالوه بر این مغزتان را بیش 

از پیش حفاظت می کنید.

واژگونی مینی بوس حامل دانش آموزان قاینی 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، رئیس پلیس 
راه استان گفت: این حادثه در محور روستایی چلونک - چاهک موسویه 
شهرستان قاین رخ داد.به گفته معاون اورژانس استان یک دستگاه 
مینی بوس هیوندا حامل ده نفر دانش آموز دختر مقطع راهنمایی که 
در کیلومتر 3 محور موسویه به چلونک واژگون شده است. بر اثر این 
حادثه تعداد ۴ نفر از دانش آموزان مصدوم و به بیمارستان شهدای 
قاین منتقل شدند  حال مصدومان رضایت بخش اعالم شده است.
علت تامه تصادف بی احتیاطی از جانب راننده مینی بوس به علت 
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه 
تشخیص داده شده است. علت این حادثه هنوز مشخص نشده است . 

حفار ان غیرمجاز در دام قانون

صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به 
مرکز خراسان جنوبی؛ فرمانده انتظامی 
اطالع  با  گفت:  بشرویه  شهرستان 
حفاری  بر  مبنی  انتظامی  مأموران 
در  باستانی  آثار  کشف  برای  غیرمجاز 
بالفاصله  بشرویه  روستاهای  از  یکی 
ماموران به محل اعزام شدند.سرهنگ 
علیرضا فوالدی افزود: ماموران دو متهم 
را حین حفاری دستگیر کردند.وی گفت: 
تشکیل  ای  پرونده  متهمان  این  برای 

شد و به مقام قضایی معرفی شدند.

 کشف 22۱ کیلوگرم تریاک در خراسان جنوبی 

فرمانده انتظامی استان از کشف ۲۲1 کیلو گرم تریاک در شهرستان زیرکوه خبر داد.  به 
تیم گشت  افزود:  خبر،  این  اعالم  با  پلیس، سردار  شجاع  پایگاه خبری  گزارش خبرنگار 
کالنتری مرکز شهرستان زیرکوه  هنگام گشت زنی در شهر حاجی آباد به دو نفر مشکوک 
شدند و نامبردگان را جهت تحقیقات بیشتر به کالنتری منتقل کردند . وی گفت : متهمان در 
اظهاراتی ضد و نقیض سعی در فریب مأموران را داشتند که در بازجویی های فنی مشخص 
شدند نامبردگان قصد جابجایی و حمل مواد مخدر دارند . فرمانده انتظامی استان خراسان 
جنوبی ادامه داد :با فعال شدن گشت های پوششی و تخصصی درسطح شهر ،مأموران به یک 
دستگاه خودروی پژو ۴05 که در داخل یکی از کوچه ها ی شهر بدون سرنشین رها شده بود 
مشکوک شدند که پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو ۲۲1 کیلو گرم تریاک 
کشف شد . سردار شجاع خاطر نشان کرد:خودروی کشف شده به ستاد انتظامی شهرستان 

منتقل شد و متهمان با تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شدند .
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ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

ع وقت 
در اسـر

 تضمینـی

   09151633903- دهشیبی

 سیم کشی و  لوله کشی  ساختمـان 
نصب شیر آالت، لوله بازکنی با فنر و نورپردازی

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 17:30 تا 12 شب

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

۰۰

امالک و 
مستغالت

فروش یا معاوضه با ماشین 
250مترزمین حاشیه خیابان
 امام علی)ع( واقع در امیرآباد

09151638892

 فروش زمین مغازه تجاری
 50 متر، معصومیه،  آینده دار، 

دوکله ،قیمت استثنایی
09151609309

فروش آپارتمان در نبوت، تازه 
ساز، در چهار طبقه، 8 واحد 

110متر، امکانات فول، سندآزاد  
09155616598

فروش زمین 90متری با بهترین 
موقعیت واقع در حاجی آباد
 انتهای بلوارخلیج فارس 

09157233849

خانه ویالیی185متر
حسین آبادسادات،تازه ساز
تا خاک گچ، فی توافقی 

09158618941

فروش زمین کشاورزی
 دشت بجد با سند رسمی

 و آینده دار
09156632370 

منزل ویالیی مدرس 30 و32 
شمالی، زمین 360 متربنا 300 
متر، دریک ونیم طبقه، امکانات 

کامل  09155616598

خریدار منزل ویالیی 
حدودا تا70 میلیون

تلفن تماس:
09156665979

خریدارمنزل ویالیی 
تا260تومان،محدوده مفتح
نبوت،توحید،سجاد،بهشتی

09909811802

فروش یا معاوضه آپارتمان 
و یک مغازه با هم 45میلیون

واقع درچهکند
09155625297 

ویالیی ، امیرآباد، 2طبقه یک خواب، 
شمالی، فی:  115 م یا معاوضه با 
کلنگی درمدرس، معلم، غفاری و ... 
مابه التفاوت نقدی 09158611152

فروش منزل ویالیی، امیرآباد، 
شمالی، 180 متر، 120 

مترزیربنا، 2 خواب فی:120م 
09159612370

رهن و اجاره

منزل دوبلکس شیک، تازه ساز  
فول امکانات 220متر زیربنا.

خیابان فتح،130م رهن کامل 
09198160650

ویالیی دربست بنا، 295 متر 
دریک و نیم طبقه، زمین 360 
متر، شمالی، توحید 1م رهن 
200 اجاره  09155616598

یک واحد زیرزمین 50 متری 
درحاشیه بلوار شعبانیه
 اجاره داده می شود.
09158651034

منزل اجاره ای 24 متری 
سرویس جدا ، مهرشهر

تلفن تماس:
09158619490

جویای کار
  

 
جویای کار:خمیر و چونه گیر
 و نان گیر  لواش و تفتان

تلفن تماس 
09029595004

تعدادی راننده با ماشین
 ترجیحا تمام وقت 

جهت کار در آژانس نیازمندیم
09159369072

آماده همکاری
 با ماشین در آژانس

 مهرشهر
09370080964

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس

 نیازمندیم
09385615244

جوانی 30 ساله، متاهل  
لیسانس، آماده همکاری 

سرایداری،تلفنخانه،  نگهبانی و...   
09154955031

 به یک نفر اپراتور سنگ شکن 
نیازمندیم 
تلفن تماس

09154427010 
  

شیفت عصر، 21ساله، فوق 
دیپلم حسابداری، متاهل دارای 
گواهینامه، دارای وسیله نقلیه  

09157236341

 به یک نفر راننده لودر
 نیازمندیم 
تلفن تماس:

09154427010

خودرو 
پراید

پراید131 نوک مدادی، فول 
بیمه یک سال، الستیک خوب 

فی 17میلیون
09158583372

فروش هاچ بک 85، آلبالویی  
دو در یک گلگیر رنگ،  بیمه 

10.97تخفیف کامل ، الستیک 
نو فی9.5م 09159658433

فروش پراید سفید، مدل 88 
بدون رنگ،کامال  اسپرت،بیمه 
تخفیف کامل، یا معاوضه با پژو 
405 یا سمند 09159647604

خودرو 
پژو

پژو 405 نقره ای مدل 84 
الستیک 80 درصد، بیمه

 تازه شده فی توافقی
09153634454

خودرو 
متفرقه

فروش موتورکاوازاکی 
100،الستیک نو،موتورتازه 

تعمیرمناسب 
09151638892

فروش ام وی ام 530 مدل 91 
رنگ سفید، بسیارتمیز، بیمه 
یک سال کامل،الستیک نو

09155630115

فروش پی کی مدل 84 
رنگ فابریک، تخفیف از اول 

فی توافقی
 09158610187 

مزدا 2000 مدل91 دور رنگ 
نقره ای، بیمه 3 ماه 

تخفیف کامل
09158631494

لوازم منزل

 فروش یخجال فریز 
سالم  و خانگی
تلفن تماس:

09153618816

فروش بخاری نفتی 
تمیز100تومان میزنهارخوری 
4 نفره 120،  درآور110،کمد 
110 تومان 09156043972

متفرقه

فروش سوپرمارکت با موقعیت 
عالی، سرنبش روبروی پارک و 

 مسجد به علت تغییرشغل
09151608065

خریدار سیلندر گاز
  50 کیلویی 
 شماره تماس 

09372116336

 واگذاری آژانس فعال با 
موقعیت عالی و درآمد عالی 

و زنگ خور باال
09159369072

فروش تانکر800 لیتری ورق 
سفید، ضخامت یک میل 
جهت استفاده آب ونفت 

09151638892

 یک خط تلفن در محدوده 
سجاد شهر با قیمت مناسب

 به فروش می رسد
 09156693875

خریدار دستگاه پخت پفیال
 با قیمت مناسب هستیم

تلفن تماس:
09155612892
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حمایت شهرداری از رسانه های محلی

 ، : بی طرفی   دادرس مقدم-شهرداربیرجند گفت 
اولویت  و  سرلوحه  باید  منصفانه  نقد  و  شفافیت 
نخست رسانه های فعال در خراسان جنوبی باشد 
جاوید افزود : رسانه ها از جمله خبرگزاری ها و 
مطبوعات نقش مهمی در هدایت جامعه شهری 
و ارتقاء شاخص های شهری دارند.وی اظهار کرد 
: آگاه سازی شهروندان ، تغییر عادت ها و روش 
ها و ارتقاء بینش ها در مناطقی همچون خراسان 
جنوبی و شهربیرجند با توجه به اینکه اخبار در این 
مناطق زودتر انعکاس می یابد تاثیر بسیار خاصی 

در جامعه خواهد داشت.  

ضرورت ارتقاء کیفیت آب شرب بیرجند

بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات  غالمی-معاون 
گفت : آب شرب بیرجند از نظر بهداشتی مشکلی 
ندارد اما کیفیت آب باید ارتقاء یابد. حسن خانزاد 
و  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  بازدید  درحاشیه 
مسووالن حوزه شهری از تجهیزات تاسیسات آب 
شهری بیرجند افزود : دراین بازدید، نمونه برداری 
از آب شرب شهر بیرجند انجام شده که میزان کلر 
موجود درآن تفاوت داشت که برای آن باید چاره 
اندیشی شود.وی تاکید کرد: با این حال آب شرب 
شهر بیرجند مطابق با استاندارد کشوری بوده وارتقاء 
کیفیت آن از جمله در خواست های شهروندان است.
: گفت  بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات   معاون 
دغدغه  همواره  بیرجند  شرب  آب  کیفیت  ارتقاء 
مدیران شهری بیرجند بوده و بازدید سرزده با هدف 
کیفیت سنجی آب شرب در دستور کار قرار گرفته 
است.دراین بازدید اعضای شورای اسالمی شهر و 
مدیران شهری بیرجند از مراحل کلرزنی و توزیع آب 

شرب شهری بازدید کردند.

قدردانی از حضور حماسی مردم استان
در مراسم گرامیداشت یوم ا... ۹ دی

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی 
انقالبی در  به پاس حضور حماسی مردم بصیر و 
از عموم  بیانیه ای  با صدور  ا... ۹دی،  مراسم یوم 
این  در  کرد.  قدردانی  استان  مردم  مختلف  اقشار 
بیانیه آمده است: شما با حضور خود در اجتماعات 
باشکوه سراسر استان، میثاق دوباره ای با آرمان های 
بنیانگذار جمهوری اسالمی و بیعتی مجدد با ولی امر 
مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای)مدظلّه العالی( 
داشتید و با وحدت و همدلی و حضور گسترده خود 
قلب امام زمان )عجل ا...( و همچنین نائب برحقش 
جمهوری  مقدس  نظام  دشمنان  چشم  و  شاد  را 

اسالمی را کور کردید.

تولید روزانه 25 تن تخم مرغ
در خراسان جنوبی

صدا و سیما-روزانه 25 تن تخم مرغ در واحدهای 
می  تولید  جنوبی  خراسان  تخمگذار  مرغ  پرورش 
شود. سرپرست دامپزشکی استان افزود: 33 واحد 
و  میلیون  یک  از  بیش  ظرفیت  با  تخمگذار  مرغ 
626 هزار مرغ مادر در استان فعال است.وی میزان 
تولیدات ساالنه این واحدها را 13 تا 15 هزار تن در 
سال اعالم کرد.وی گفت: گوشت مرغ 70 درصد و 
تخم مرغ 40 درصد مازاد بر نیاز در خراسان جنوبی 
تولید دارد که به استان های مجاور ارسال می شود.

بهره مندی 7۰۰ نفر از خدمات
 خیریه علمدار بیرجند

شبستان-مدیر کانون فرهنگی هنری بیت العباس 
تحت  نفر(   700  ( خانواده   100 گفت:   بیرجند 
که  هستند  بیرجند  علمدار  خیریه  مجمع  پوشش 
هر ماه سبد مواد غذایی، پوشاک، ملزومات زندگی 
برای آنها ارسال می شود. فروتنی اظهار کرد: در 
این طرح تهیه و توزیع غذای گرم بصورت ماهیانه 
و بسته بندی جهت ارسال به درب منازل نیازمندان 
انجام  بیرجند  تحت پوشش مجمع خیریه علمدار 
افرادی که  از  می شود. وی تصریح کرد: هریک 
خیر  امر  این  در  همراهی  و  همکاری  به  تمایل 
دارند می توانند تا پنجم هر ماه با واریز )مبلغ 10 
هزارتومان( برای مشارکت در تهیه سبد کاال و در 
طرح های دیگر مجمع بصورت روزانه به حساب 
مجمع خیریه علمدار نزد بانک سپه به شماره کارت 
58۹210120۹744750 و یا با ارسال و اهدای اقالم 
مورد نیاز خانواده های نیازمند تحت پوشش مجمع 
این موسسه را در عملیاتی نمودن اهداف  خیریه، 
مجمع که رسیدگی به امور نیازمندان است یاری کنند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیرجند:

بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان رازی بیرجند راه اندازی شد
گروه خبر-بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان رازی بیرجند راه اندازی شد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: برای راه اندازی بیمارستان رازی تالش بسیاری شد  و امروز نیز شاهد 
راه اندازی بخش جراحی مغز و اعصاب هستیم و تمامی جراحی های مغز و اعصاب در بیمارستان رازی انجام می شود. قائمی ظهر دیروز )۹ دی ( در مراسم بهره برداری از دستگاه آنژیوگرافی، 
سی تی اسکن پیشرفته 16 اسالیس و همچنین اولین دستگاه E.R.C.P استان گفت: با توجه به استقرار طرح تحول نظام سالمت اقدامات خوبی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شده است.

صندوق کارآفرینی امید
 از محصوالت بازارمحور و 
رقابت پذیر حمایت می کند

ایرنا - مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی 
گفت: محصوالت و تولیدات کشاورزی و دامداری 
رقابتی  ظرفیت  و  بازارمحوری  راهبرد  دارای  که 
در کشور و دنیا باشند، مورد حمایت این صندوق 
قرار می گیرند. محمد زنگنه افزود: محصوالت و 
تولیدات کشاورزی و دامداری استان با هدف افزایش 
تولید، فرآوری، بسته بندی و کمک به بازار فروش 
محصوالت مورد حمایت قرار می گیرند.وی گفت: 
بخشی از اعتبارات اختصاص یافته به استان را برای 
کمک به رونق تولید، فرآوری و عرضه محصوالت 
زرشک،  زعفران،  جمله  از  استان  فرد  به  منحصر 
عناب و تولیدات دامی استان اختصاص خواهیم داد.
وی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی های چند 
سال اخیر در استان، کشاورزی در زمینه محصوالت 
بر و دامپروری های صنعتی بزرگ در برخی  آب 
مناطق استان از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار 
نیست.مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی 
گفت: بایستی برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان 
و عشایر به شهرها که اکثر آنها از طریق کشاورزی 
و دامداری کوچک سنتی امرار و معاش می کنند و با 
توجه به این مهم که امنیت مرزها و مناطق روستایی 
توسط آنان تامین می شود، نسبت به گسترش و 
کمک به فعالیت های خرد و کوچک در روستاها 
با همکاری و حمایت سازمان ها و دستگاه های 

اجرایی متولی اقدامات الزم انجام شود 

خرید زعفران دسته بندی
 در طرح تضمینی گنجانده شود

مهر-بخشدار آیسک گفت: غالب زعفران تولیدی 
بندی است و الزم است  منطقه به صورت دسته 
خرید  طرح  در  دسته  صورت  به  زعفران  خرید 
تضمینی زعفران قرار بگیرد.علی برازنده با اشاره به 
خرید تضمینی زعفران اظهار کرد: این اقدام حمایتی 
دولت با هدف کوتاه شدن دست واسطه ها امسال 
انجام شده است. بار در خراسان جنوبی  نخستین 
وی افزود: همه ساله کشاورزان در فصل برداشت 
افت  دلیل  به  برای فروش محصول خود  زعفران 
قیمت ها دچار مشکالت عدیده ای می شوند و امسال 
راستای  در  جهادکشاورزی  وزرات  بار  اولین  برای 
در  را  زعفران  توافقی  خرید  کشاورزان  از  حمایت 
با  آیسک  است.بخشدار  داده  قرار  خود  کار  دستور 
بیان اینکه در این طرح زعفران به صورت سرگل 
از کشاورزان خریداری می شود، گفت: این در حالی 
است که بیشتر کشاورزان استان زعفران را دسته 
تضمینی  خرید  دستورالعمل  در  و  می کنند  بندی 
زعفران، امکان خرید این محصول به صورت دسته 
وجود ندارد، که الزم است خرید زعفران به صورت 
دسته در طرح خرید تضمینی زعفران قرار بگیرد.وی 
تصریح کرد: خرید تضمینی زعفران با توجه به اینکه 
در مراکز خرید، فقط به صورت ممتاز و باالی یک 
کیلو از کشاورز خرید می شود باعث شکست خرده 

کشاورزان می شود.

استقرار 1۰3 نفر مسئول ایمنی در 
کارگاه های مشمول در سال جاری  

غالمی-مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی از استقرار 
103 نفر مسئول ایمنی در کارگاههای استان در ۹ 
ماهه سال جاری خبر داد و افزود رویکرد اساسي و 
جدید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای  توسعه 
بهبود شرایط محیط کار وکاهش  ایمني،  فرهنگ 
خودبازرسی  مدل  از  استفاده  کار،  از  ناشي  حوادث 
سازی  توانمند  باشد.برنامه  می  کارگاهی  درورن 
مسئوالن ایمنی مستقر شده یکی دیگر از برنامه های 
اصلی این اداره کل می باشد که با مشارکت انجمن 
صنفی مسئوالن ایمنی، برای  245 نفر از مسئوالن 
ایمنی و با برگزاری 4 گردهمایی تخصصی همراه با 
تبیین برنامه های ایمنی، بررسی حوادث و تجزیه و 
بازآموزی ایمنی  تحلیل آنها و برگزاری دوره های 
و تقدیر از مسئوالن ایمنی فعال انجام شده است.

قنات جهانی بلده 
در قاب نگاه 5۰۰ هزار گردشگر

صدا و سیما- 500 هزار و 200 گردشگر داخلی و 
خارجی از قنات دو هزارساله جهانی بلده شهرستان 
هزار  امسال500  آغاز  از  کردند.  بازدید  فردوس 
قنات  از  گردشگر داخلی و 200 گردشگر خارجی 
بیشترین  افزود:  کردند.کرمپور  بازدید  بلده  جهانی 
تعداد گردشگر خارجی بازدید کننده از قنات بلده به 

کشور آلمان اختصاص دارد.

 پیمان دوباره علمای 
شیعه و سنی زیرکوه با والیت

صدا و سیما-علمای شیعه و سنی زیرکوه دیروز در 
سالروز حماسه ۹ دی با حضور در دفتر امام جمعه این 
شهرستان، با والیت تجدید میثاق کردند. دراین نشست 
صمیمی که بیش از 30 نفر از علمای شیعه و سنی 
حضور داشتند نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس 
گفت: روز ۹ دی روز بزرگ میثاق با والیت ، پاسخ به 
یاوه گویان و پیچیده شدن طومار فتنه 88 همچنین 
توجه و اهمیت دادن به فتنه های در پیش رو است.

* پنجمین نسشت هم اندیشی سازمان های مردم 
نهاد امروز در محل سالن جلسات بانک کشاورزی از 
سوی  دفتر امور اجتماعی و فرهنگي برگزار می شود
*گاز مشترکین روستای شمس آباد و مجتمع قائم 
دادگستری شهرستان بیرجند امروز 10 دی از ساعت 

8:00 صبح به مدت 8 ساعت قطع است
* مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی ازبرپایی 
ایستگاه های ایمنی به منظوراطالع رسانی وآگاه 

سازی مردم درشهرستان های استان خبر داد.
*  مرحله سوم کمک های خیران بین دانش آموزان 

عشایر خراسان جنوبی توزیع شد.
* رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی  

از اجرای طرح پایش شیر خام در استان خبر داد.
* دو حفار غیرمجاز در بشرویه دستگیر شدند. 

* مسئول جشنواره اکران فیلم های مردمی عمار در 
از اکران 11 فیلم از جشنواره اکران فیلم  بشرویه 

های مردمی عمار  از ابتدای سال خبر داد.
* 8 پروژه بهداشتی در شهرستان درمیان توسط 

مجمع خیرین ساخته می شود.

اخبار کوتاه

نباید با اعتراضات غیر قانونی، نظم و امنیت جامعه را بر هم بزنیم 
جم-سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
مشکالت  و  ها  نارسایی  برخی  منکر  گفت: 
و  تیزهوشی  اما  نیستیم  کشور  در  کوچک 
آمدن  فائق  باعث  ملت  فرزندان  والیتمداری 
بر مشکالت اقتصادی از جمله گرانی و تورم 
خواهد شد.سردار رمضان شریف روز شنبه در 
اجتماع بزرگ گرامی داشت حماسه ۹ دی در 
از 40 سال گذشته  ایران  افزود: ملت  بیرجند 
و  ایستاده  بزرگی  مواضع  مقابل  در  تاکنون 
مشکالت عدیده ای را حل کرده به طوری که 
می توانیم با افتخار اعالم کنیم که دشمن در 
مقابل مردم همیشه در صحنه ما رنگ باخته 
پاسداران  سپاه  عمومی  روابط  مسئول  است. 
ماه  دی  است ۹  امید  گفت:  اسالمی  انقالب 
امسال فرصتی برای تبیین ابعاد دشمنان باشد و 
ما بتوانیم به خوبی افق آینده را با دید بهتر نگاه 

کنیم و پاسدار خون شهدا باشیم.

8 ماه جریان فتنه طول کشید
تا به 9 دی و تهاجم مستقیم 

به عاشورا رسیدیم
سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران 
بر  امروز  اگر  اینکه  بیان  با  اسالمی  انقالب 
قله ای از قدرت ایستاده ایم به دلیل درس ها و 
کرد:  بیان  داریم  که  است  نظامی  قدرت های 
دشمن  از  واهمه ای  هیچ  امروز  راستا  این  در 
نداشته و دشمن بارها آن را در رزمایش های 
خاص تجربه کرده و به قدرت نظامی ما واقف 
است.شریف با بیان اینکه مقام معظم رهبری در 
ابتدای شکل گیری فتنه 88 به همه هشدار دادند 

که مطمئن باشید ریشه اصلی فتنه در خارج از 
کشور است افزود: 8 ماه این جریان طول کشید 

تا به ۹ دی و تهاجم مستقیم به عاشورا رسیدیم 
که به رگ غیرت مردم ایران به خاطر اهانت به 
عاشورا برخورد و شعارهای ساختارشکن مردم 
را به خشم آورد و یک بار دیگر تهدید را به 
فرصت تبدیل کرد، فرصتی که بصیرت ملت 

را دو چندان کرد.

بیش از 6 سال ملت ما 
دولت های عراق و سوریه

در مقابل توطئه داعش ایستادند
سپاه  عمومی  روابط  مسئول  و  سخنگو 
هر  اینکه  بیان  با  اسالمی  انقالب  پاسداران 
وقت ملت به یک افتخار بزرگ دست می یابد 

دشمن طرح جدیدی را از آستین خود بیرون 
می آورد اظهار داشت: بیش از 6 سال ملت ما 

و دولت های عراق و سوریه در مقابل توطئه 
رهبری  تعبیر  به  که  وقتی  ایستادند  داعش 
را  داعش  بر  پیروزی  ایران  پرافتخار  سردار 
اعالم کرد کمتر از 6 روز دشمن طرح جدیدی 
را ایجاد کرد و اعالم کرد که می خواهد یک 
دولت مستقل کرد ایجاد کند تا در این صورت 
بتواند ضربه به اسالم وارد کند.وی خاطرنشان 
دالوری  و  رهبری  سرانگشت  با  اما  کرد: 
فرزندان رهبری کمتر از 7 روز این قائله نیز 
به پایان رسید و کاری که دشمن برابر اسناد 
ما سال های طوالنی برای آن تالش کرده بود 
تا بتوانند روزنه امیدی را برای انقالب ما به 
وجود آورد طولی نکشید مجدداً طرح جدید را 

آمریکا ایجاد کرد و بیت المقدس را به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی اعالم کرد.

محور مقاومت به برکت خون شهدای 
رژیم  برای  شرایط  حرم،  مدافع 

صهیونیستی سخت تر شده است
سپاه  عمومی  روابط  مسئول  و  سخنگو 
اینکه یکی  بیان  با  انقالب اسالمی  پاسداران 
علیه  که  طراحی هایی  اصلی  پایانه های  از 
امنیت  ایجاد  انقالب و امت اسالمی می شود 
با  امروز  برای رژیم صهیونیستی است گفت: 
باید  همه خسارت هایی که داعش تولید کرد 
برای  قدرتمند  و  عظیم  پتانسیل  یک  گفت 
مقابله با رژیم صهیونیستی به وجود آمد و یک 
نیروی مردمی در سرزمین شام شکل گرفت.

شریف یادآور شد: امروز در محور مقاومت به 
برکت خون شهدای مدافع حرم، شرایط برای 
 رژیم صهیونیستی بسیار سخت تر شده است. 

نظر شوم دشمن 
به هم زدن امنیت اجتماعی است

 فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: 
نیت و نظر شوم دشمن در به هم زدن امنیت 
باشند  بیدار  باید  مردم  که  پیداست  اجتماعی 
خودشان  به  را  نظام  دشمنان  شوم  افکار  و 
برگردانند. سردار شجاع نیز در حاشیه اجتماع 
نوع  هر  افزود:  بیرجند   در  دی   ۹ بزرگ 
با اهداف نظام مقدس  هنجارشکنی و مقابله 
جمهوری اسالمی به عنوان خط قرمز ماست 
و از مردم تقاضا داریم که برای طرح و پیگیری 

شوند.  وارد  قانونی  راه  از  خود  مدنظر  مباحث 
وی گفت: قطعا مسائل و مشکالت اجتماعی 
در همه جای دنیا وجود دارد و گرانی و تورم 
مشکالتی نیست که مردم توانمند نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران نتوانند از آن عبور کنند 
و در کوتاه و بلندمدت مرتفع خواهد شد. وی 
افزود: متاسفانه گاهی افرادی فریب می خورند و 
حول محور معاندان حرکت می کنند که موجب 
شکل گیری تجمع های محدود در شهرستان 
ها و حتی مرکز استان شد که با هوشیاری مردم 

و نیروهای حاضر در صحنه خاتمه یافت.

هوشیاری رسانه در برابر 
ترفندها و اهداف شوم دشمنان نظام

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب 
و  ترفندها  برابر  در  باید  ها  رسانه   : اسالمی 
هوشیار  بسیار  نظام  دشمنان  شوم  اهداف 
باشند.وی نیز ظهر دیروز در جمع خبرنگاران 
و اصحاب رسانه استان با اشاره به برنامه های 
دشمن برای براندازی ایران اسالمی بیان کرد: 
هرجا دشمن شکست می خورد و ما نیز پیروز 
می شویم، باید منتظر حرکتی از سوی دشمن 
باشیم تا توجه ها را به داخل کشور جلب کند. 
وی با بیان اینکه علم کردن موضوع جدایی 
کردستان از طراحی های دشمن بود، گفت: 
بعد از شکست در این برنامه، پایتختی بیت 
المقدس را نیز طراحی کردند. سردار شریف 
گفت: نباید با اعتراضات غیر قانونی، نظم و 
امنیت جامعه را بر هم بزنیم چراکه این امر 

درخور نظام جمهوری اسالمی نیست. 

 اسدزاده- ظهر دیروز جلسه کارگروه تخصصی 
امور  هماهنگی  معاون  ریاست  به  اشتغال 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری در سالن 
اجالس استانداری  برگزارشد. سرفرازی اظهار 
کرد: بزرگترین عاملی که برای پیشبرد اهداف 
موثر است اعتماد مردم است.وی با بیان اینکه 
نباید از اهمیت جلب اعتماد مردم غافل باشیم 
افزود: متأسفانه نبود سرمایه اجتماعی و اعتماد 
مردم از جمله مشکالت است.معاون استاندار 
با بیان اینکه بانک ها پیوند و ارتباط مستمر با 
کارگروه اشتغال استان دارند بیان کرد: متأسفانه 
برخی از بانک ها در بحث پرداخت تسهیالت 
افزود:  سرفرازی  می کنند.  کاری  کم  اشتغال 
متاسفانه تنها عامل نارضایتی مردم نسبت به 
اداره ها، نبود سرمایه و عدم اعتماد آن هاست 
از حد  از سختگیری بیش  امر ناشی  این  که 
ما نسبت به تمام اموری است که مرتبط به 

مردم است.
سختگیری های بانک ها

در پرداخت تسهیالت اشتغال

نیز  بیرجند  فرماندار شهرستان  ناصری،  علی 
در این کارگروه اظهار کرد: تا زمانی که بانک 
ها دستورالعمل بانک مرکزی را رعایت نکنند 
با  و  منوال  همین  به  تسهیالت  اخذ  وضع 
مشکالت زیاد ادامه خواهد داشت و بهبودی 
نخواهیم یافت.وی با بیان اینکه بانک ها بنا 
تا  تسهیالت  مرکزی  بانک  دستورالعمل  بر 
سقف 15 میلیون تومان تنها نیاز به یک ضامن 
معتبر دارد، افزود: متاسفانه امروز برخی بانک 
ها این مهم را رعایت نمی کنند و مشکالت 
گذارند. می  گیرندگان  وام  راه  سر  بر  زیادی 
اینکه  به  اشاره  با  بیرجند  فرماندار شهرستان 
تمام سهمیه ای که برای بانک ها ابالغ شده 
باید جذب شود، عنوان کرد: بانک ها خودشان 
باید به دنبال جذب تسهیالت بروند نه اینکه با 
سخت گیری های بیجا مانع از این کار شوند.
وی با بیان اینکه ضوابط بانک مرکزی باید در 
تمامی شعب ابالغ شود، بیان کرد: اگر تسهیل 
ایجاد نکنیم قطعا نخواهیم توانست مطالبات 
کرد:  تاکید  باشیم.ناصری  گو  پاسخ  را  مردم 

مسئولی که نمی تواند شرایط استان را درک 
کند جایش در این استان نیست و باید از این 

جا برود. وی با اشاره به اینکه اگر تسهیالت 
خود اشتغالی در جهت هایی که دارد واگذار شود 
بسیاری از مشکالت مردم برطرف خواهد شد، 
افزود: تسهیل گری بانک ها و مایه گذاشتن از 
خودشان از مهم ترین خواسته های ما است. 
بانک  تمام  اند  داده  افزود:استاندار دستور  وی 
شرایط  واجدین  به  وام  اعطای  به  مکلف  ها 

تا آخرین رقم هستند با صرف نظر کردن از 
این  به  اعتبار  میلیارد   ۹ سختگیرانه!  شرایط 

بخش داده شده است و باید تمام این مبلغ در 
این زمینه صرف بشود و هیچ بهانه ای از طرف 

بانک ها برای ما قابل قبول نیست.

9۷ درصد تعهد طرح مهارت آموزی در 
محیط  واقعی کار در استان محقق شد

خراسان  حرفه ای  و  فنی  سازمان  مدیرکل 

جنوبی از تحقق ۹7 درصدی تعهد طرح مهارت 
آموزی در محیط واقعی کار در خراسان جنوبی 
یکی  کرد:  اظهار  داد. حسین خوش آیند  خبر 
مهارت  بحث  فراگیر  اشتغال  های  برنامه  از 
آموزی در محیط واقعی کار است.وی با بیان 
اینکه در قالب این طرح 560 نفر باید در استان 
تاکنون  راستا  این  در  افزود:  ساماندهی شوند 
درصد   ۹7 یعنی  شدند  ساماندهی  نفر   545

تکلیف محقق شده است.

اشتغال  تعهد  درصد   ۷1 از  بیش 
خراسان جنوبی محقق شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اشتغال 
تعهد شده استان در سال جاری 10 هزار و 233 
نفر بود که هفت هزار و 315 مورد معادل 71.5 
درصد تاکنون در سامانه رصد توسط دستگاه 
های اجرایی استان به ثبت رسیده است.محمد 
سنجری اظهار با بیان اینکه از مجموع تعهد 
اشتغال استان تا کنون هفت هزار و 315 نفر 
است  ایجاد شده  اشتغال  درصد  معادل 71.5 

استاندار در دیدار صمیمی با متولیان بخش کشاورزی استان:

جهادکشاورزی نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای رضایت مندی از دولت دارد

 کم کاری برخی از بانک  ها در پرداخت تسهیالت اشتغال 

که  جنوبی  مقدم- استاندارخراسان  دادرس 
ظهر دیروز در دیدار صمیمی با متولیان بخش 
بیان  با  گفت  می  سخن  استان  کشاورزی 
کشاورزی  جهاد  سازمان  افزود:  مطلب،  این 
بزرگ  و  مهم  بسیار  های  دستگاه  جمله  از 
در  در حوزه خدمت رسانی به مردم خصوصاً 
اینکه  بیان  با  استاندار،  است.  روستایی  حوزه 
جهادکشاورزی نقش مهمی در افزایش اعتماد 
عمومی و نیز ارتقای سطح رضایت مندی مردم 
از دولت و نظام دارد، افزود: مسئوالن و متولیان 
بخش کشاورزی در کنار سایر مسئوالن باید 
در روشها، نگرش ها و نیز راه ها و مسیرهای 
ارائه خدمت خود به مردم در صورت لزوم و نیاز 
تجدید نظر کرده و تمام نقاط ضعف موجود را 
احصاء و در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع 
آنها اقدام کنند. دکتر مروج الشریعه، به برخی 
اقتصادی  حوزه  در  مردم خصوصاً  اعتراضات 
اشاره کرد و افزود: اینکه امروز بخشی از بدنه 
اجتماعی نسبت به برخی از مشکالت و کاستی 
ها خصوصاً در حوزه های اشتغال ، معیشت و 
نیز اقتصاد اعتراضاتی را به دولت و نظام به 
انجام می رسانند باید با جدیت توسط مسئولین 
مورد توجه قرار گیرد.وی توجه به اعتراضات 
شهروندی  حقوق  رعایت  مصداق  را  مردمی 
عنوان  به  ما  ساخت:  نشان  خاطر  و  برشمرد 
و  منصفانه  انتقادات  از  آندسته  باید  مسئول 

به حقی را که در چارچوب قوانین و مقررات 
کشور و بدون توهین و عبور از خطوط قرمز 
نظام به درستی بیان می شود را شنیده و در 

کاری  توان  تمام  از  آنها  کردن  مرتفع  جهت 
و اداری خود استفاده نماییم. مقام عالی دولت 
در استان، برخورد هوشمندانه با اعتراضات را 
مورد تاکیدکرد وافزود:حفاظت از کیان نظام و 
را وظیفه همه مسئوالن در  انقالب اسالمی 
تاکنون  کرد:  تصریح  و  دانست  فعلی  شرایط 
برکت  و  پرخیر  حیات  ادامه  و  استقرار  برای 
و  شده  فراوانی  های  هزینه  اسالمی  انقالب 

افراد زیادی از تمام هستی خود که جان و مال 
شان گذشتند و امروز حفاظت از آن به عنوان 
یک امانت بزرگ بر عهده همه ما نهاده شده 

است. وی استفاده از تمامی ظرفیت های اطالع 
موردتاکید  را  دولتی  حوزه خدمات  در  رسانی 
که  است  این  واقعیت  وافزود:  داد  قرار  ویژه 
دولت تدبیر و امید اقدامات بنیادینی در تقویت 
بنیه اقتصادی خصوصاً در حوزه روستایی به 
انجام رسانده که باید به نحو مطلوب و مناسب 
این امر به اطالع مردم رسانده شود.استاندار ، 
فضای مجازی را فرصتی بزرگ در حوزه اطالع 

رسانی برشمرد و افزود: مسئولین و متولیان امر 
باید از این فرصت نهایت استفاده را برای ارائه 
یک بسته نرم افزاری شامل خدمات و اقدامات 

خوب دولت در حوزه های مختلف ببرند چرا 
که این امر عالوه بر تنویر افکار عمومی موجب 
شد.  خواهد  نیز  درجامعه  امید  روحیه  تزریق 

مروج الشریعه، تقویت ارتباط مسئولین با مردم 
را مورد اشاره قرار داد و یادآورشد: مسئوالن 
از سازمان های مردم نهاد ، تشکل ها،  باید 
انجمن ها و سایر نهادهای مردمی به عنوان 
نمایند. وی  استفاده  اجرایی  بازوان  بزرگترین 

شناسایی مشکالت از سوی مسئولین را مورد 
تاکید قرار داد و افزود: مسئولین باید مشکالت 
و نواقص را به موقع شناسایی کرده و نگذارند 
که این مشکالت به معضل و در نهایت به 
معاندین  دست  بهانه  و  شده  تبدیل  بحران 
انهدام و  به  داده شود که جز  انقالبی  و ضد 
نابودی کل نظام و ریشه کنی انقالب اسالمی 
راضی نخواهند شد. مقام عالی دولت در استان، 
به  استان  بیکاری در  آمار  باالبودن میزان  به 
اشاره  اشتغال  حوزه  در  معضل  یک  عنوان 
کرد و ادامه داد: رفع این مشکل با سخنرانی 
و افسوس خوردن قابل رفع نیست از این رو 
باید با بکارگیری تمامی قابلیت های اقتصادی 
در شهرها و روستاها در این زمینه اقدامات و 
گیرد.  تری صورت  های جدی  ریزی  برنامه 

به  را  گذاری  سرمایه  توسعه  الشریعه،  مروج 
مورد  اشتغال  ایجاد  های  راه  از  یکی  عنوان 
تاکید قرار داد و افزود: با تالش و برنامه ریزی 
که صورت گرفت جمعی از سرمایه گذاران از 
استان خراسان رضوی در پروازی اختصاصی 
به خراسان جنوبی سفر کردند و در همایشی 
آشنا  استان  اقتصادی  با ظرفیت های  بزرگ 
حضور  برای  تالش  و  مسیر  ادامه  که  شدند 
استان  این  در  آنها  گذاری  سرمایه  و  مجدد 
با تالش و همکاری همه مسئولین خصوصًا 
شد. خواهد  محقق  شهرستانی  مسئولین 
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وزیر کشور:
 تجمعات اخیر قطعا غیرقانونی

 است؛ مردم در آن شرکت نکنند

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره برخی 
فراخوان های فضای مجازی که مردم را دعوت به 
تجمع می کند، اظهار کرد: ما گزارش هایی در این 
زمینه داشته ایم و این تجمعات قطعا غیرقانونی است.

باید مجوز  اینکه هر نوع تجمعی  با تاکید بر  وی 
قوه قضائیه  انتظامی و  نیروی  باشد، گفت:  داشته 
تاکنون تالش کرده اند، مدیریت کنند تا تجمعات 
نگرانی  که  نشود  مسئله ای  به  تبدیل  قانونی  غیر 
ایجاد کند. وزیر کشور بیان کرد: از همه کسانی که 
با این نوع فراخوان ها در تجمعی شرکت می کنند، 
قانونی  نوع تجمعات غیر  این  تقاضا داریم که در 

شرکت نکنند.

 از آقای جنتی پرسیدم چرا صالحیت 
کروبی را تایید کردید، جوابی نداد

آیت ا ... دری نجف آبادی دادستان اسبق کل کشور 
گفت: من هیچگاه طرفدار کاندیدای پیروز در سال 88 
)احمدی نژاد( نبودم و در هیچ دوره ای به ایشان رای 
ندادم و شرعا نتوانستم برای رای به وی قانع شوم. وی 
ادامه داد: در عین حال به آقای جنتی هم گفتم شما 
چرا آقای کروبی را تایید کردید و برای این کار چه عذر 

شرعی داشتید. البته ایشان پاسخی به من نداد.

کیهان: قوه قضائیه رئیس بانک مرکزی 
را احضارکند تا معترضان دلگرم شوند

چنین  در  نوشت:  مردم  اعتراضات  درباره  کیهان 
فضایی نقش قوه قضائیه در گشودن روزنه های امید 
برای تامین و استیفای حقوق مردم بی بدیل است.

به عبارت دیگر اگر دولت بی عمل باشد، می توان 
حقوق  شجاع  و  مستقل  قضات  که  داشت  امید 
مردم را استیفا کنند. قوه قضائیه می تواند با احضار 
و برخورد قانونی با رئیس کل و مسئوالن مقصر در 
یکی  غیرمجاز  مالی  موسسات  که  مرکزی  بانک 
از دسته گل های آنهاست و بخش قابل توجهی از 
اعتراض صورت گرفته نیز در همین رابطه است، 
بخشی از حقوق مال باختگان را اعاده کند و موجب 

دلگرمی مردم معترض را فراهم کند.

پورمختار: احمدی نژاد اگر مدرکی 
دارد به رهبری ارائه کند

محمد علي پورمختار، نماینده اصولگراي مجلس در 
مورد اختالفات احمدي نژاد و قوه قضائیه و برخی 
پیشنهادات مبنی بر تعیین حکم و داور براي حل این 
اختالفات گفت: باالخره آقاي احمدي نژاد نقدهایی 
نسبت به قوه قضائیه دارد و مي گوید در این زمینه 
مدرك دارم و ادعاهایي را نیز مطرح مي کند. راه حل 
این موضوع، آن است که اگر آقاي احمدي نژاد نسبت 
به قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه انتقاداتي دارد این 

مطالب را به مقام معظم رهبري منعکس کند.

زاکانی : احمدی نژاد می خواست 
۴ میلیون نفر از شهرستان بیاورد تا 
معترضان ۸۸ را در تهران جمع کند

علیرضا زاکانی در بیان ایده ای که توسط دوستان 
شده  مطرح   88 فتنه  زمان  در  احمدی نژاد  آقای 
بود،گفت: می گفتند از شهرستان های اطراف چهار 
میلیون نفر بیاوریم و با اینها که در تهران هستند، جمع 
کنیم اما رهبری مخالفت کردند. اینها چیزی است 
که کسی بیرون نمی گوید و رهبری دنبال این بودند 
که از طریق آرامش و پاسخگویی به همه سواالت 
مردم این اعتماد و سرمایه اجتماعی نسبت به نظام 
حفظ شود و نظام وظیفه دارد نوکری مردم را بکند. 
نظام به دنبال حل بحران 88 به روش های اقناعی 
بود وقتی سیستم امنیتی کشور چند نفر را دستگیر 
رهبری  خدمت  را  نامه ای  احمدی نژاد  آقای  کرد، 
می توانست  نه  آدم  کنید.  آزاد  را  اینها  که  نوشت 
و  ببیند  را  از حد  بیش  آوردن  ببند و فشار  و  بگیر 
چیست!؟ وسط  حد  می کردیم  تعجب  را؛  آن ور  نه 

بسیاری از معترضان انتخابات ۸۸ 
نهم دی ماه به میدان آمدند

خود  اینستاگرامی  یادداشت  در  مطهری  علی 
نوشت: نهم دی روزی است که در آن، مردم ایران 
که می دیدند اساس انقالب اسالمی در خطر است، 
قطع نظر از خطاهای دو طرف حوادث سال 88، 
با هدف حفظ انقالب و نظام جمهوری اسالمی به 
میدان آمدند. لذا بسیاری از معترضان به انتخابات 
سال 88 نیز در آن راهپیمایی ها شرکت داشتند.

2017، سالی به یادماندنی برای ایران

آورده  گزارشی  در  الیوم  رای  زبان  عرب  روزنامه 
واشنگتن،  های  سیاست  که  آن  از  پیش   است: 
در  ایران  نفوذ  افزایش  موجب  ریاض  و  آویو  تل 
منطقه شود، سیاست هایی که ایران در سال های 
نفوذ  توسعه  در  اساسی  عامل  کرده،  اتخاذ  اخیر 
 2017 سال  بگوییم  اگر  شود؛  می  محسوب  آن 
سال برداشت نتایج سیاست های چند سال اخیر 
ایران، بوده است، مبالغه نکرده ایم. سال گذشته، 
عربستان،  و  آمریکا-اسرائیل  فشارهای  وجود  با 
ایران بیش از سال های اخیر توانسته است نفوذ 
خود را توسعه دهد. اسباب زیادی برای موفقیت 
سیاست های ایران وجود دارد که در مقدمه آنها، 
تطابق این سیاست ها با قوانین بین المللی است.

توکلی: اعتراضات خیابانی قابل پیش بینی بود 

احمد توکلی گفت: بی اعتنایی برخی از دستگاه های 
دولتی به مطالبات معیشتی مردم، کار را به اعتراضات 
خیابانی کشانده است. هر چند باید توجه داشت در 
چنین تجمعاتی، گرچه شروع کننده مردم  هستند ولی 
تمام کننده الزاما مردم نیستند. این قبیل تحرکات 
قابل پیش بینی بود چرا که اتخاذ سیاست های خشن تعدیل صندوق بین 
المللی پول، پیش از این نیز، یک بار دیگر در ابتدای دهه 70 تجربه شده بود.

مرعشی: آقایان اگر بلد نیستند، کنار بکشند

کارگزاران  مرعشی، سخنگوی حزب  سید حسین 
با بیان اینکه همان طور که آقای روحانی در میدان 
است، یارانش هم باید در میدان باشند و مسئولیت 
بپذیرند،گفت: آقایان اگر بلد نیستند، کنار بکشند؛ اگر 
هم بلد هستند که کارها را راه بیندازند. سرخوردگی 
مردم ناشی از در میدان نبودن همراهان آقای روحانی است. اینکه همراهان 
آقای روحانی متناسب با نیازهای دولت کاری نمی کنند، یک واقعیت است. 

رسایی: مردم باید موقع رای دادن دقت می کردند

خصوص  در  تهران  سابق  نماینده  رسایی  حمید 
کار  شکل  اصال  مشهد  در  گفت:  اخیر  تجمعات 
است.  عادی  اعتراض  بود  معلوم  و  بود  متفاوت 
البته من همان را هم تائید نمی کنم و حمایت هم 
موقع  باید  شما  که  نوشتم  توئیتری  در  نمی کنم. 
رای دادن دقت می کردید. وقتی یک مجموعه ای را ناکارآمد تشخیص 

داده و می بینید که به فکر رفع مشکالت نیست، رای ندهید. 

بزرگداشت حماسه 9 دی در خراسان جنوبی * عکس : مجتبی گرگی

 امام صادق علیه  السالم فرمودند :
النَّظَرةُ َسهٌم مِن ِسهامِ  إبلیَس َمسموٌم

 َمن تََرَکها للّ ِ َعزَّوجلَّ ال لَغیِرهِ أعَقبَُه ا... إیمانا یَِجُد َطعَمُه
نگاه کردن، تیری از تیرهای زهرآلود ابلیس است. هر که برای خداوند عز و جل 
و نه برای غیر او، چشم خود را فرو بندد خداوند در پی آن ایمانی به او ارزانی دارد 

که مزه  اش را بچشد. )کتاب من ال یحضره الفقیه : ج4 ، ص18 ، ح4969(

در  یادداشتی  در  عبدی  عباس 
کسی  چه  نوشت:  ایران  روزنامه 
احتمال می دهد که مردم در شرایط 
بد اقتصادی زمان احمدی نژاد هیچ 

گرانی  وضع  به  نسبت  اعتراضی 
ولی  باشند  نداشته  خود  بیکاری  و 
باشند؟ معترض  کنونی  شرایط  در 

عقل سلیم این را نمی پذیرد. البته این 

از وضع  بدان معنا نیست که مردم 
این  سوال  دارند.  رضایت  اقتصادی 
است که اگر کسانی بتوانند نسبت 
به وضع خود معترض شوند و آن را 

علنی اظهار دارند و به  صورت جمعی 
گرد هم آیند و در خیابان شعار دهند، 
به طور قطع در دوره احمدی نژاد باید 
بیشتر و گسترده تر دست به این اقدام 

می زدند. چون آمار تورم و اشتغال که 
دروغ نمی گوید. وی تصریح کرد: اگر 
دروغ  رسمی  آمار  که  شویم  مدعی 
دروغ های  گذشته  دوره  در  باشد، 
بیشتری می گفتند لذا وضع بدتر از 
همان آمار رسمی بود. بنابراین منطقی 
است که بگوییم این تظاهرات مبتنی 
بر یک واکنش خودانگیخته اجتماعی 
این  مثل  نیست.  مردمی  و غریزی 
می ماند که یک دستمان را داخل آب 
90 درجه بگذاریم ولی هیچ احساس 
و  بخندیم  حتی  و  نکنیم  سوزش 
بگوییم که عجب آب ولرمی است. 
آب  داخل  را  دیگرمان  دست  ولی 
سوختم  فریاد  و  بگذاریم  درجه   ۴۵
سوختم سر دهیم! کسی این رفتار را 
نمی پذیرد. حتماً پشت ماجرا مسائلی 
دارد. وجود  خودجوش  رفتار  از  غیر 

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
اینکه  بیان  با  دی   9 حماسه  در 
و  امید   88 انتخابات  در  دشمنان 
به  و  گرفته  نشانه  را  مردم  اعتماد 
دنبال جدا کردن راه مردم از نظام 
بودند، خاطرنشان کرد: مردم درگیر 
اقتصادی  و  معیشتی  مشکالت 
هستند که حتماً باید این مشکالت 
افزود:  وی  شود.  برطرف  موانع  و 
همه مسئوالن به ویژه دولت باید 
خود را نسبت به حل این مشکالت 
عمل  میدان  در  و  بدانند  موظف 
ثابت کنند که تالش آنها برای گره 
است. مردم  مشکالت  از   گشایی 
وی با بیان اینکه دو قطبی کردن 
جامعه در این عرصه کارساز نیست، 
گذشته  انتخابات  زمان  کرد:  ابراز 
است، مسئوالن باید با وحدت ملی 

به دنبال رفع مشکالت باشند، همه 
بخش های کشور با دولت همکاری 
کنند و دولت هم اراده جدی داشته 
باشد تا گره ها گشوده شود. کشوری 

که در آن جوانان توانستند پیچیده 
در  را  المللی  بین  فتنه های  ترین 
حل  کنند،  خنثی  منطقه  و  کشور 
کار  آنها  برای  اقتصادی  گره های 

دشواری نیست.
می خواهند  دشمنان  گفت:  وی 
مطالبات  موج  بر  شدن  سوار  با 
فتنه  مردم،  اقتصادی  و  معیشتی 

جدید درست کنند؛ اما مردم هوشیار 
هستند و ضمن اینکه مطالبات خود 
را مطرح می کنند اجازه سوء استفاده 

نخواهند داد.

عباس عبدی: همین که مردم االن تجمع می کنند و 
در دوره احمدی نژاد نمی کردند، یعنی پشت پرده دارد

می خواهند فتنه جدید درست کنند ؛ مردم مطالبات
 خود را مطرح کنند اما اجازه سوء استفاده ندهند

خریدار زمین به صورت نقدی 
یا معاوضه با آپارتمان 

محدوده جنوب شهر، حدود 200 
میلیون، ترجیحا شمالی

لطفا مشخصات را پیامک کنید
09389282099

خانواده های محترم 
برنای تنها و بنازاده

درگذشت شادروان 

حاج غالمحسین برنای تنها 
را حضور شما تسلیت گفته، غفران الهی برای آن 
مرحوم و بقای عمر بازماندگان را مسئلت داریم.

موسسه خیریه  
هیئت حسینی  بیرجند

شرکت بیمه کوثر به منظورتأمین نیروی مورد نیاز خود 
از واجدین شرایط در شهر بیرجند دعوت به همکاری می نماید.

توضیحاتتحصیالتعنوان شغلیردیف

1 نفر ) آقا (کارشناسی مدیریت بیمه ، اقتصاد ، کامپیوترکارشناس صدور1

متقاضیان می توانند رزومه خود را با مراجعه حضوری به آدرس 
بال بسم ا...توحید 5 - سرپرستی بیمه کوثر خراسان جنوبی تحویل نمایند. ـُ هر که دارد هوس کرب

ثبت نام کربال  به صورت زمینی

اعزام در ماه های 
دی و بهمن و اسفند

شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم
آدرس : خیابان جمهوری اسالمی 21

 جنب بانک رسالت
تلفن: 322267۴9-32222265

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان 

حاج کربالیی محمدکلوخ رمضانی
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن مرحوم امروز یکشنبه 

96/10/10 ساعت 12 الی 13 از محل غسالخانه 
و سپس به زادگاهش روستای رزق برگزار می شود.

ضمناً مراسم سومین روز درگذشت آن روانشاد روز دوشنبه 
96/10/11 از ساعت 10 الی 14 در محل حسینیه روستای رزق 

برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

از طرف بستگان


