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گل به خودی
 نامزدها  

تعدد نامزدهای انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در استان در این 
ایجاد  عوامل  از  یکی  به  دوره 
مبدل  انتخاباتی  نشاط  کننده 
های  نظرسنجی  نتایج  و  شده 
مردم  مشارکت  افزایش  رسمی، 
بینی  پیش  را   انتخابات  این  در 
کرده است. با شروع زمان رسمی 
ستادها،  فعالیت  آغاز  و  تبلیغات 
نامزدهای  هواداران  تکاپوی 

مختلف  ...  مشروح در صفحه 2

بازار داغ توافق 
حمایت و انصراف 

نامزدهای   انتخابات

بسته انتخاباتی پنجمین  روز تبلیغات  رسمی نامزدهای نمایندگی مجلس

افزایش موج انتقادها به جریان تخریب کاندیداها  در استان

روزهای پایانی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در حالی فرا می رسد که کم کم گزینه های نهایی انتخابات مشخص و صدای 
ائتالف و کناره گیری برخی نامزدها نیز به گوش می رسد. در این فضا برخی که افراد دیگری را نسبت به خود برای حضور در 

مجلس ارجح  می دانند نیز به نفع سایرین انصراف خود را اعالم و یا بدون هیچ موضع گیری در خصوص سایر نامزدها 
از گردونه رقابت کنار می روند. در حالی که در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه  تا کنون ۳ نفر از نامزدها انصراف 
داده اند در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف نیز روز گذشته خبر کناره گیری حسن رضا چهکندی نژاد به نفع 

محمد رضا مجیدی منتشر شد. ...  مشروح در صفحه ۳

شرط  پیگیری
 قضایی تخریب
 نامزدهای مجلس

  مهر- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان گفت: گاه تخریب نسبت به یک شخص 
صورت می گیرد که در صورت درخواست او دستگاه 
قضایی نیز پیگیری های الزم را انجام می دهد. اما در 
مورد تخریب و سیاه نمایی نسبت به اصول و آرمان ها 
حتماً ورود پیدا خواهیم کرد. وضعیت انتخابات در 
توجه  قابل  تخلفات  بدون  و  سفید  خراسان جنوبی 
است. حجت االسالم یدا... وحدانی نیا گفت: این نکته 
به آن معنا است که خوشبختانه در خراسان جنوبی تخلف 
قابل توجهی در زمینه انتخابات صورت نگرفته است. وی 
با تأکید بر اینکه روند تبلیغات نیز به صورت طبیعی ادامه دارد، 
افزود: البته در مواردی مشاهده شده که بنرهای چاپ شده توسط 
برخی از کاندیداها از اندازه مجاز قانونی فراتر رفته است و در هر 
صورت ما آماده ایم تا با تخلفاتی چون تخریب، سیاه نمایی به ویژه در 

و ارزش های انقالب و اسالم برخورد کنیم. وی افزود: وی با اشاره به زمینه اصول 
اینکه دغدغه ها و دل نگرانی هایی نسبت به اعتراضات اجتماعی خارج از چهارچوب به رد 
صالحیت برخی از کاندیداها در بعضی شهرستان ها داشتیم، یادآور شد: خوشبختانه  با توجه 
به بصیرت و زمان شناسی مردم در این حوزه نیز تاکنون شاهد مسئله و اتفاق خاصی نبودیم.

زمان : امروز دوشنبه،بعد از نماز  مغرب
مکان: مسجد النبی )ص(  شهدا 4  ساعت 17:30 

ساعت 18:30 مسجد امام جعفر صادق )ع( فلکه اول سجاد شهر

احقاق حقوق ملت 
شکوفایی اقتصاد
خراسانی توانمند

www.ebrahimroohani.com

جلسـه سخنـرانی:
 دکتر ابـراهیم روهـانی ، پـرسش و پـاسخ 
امروز دوشنبه 98/۱۱/28 بعد از نماز مغرب و عشا
در محل مسجـدحائـری 74

ظرفیت پذیرایی ۳۵۰ نفر
 پیـک رایگـان

 مدیریت رستوران زیتون : جعفر خزیمه نژاد

رستوران زیتون شعبه دیگری ندارد
ورودی جلسات رایگان / هزینه پذیرایی رایگان

بیرجند، انتهای خیابان توحید، بلوار جماران بین خیابان نیایش و ستایش، مجتمع تجاری سیب
تلفن تماس رستوران زیتون به شماره های ذیل تغییر یافت

۰۵۶۳۲۰۳۳۰۲۲ – ۰۵۶۳۲۰۳۳۲۰۰ همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۳۲۷۴ – ۰۹۱۵۵۶۱۷۵۳۷
قابل توجه همشهریان و مشتریان عزیز رستوران زیتون: سالن پذیرایی زیتون در خراسان جنوبی 

شعبه دیگری ندارد و وابسته به هیچ رستوران دیگری در سطح شهر بیرجند نمی باشد 
خدمتگزار همه شما مردم عزیز و بزرگوار بیرجند

آگهـی مناقصـه 
مجری طرح های عمرانی سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی در نظر دارد: 
ساخت، حمل و نصب اسکلت پیچ و مهره ای، منازل سازمانی و حوزه های 
 مقاومت در شهرهای اسدیه،  آرین شهر و سربیشه را به تولیدکنندگان واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ ۹۸/۱۱/۲۹ لغایت 
پنجشنبه ۹۸/۱۲/۸ جهت دریافت و عودت اسناد به آدرس: بیرجند، بلوار 
جماران، نبش خیابان عبدالعلی بیرجندی، معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل 
سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی مراجعه و یا با شماره ۰۵۶-۳۲۹۲۳۷۱۹ 

تماس حاصل نمایند.
بدیهی است تحویل اسناد هیچگونه حقی را متوجه اشخاص نمی نماید و کارفرما 
در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. در ضمن هزینه درج آگهی برعهده 

برنده مناقصه خواهد بود. 

مجری طرح های عمرانی سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی

آگهـی مناقصـه آگهـی مناقصـه 

در هنگام شروع عملیات ساختمانی با مشورت مهندسان طراح و ناظر ساختمان ، ایمنی ساختمان خود را تضمین نمایید.
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سرمقاله

گل به خودی نامزدها  

* رجب زاده

شورای  مجلس  انتخابات  نامزدهای  تعدد 
اسالمی در استان در این دوره به یکی از 
انتخاباتی مبدل  ایجاد کننده نشاط  عوامل 
رسمی،  های  سنجی  نظر  نتایج  و  شده 
انتخابات  این  در  مردم  مشارکت  افزایش 
زمان  با شروع  است.  بینی کرده  پیش  را  
ستادها،  فعالیت  آغاز  و  تبلیغات  رسمی 
تکاپوی هواداران نامزدهای مختلف ، فضای 

انتخاباتی استان را گرم و گرم تر می کند. 
یازدهمین دوره  تعداد رقبا در  افزایش  البته 
تنوع  و  انتظار خالقیت   ، انتخابات مجلس 
و  کرده  ایجاد  را  تبلیغاتی  های  روش  در 
نامزدها  فرصت  از  روز  پنجمین  شروع  با 
 برای معرفی خود، راهبردها و اهداف شان، 
یکنواختی  تبلیغ،  ضد  نمودهای  توان  می 
روش های تبلیغاتی و روش های متفاوت 
فضای  در  هم  را  کاندیدا  برخی  تخریب 
نمودهایی  کرد،  مشاهده  استان  انتخاباتی 
که به نظر می رسد با نزدیک شدن به اوج 
این فرصت و سپس روزهای پایانی بیشتر 
برای  برخی  سلبی  رویکرد  شود.  بیشتر  و 
تخریب کاندیداهایی با اقبال بیشتر و تالش 
ایجابی تعدادی دیگر برای افزایش مشارکت 
مردم در انتخابات، کامال قابل لمس است.

هیجانات برخی کاندیداها در استفاده از چنین 
روش هایی، این ذهنیت را ایجاد می کند 
روزهای  همین  در  بازخوردها  دریافت  که 
در  شان  موفقیت  با  آنها  فاصله  ابتدایی، 
دستیابی به اهداف پیش بینی شده را بیشتر 
کرده است از این رو با استفاده زود هنگام 
روش هایی که نوعی گل به خودی است، 
اند که هر چند سعی  آغاز کرده  را  روندی 
دارد فضای انتخابات را در ظاهر به سمت 
پیچیده تر شدن هدایت کند اما در واقع باعث 
غربال نامزدهای توانمند تر در این فضا و باال 
آمدن شان به سطح انتخاب می شود. در این 
فضا ، شعارهای انتخاباتی هم سیگنال های 
به ذهن های جستجوگر  را  یافتن حقیقت 
می فرستد؛ شعارهای کلی و جمالت بعضا 
کارشناسی نشده ای که با زبان بی زبانی به 
مردم می گوید، این کاندیدا در چه سطحی 
از اشراف بر مطالبات و توانایی حل مشکل 
فراگیر  به  توان  این می  کنار  در  دارد.  قرار 
شدن برنامه هایی اشاره کرد که در روزهای 
و  تبلیغات  قانونی  زمان  شروع  با  گذشته، 
افتتاح ستادهای انتخاباتی آغاز شده و چاشنی 
صبحانه و نهار و ... دارد. واکنش برخی مردم 
به چنین برنامه هایی که البته حتی با ایده 
چون  جمالتی  نیست  همراه  جدید  های 
کاندیدایی که غذا می دهد به درد آشپزخانه 

می خورد نه مجلس، است. 
انواع  از  مدت  این  در  نامزدها  استفاده  البته 
و  متن   ، صوتی   ، تصویری  از  اعم  محتوا 
با مردم هر چند  به چهره  دیدارهای چهره 
همان روش های معمول است اما تغییراتی 
تبلیغاتی  برنامه  در  محتوا  تولید  کیفیت  در 
برخی کاندیداها دیده می شود که می تواند 
برای جذب نظر مردم موثر باشد با این حال 
با کمی دقت می توان دریافت که کمتر در 
عمق این محتواها ، راهبردها قابل شناسایی 
از  برخی  بررسی  با  که  سوالی  است.  شدن 
این تبلیغات به ویژه محتواهای تصویری به 
ذهن متبادر می شود این است که آیا انتشار 
نظر مردم درباره یک نماینده خوب می تواند 
مردم  نیازهای  تامین  برای  عملی  راهکار 
ارائه دهد؟ دست کم انتظار این است که در 
روزهای باقی مانده از تبلیغات این کاندیداها 
به سواالتی که خودشان درباره نماینده خوب 
ایجاد کرده اند با ارائه روش و راهبرد عملیاتی 
و کارشناسی پاسخ دهند و فقط به انتشار نظر 
مردم و تکرار شعارهای خودشان بسنده نکنند. 
زمان کم است، برای ورود نامزدها به مرحله 
اصلی؛ بیان دقیق و عملیاتی اهداف و برنامه 
ها، دیر هم شده ، پس بهتر است دست از گل 
به خود زدن بردارند و راه درستی را بروند که 
مردم چشم به آن دوخته اند. برخی اتفاقات 
روزهای اخیر در جریان تبلیغات، چیزی جز 
مردم،  ذهن  کردن  منحرف  برای  تالش 
باید  نبود.  با کلمات  بازی  و  معانی  اختالط 
حرمت این فضا را حفظ کرد و فقط برای 
شناسایی و عرضه نشانه های پاک به مردم 
از  عاری  که  هایی  نشانه  گماشت.  همت 
آلودگی های رسیدن به هدف به هر قیمتی 
است. اطالعات و واقعیت هایی که به حس 
قدرت طلبی و لوث تصاحب خودخواهانه یک 
کرسی مجلس آغشته نیست. بگذارید مردم 

در فضایی سالم انتخاب کنند.
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هنرستانی ها برای نیازمندان لباس عید می دوزند

صدا وسیما- 300 دست لباس عید با همت خیران و هنرجویان هنرستان های خراسان جنوبی برای دانش آموزان نیازمند دوخته می شود. به گزارش آموزش و پرورش استان، در آستانه  سال نو و با همت 
هنرستان های استان، 300 دست لباس برای دانش آموزان محروم شهرستان های زیرکوه، نهبندان و دانش آموزان مدرسه عشایری مهر دشت درح سربیشه تولید می شود. بنا بر این گزارش هزینه  خرید 

پارچه های این لباس ها را خیران جامعه یاوری تقبل کردند و هنرجویان هنرستان های بیرجند، قاین و درمیان در کارگاه های این آموزشگاههای، دوخت این لباس ها را برعهده دارند.

نوشت افزار دانش آموزان
 به جای قبض

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل   - ایرنا 
خراسان جنوبی گفت: با صرفه جویی از محل 
حذف قبوض کاغذی برق، تاکنون ۲ هزار بسته 
نوشت افزار بین دانش آموزان استان توزیع شده 
است. مهدی دادگر درباره دستاوردهای طرح ملی 
قبض سبز در چند ماه اخیر اظهار کرد: عالوه بر 
کاهش ترددهای غیرضروری برای مشترکان، 
با حذف قبوض کاغذی، هزینه آن صرف خرید 
نوشت افزار برای دانش آموزان کم برخوردار استان 
شده است. وی گفت: در حال حاضر بیش از ۹۷ 
درصد شماره تلفن های همراه مشترکان استان در 
سامانه شرکت برق برای اجرای طرح قبض سبز 
ثبت شده است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی با بیان اینکه این شرکت 
دارای 3۷۶ هزار مشترک است، گفت: در سنوات 
گذشته ساالنه بیش از یک میلیون و ۸00 هزار 
این استان چاپ می شد که  قبض کاغذی در 
حذف قبوض کاغذی صرفه جویی قابل توجهی 
در مصرف کاغذ خواهد داشت. وی یادآور شد: 
در کل کشور ساالنه بیش از ۲۲0 میلیون قبض 
برای 3۶ میلیون مشترک چاپ می شود که میزان 
کاغذ مصرفی این تعداد بیش از یک هزار و ۱00 
تن )معادل هفت میلیون دفترچه( است. دادگر 
افزود: با حذف کاغذی صورتحساب های برق، گام 
موثر و مهمی در راستای تحقق دولت الکترونیک 
برای حفظ محیط زیست برداشته و ساالنه از 
قطع هزاران درخت جلوگیری می شود. وی بیان 
کرد: این شرکت همواره در راستای سیستمی 
و الکترونیکی شدن فرآیندها تالش مضاعفی 
دارد و در حال حاضر پرداخت های الکترونیکی 
اینترنت  بانک،  همراه  طریق  از  غیرحضوری 
بانک، دستگاه های خودپرداز ATM، دستگاه های 
کارت خوان )POS( تلفن بانک، اپلیکیشن ها و 
مراجعه حضوری به مراکز ICT روستایی و دفاتر 
پیشخوان انجام می شود.مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اینکه شرکت 
برق به عنوان یک شرکت درآمد هزینه محسوب 
می شود، گفت: انتظار می رود مشترکان پس از 
دریافت پیامک، درخصوص پرداخت صورتحساب 
و بدهی خود به موقع اقدام کنند تا در ارائه خدمات 

به مردم دچار مشکل نشویم.

مهدی آبادی- یه سالی زرشک خیلی ارزان 
شد و کسی نمی خرید، شکست خوردم اما 
هیچگاه خدا را فراموش نکردم خدا بزرگه 
اینو یادت باشه جوون. البته او علم را هم 
باور کرده ،گاهی ابزار مورد نیازش را اختراع 
می کند، تجربه و به روزرسانی، این کشاورز 
50 ساله را در جمع نمونه های ملی قرار 
داده است. کشاورزان مردمان ساده و قانعی 
هستند. آبدار تمام ویژگی های کشاورزان 
ابزارش را  قدیم را یکجا در خود دارد اما 
نو کرده است. تصمیم او برای استفاده از 
ابزارهای نوین کشاورزی  ماشین آالت و 
قاب  به  را  نامش  کشاورزی،  آموزش  و 
کشاورزان  نمونه کشوری برده، او آموزش 
و  داند  می  خود  دغدغه  را  کشاورزان  به 
 خود نیز در این راه ثابت قدم بوده است. 
آموزش  برای  زیادی  های  کالس 
برگزار می  استان  جوان  و  پیر  کشاورزان 
کند و  تجربه چندین و چند سالش را با 

اشتراک می گذارد. 

شروع ازصفر

 این کشاورز نمونه خود را اینگونه معرفی 
می کند: 50 سال سن دارم و کشاورز زاده 
 ام. آبدار می گوید: از بچگی با شغل پدر

کشاورزی  خودم  عالقه  با  و  شدم  بزرگ 
نیز  دهه  چند  که  االن  کردم،  دنبال  را 
این  نشدم.  خسته  کار  این  از  گذرد  می 
کشاورز نمونه استان با بیان اینکه قبل از 
خشک سالی چندین نوع میوه زیر کشت 
به  سال  بیست  به  نزدیک  افزود:  داشتم، 
تک  جوی،  تغییرات  و  آب  کمبود  دلیل 
 “ کارم.  می  زرشک  و  ام  محصول شده 
آبدار” گالبی، گیالس، زرشک، بادام و ... 
را از محصوالتی نام برد که قبل از خشک 
سالی داشته است. او 5 فرزند پسر دارد اما 
کنند.  نمی  کشاورزی  بقیه  نفر،  یک   جز 

او ،جوانان امروز سمت کشاورزی   از نظر 
نمی روند و بیشتر به کارهای اداری عالقه دارند. 

دست در دست روش های نو

باعث  کار  به  عالقه  اینکه  بیان  با  آبدار 

تالش برای رفع مشکل می شود، عنوان 
می کند: بعد از خشکسالی، کشاورزی را از 
صفر شروع کردیم اما ماشین آالت جدید 
را برای بهبود کار وارد چرخه کردیم. وی 
می گوید: روش های جدید باعث تسریع 
در انجام امور و افزایش بازدهی می شود 
و سود بیشتری را نصیب کشاورز می کند. 
از درآمدش راضی است و خدا را شکر می 
کند. عالقه ای به گسترش کار ندارد و می 
از ۱00 زمین  آباد بهتر  گوید: یک زمین 

خراب است. چرایی این حرف را پرسیدم. 
اضطرابی در چهره اش نمایان شد و جواب 
داد: بسیاری از کشاورزان آموزش الزم را 

فرا نگرفته اند و ضرر می کنند. 

آموزش، تشخیِص تجربه

به  ای  ایده  شد  باعث  علت  همین  شاید 
ذهنش برسد و کالس های آموزشی برای 
نمونه  کشاورز  این  کند.  برگزار  کشاورزان 
استان با بیان اینکه باید تجربیات خود را 
در اختیار دیگران قرار دهیم، می افزاید: با 
همکاری بسیج سازندگی و جهاد کشاورزی 
کشاورزان  برای  متعددی  های  کالس 
کند.  پیدا  بهبود  کار  تا  کردیم   برگزار 
می گوید: آن زمان کسی نبود به ما آموزش 
بدهد که چه کار کنیم، در بسیاری از این 

سال ها آزمون ها و خطاهای زیادی داشتم 
و همین علت باعث شد به فکر آموزش به 
 دیگران بیافتم. آبدار درباره این کالس ها 
می افزاید: استقبال خوبی از  این کالس ها 
شد و برخی از این برنامه ها تا شامگاه نیز 
طول می کشید. البته او انتظار بیشتری دارد. 

طول  در  ها  کالس  اینکه  بیان  با  وی 
دهد:  می  ادامه  شود،  می  برگزار   سال 
سازمان بسیج سازندگی و جهاد کشاورزی 
می  باره  این  در  زیادی  های  همکاری 
کنند که جای تشکر دارد اما به نظرم باید 
این  یابد.  افزایش  ها  کالس  این  تعداد 
کشاورز نمونه اضافه کرد: راهنمایی بیشتر 
در  و   محصول  افزایش  باعث  کشاورزان 
نهایت خوشحالی خانواده هایشان می شود. 
از مهم  را  برداشت محصوالت  نحوه  وی 

ترین مشکالت کشاورزان می داند که با 
آموزش باید رفع شود. آبدار اضافه می کند: 
در روستاهای شهرستان های استان مثل 
درمیان ، سربیشه، بیرجند، قاین و ... کالس 
آموزشی برگزار کردیم. بیش از ۱0 سال از 
شروع اولین کالس آموزشی ام می گذرد و 
سال گذشته بیش از 3۸0 جلسه با همکاری 

مجموعه های مربوطه برگزار شده است.

موفقیت بدون ریالی تسهیالت

وی با بیان اینکه از تسهیالت بانکی استفاده 
نکرده، تصریح کرد: تمام وسایل مورد نیاز 
برای کشاورزی را از درآمدم خریدم. آبدار به 
مشکالت کشاورزی اشاره و می گوید:  هر 
 زمان به مشکل بر می خوردم آن را حل 
هایی  وسیله  کشاورزی  در  و  کردم  می 
ساختم که بتوانم در کارم موفق شوم. وی 
تا  ساختم  جدید  وسیله  حدود ۱۲0  افزود: 
کارم را به پیش ببرد. وی جوی تخت، انبر 
برداشت، سه پایه و... را از وسایلی دانست که 
زمان برخورد با مشکل آن را می ساخت. این 
کشاورز نمونه ادامه می دهد: به طور مثال 
 در زمین ناهموار وقتی که چهار پایه ثابت 
نمی شد و تکان می خورد، سه پایه را درست 
 کردم، در کل هر روزی که مشکلی پیش 

می آمد به فکر راه حل آن می افتادم. 

کشاورزی با 1300 فالور

 آبدار در شبکه های مجازی نیز فعال است. 
می گوید: کانالش در فضای مجازی ۱300 
دنبال کننده دارد که مطالب آموزشی کشاورزی 
گذاشته می شود. آبدار عالقه، سرمایه، ریسک 
پذیر بودن و آموزش را از دالیل موفقیت خود 
می داند و می گوید: همه کشاورزان موفق، 
این 4 ویژگی را دارند و توفیق در کشاورزی 

بدون این 4 عامل ناممکن است. 

اختراع  ابزار موفقیت “آبدار”

دی
آبا

خیر
س:   

عک

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

مزایده عمومی - نوبت دوم
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به برگزاری مزایده امالک مشروحه ذیل در قالب اجاره به شرح جدول اقدام نماید.

متراژآدرس امالکشماره فراخوان
 )متر مربع(

نوع تضمین و 
مبلغ  )ریال(

پایه کل  اجاره 
دو سال )ریال(

مدت 
واگذاری

موضوع واگذاری

بیرجند 50۹۸0۹20۳100000۳
 خیابان آیت ا... 

سعیدی، 
روبروی 

چهارشنبه 
 بازار ، 

بازار گل و گیاه 
سازمان

واگذاری غرفه شماره ۷ بازار گل و گیاه2۴ ماه5۳5/0۴0/000100/۸00/000

واگذاری غرفه های شماره 10، 11، 12 2۴ ماه5011۳/5۶0/0002۷1/200/000
بازار گل و گیاه با هم

واگذاری غرفه شماره 1۴ 2۴ ماه5۳5/۶۴0/000112/۸00/000
بازار گل و گیاه

1- کلیه فرآیند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir برگزار می گردد.۲ - مهلت و محل 
 دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده را از تاریخ ۹۸/11/۳۰ تا ساعت 14 مورخ ۹۸/1۲/1۲ از طریق سامانه ستاد به نشاني
 www.setadiran.ir دریافت نمایند. ۳- مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 14 مورخ ۹۸/1۲/1۲  4- زمان گشایش 
 و قرائت پیشنهادها: ساعت 14 مورخ ۹۸/1۲/1۳ می باشد 5- نشانی مزایده گذار: خراسان جنوبی، بیرجند، مهرشهر، خیابان امام حسین )ع( ، سازمان سیما ،
منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند ۶- مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی جهت 
شرکت  در مزایده اقدام نمایند. ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند، خیابان شهید مطهری، سازمان صنعت و 

معدن مراجعه و یا با شماره ۰5۶۳۲۲۲1۲۲۰ تماس حاصل نمایند.
امیر ابراهیم زاده-  رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(

سرکار خانم ساناز رستم پور و سرکار خانم وحیده گرگین
از اینکه با سعه صدر، حس نوع دوستی و حسن خلق با همت و حمیت برای سالم به دنیا آوردن 

نورچشم و فرزند دلبندمان اهتمام ورزیدید، از شما بزرگواران تشکر و قدردانی می نماییم 
امیدواریم در تمامی مراحل زندگی موفق و کامیاب باشید.

خانواده رستمی  بارانی 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی  تاریخ انتشار: 13۹۸/11/2۸

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح استان 
 خراسان جنوبی ساعت 1۸:۳۰ روز  شنبه   ۹۸/1۲/1۰ در محل دفتر شرکت واقع در بلوار شعبانیه ، بلوار بقیه ا... )عج(
 نبش بقیه ا... )عج( ۳۸ برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به 

جلسه مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه: 1. اعضایی که تاکنون با شرکت تسویه حساب نکرده اند بر مبنای نظریه کارشناسی دادگستری 

به قیمت روز مبالغ را به حساب شرکت واریز نمایند. 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی تاریخ انتشار: 13۹۸/11/2۸

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح استان 
 خراسان جنوبی ساعت 1۹:۳۰ روز  شنبه  1۰ /۹۸/1۲  در محل دفتر شرکت واقع در  بلوار شعبانیه ،
 بلوار بقیه ا...)عج( نبش بقیه ا...)عج( ۳۸ برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت 

مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.
دستورجلسه:  اصالح ماده 5 اساسنامه - اصالح ماده 1۲اساسنامه - اصالح ماده 1۸ اساسنامه

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن 
کانون بازنشستگان آموزش وپرورش خراسان جنوبی شماره: 354   تاریخ: ۹۸/11/27  تاریخ انتشار: ۹۸/11/2۸

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان آموزش 
 و پرورش ساعت ۹/۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۸/1۲/1۳ در محل سالن مسجد امام حسین )ع( 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت واقع در خیابان مدرس - خیابان شهید 
تیمورپور – پالک ۸1 تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش مراجعه و برگ وکالت نامه 
را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر 
فرد غیر عضو یک رای می باشد. 1- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 1۳۹۹ 

۲- انتخاب هیئت مدیره برای مدت ۳ سال ۳- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
هیئت مدیره تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آرای شماره 55۹ 1۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰ و کالسه شماره 1144۰۸۰۰۲۰۰۰۰1۶ 1۳۹۸ مورخ 1۳۹۸/1۰/۲۶ صادره 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض 
 متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش 11 قطعه مفروزه مزرعه فرخ آباد پالک 15۸۹- اصلی آقای حسین مقصودی فرزند ابراهیم 
به شماره شناسنامه ۲4۶۹ قاین و کد ملی ۰۸۸۹۸5۲4۶4 در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۲1۶/5۰ مترمربع در قسمتی از پالک 
۷4۰ فرعی واقع در قاین - بلوار ۲۲ آذر - ابوطالب 1۰ خریداری شده برابر قولنامه خانم مائده سادات جوادی مقدم که برابر مهریه از ناحیه 
آقای غالمرضا عالمی و دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷5۶۳41۰۰۹14 شعبه خانواده دادگستری قاین در مالکیت ایشان قرار گرفته را به آقای حسین 
مقصودی فروخته و از محل مالکیت سه دانگ مجهول محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/11/12    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/11/2۸     
۳2۴۳5۶۸۶ - 0۹۳۶52۳۷01۴-0۹15۷0۶۳220 - خسرویعلی صفایی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات
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استاندار سالم، خداقوت به شما و همه 
همکاران محترمتان، اعالم می دارد، ما 
کارمندان و کارگران با گرانی خوراک و 
پوشاک، شاید بتوانیم خود را به آخر ماه 
برسانیم، ولی با گرامی زمین و مسکن، 
حتی اگر تمام حقوق مان را پس انداز 
کنیم و هیچ چیزنخوریم ونپوشیم، هرگز 
نخواهیم توانست، یک سرپناهی برای 
حاال  کنیم.  مهیا  بچه خودمان  و  زن 
قضاوت با حضرتعالی است که کنترل 
قیمت مسکن و زمین واجب تر است یا 

کنترل نان و گوشت و میوه؟؟
915....537

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

نماینده کارآمد 
از نگاه مسئوالن 
چه کسی است ؟

سالم آوا متشکرم که هستی و دغدغه 
مردم استان را چاپ میکنی این روزها 
مهم ترین و اساسی ترین انتخاب را 
انتخابات مجلس  داریم که  پیش رو 
کاش  ای  اما  است  اسالمی  شورای 
و  میکنی  تالش  که  شما  بر  عالوه 
ستون کاندیدای اصلح را از نظر ما مردم 
استان گذاشته ای گفتگو و مصاحبه ای 
هم با مدیران صاحب نظر و کارشناسان 
شهر و استان میگذاشتی آنها هم اظهار 
نظر میکردند این که یک کاندید اصلح و 
خوب از نظر آنها کیست و چه ویزه گی 
هایی دارد نمایندگان قبلی چه برنامه ها 
و اقدامات خوبی داشته اند در این بازه 
زمانی نمایندگان فعلی ما چه نقاط بالقوه 
ای داشته اند و چه اقداماتی میبایست 
درست  اند  نداده  که  میدادند  انجام 
است که کار نمایندگان کارزیر بنایی و 
زیر ساختی و موارد ی که از دید من 
شهروند کوچک است شاید نباشد اما 
تعامالت آنها و برنامه ریزی مدیریتی 
با استاندار یا شهردار و مقامات استانی 
می تواند موجبات رشد و شکوفایی شهر 
مرا در استان فراهم سازد شاید مدیر با 
30 سال تجربه در شهر یا استان من 
نظری را بدهد که در رای من شهروند 
تاثیر گذار باشد او میداند برای توسعه 
اقداماتی  چه  گردشگری  و  اقتصادی 
و  راهبردی  های  برنامه  است  الزم 
ویزگی های کاندید موفق و خوب از 
نظر یک مدیر میتواند حتی تلنگری 
برای  بعضی کاندیداهای ما باشد که 
آیا با این برنامه و خصیصه هایی که 
دارند میتوانند یک نماینده موفق باشند 
یا اینکه با توجه به موارد اعالم شده 
به  را  میدان  و  کنند  ترک  را  صحنه 
بزرگواری واگذار کنند که تجربه کاری 
. تحصیالت الزم . مدیریتی ارزنده و 
بیانی قوی داشته باشد مدیران عزیز 
روی صحبتم با شماست شما عزیزانی 
که صاحب سبک و ایده هستید تجربه 
باالیی دارید می دانید استان من به چه 
نیاز دارد چه عواملی سبب بهتر دیده 
شدن استان من در نقشه جغرافیایی 
کشور و مجلس شورای اسالمی می 
شود بزرگان شهرم مدیران الیق بیایید 
همه در صحنه باشیم مطالبات و در 
خواست های خود را از کاندید اصلح 
بخواهیم و حتی برای یکدیگر ویزگی 
های کاندید خوب را بیان کنیم تا بتوانیم 
انتخاباتی پر شور و تحسین بر انگیز 

همراه با کاندیدی کارآمد داشته باشیم 
ف . ح  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

جوابیه  دانشگاه علوم پزشکی  
بیرجند

در  شده  درج  شکوائیه  خصوص  در 
صفحه 3 روزنامه آوای خراسان جنوبی 
علوم  دانشگاه   ،98/11/13 مورخ 
پزشکی جوابیه ای ارسال کرده است. 
آمده  روزنامه  برای  شهروند  پیام  در 
بود» سالم آقای استاندار روی صحبتم 
با شماست هیچ مسئولی به اندازه شما 
در این مدت زحمت نکشید خدا قوت 
کسی گوش شنوا ندارد خواستم به شما 
بگویم  شاید شما بتوانید این ارگان ها 
در  تا کمک کننده  نمایید  را مجاب 
استان و شهرمان باشند دانشگاه علوم 
پزشکی با این همه نیرو آن هم در 
دولت تدبیر و امید که وزیر بهداشت 
را راحت می کند و می  خیال همه 
گوید بهترین امکانات و تجهیزات و 
خدمات ارائه می شود چرا از مدارس 
شروع نمی کنند ما باید آموزش را از 
سنین پایین آغاز کنیم برای خانواده 
ها و بچه ها کالس مشاوره بگذارند 
اجتماعی،  فردی،  بهداشت  مورد  در 
صحیح  تربیت  روانشناسی،  مشاوره، 
بچه  دندان.  و  دهان  مراقبت  فرزند، 
درس  دولتی  مدرسه  در  ما  همسایه 
می خواند چکاپ می شوند و مراجعه 
به مرکز بهداشت که این بچه دندان 
خراب دارد رنگی زرد دارد تا مشکلی 
حاد نداشته باشد اما ما در مدرسه غیر 
انتفاعی دریغ از یک بار تذکر. جامعه 
است.  سالم  فرزندانی  نیازمند  سالم 
از  کند  جلوگیری می  باال  اطالعات 
خطرات احتمالی دانشگاه علوم پزشکی 
کمی برنامه ریزی و مدیریت نمایید«  
در پاسخ دانشگاه علوم پزشکی به این 
و  ها  برنامه  »کلیه  است  آمده  پیام 
خدمات مرتبط با سالمت  مدارس غیر 
انتفاعی همانند مدارس دولتی ارائه می 
گردد که خالصه ای از این خدمات 
به شرح ذیل عنوان می گردد. انجام 
معاینات پزشکی  و غیر پزشکی گروه 
)پیش  سال   5-18 نوجوانان  هدف 
دبستانی ۲، پایه اول، چهارم، هفتم، 
دهم از طریق مراجعه دانش آموزان به 
همراه والدین به خانه های بهداشت/ 
جامع  خدمات  مراکز  و  ها  پایگاه 
سالمت انجام می گردد، در خصوص 
انجام  از  اطمینان  برای  پیگیری 
معاینات توسط واحدهای بهداشتی با 
پرورش صورت  و  آموزش  همکاری 
قابل  خدمات  از  بخش  گیرد  می 
از  فرد  مقدماتی  ارزیابی  ارائه شامل: 
نظر واکسیناسیون، رشد )قد و نمایه 
پوست  شنوایی،  بینایی،  بدنی(  توده 
دندان، سل  و  و مو )شپش و دهان 
خون،  فشار  روان،  سالمت  آسم،  و 
بررسی از نظر اتمی، معاینات قلب و 
عروق، تیروئید، ریه ، روند بلوغ ، ادارای 
اسکلتی، عضالتی و سمی می باشد 
که توسط مراقبین سالمت و پزشکان 
ارائه  می گردد. در مورد کودکان پیش 
حضوری  مراجعه  با  نیز   1 دبستانی 
کودک به همراه والدین به واحدهای 
بهداشتی کلیه معاینات غیر پزشکی و 
پزشکی ارائه می گردد. اجرای برنامه 
و  مدارس  سطح  در  آموزشی  های 
مراکز پیش دبستانی در زمینه بهداشت 
فردی، بلوغ، تغذیه مناسب، پیشگیری 
های  مهارت  تحرکی،  مشکالت  از 
زندگی، پیشگیری از بیماری های واگیر 
و غیر واگیر، بهداشت محیط و مواد 
دانش  هدف  گروه  ویژه  و....  غذایی 
آموزان والدین، اولیا،  مراقبین سالمت 
مدارس آموزش، معاینه، فلوراید تراپی 
در کلیه مدارس ابتدایی سطح استان 
اعم از دولتی و غیر دولتی - در مقاطع 

باالتر در صورت اعالم.

پاسخ مسئوالن 

از کاندیدای اصلح چاپ  آوای محترم که 
می کنی یادت باشه که این مردم بخاطر 
حضرت آقا و نظام و خون شهید سلیمانی 
و  اصلح  واال  و  آمد  خواهند  پای صندوق 
با عملکرد نمایندگان قبلی ما  غیر اصلح 
هیچ فرقی ندارد اگر خیلی می خوای بدونی 
اصلح کیه اصلح کاندیدایی هست که برای 
مردم کار کنه نه این چهار تا دکان دستگاه 
سیاسی چپ و راست و اصالحات و اصولگرا 
و متأسفانه هر جا می خوان رأی بدن بجای 
اینکه به مردم و منافع اونا نگاه کنن می رن 
سراغ جریانات سیاسی خودشون. بخدا مگر 

خدا به ما و مردم ساده مون نظر کنه.
ارسالی به تلگرام آوا
 سؤالی داشتم که یکی از دوستانم در وزارت 
نفت می گفت شنیده یکی از نمایندگان 
استان های مرزی رفته اعتراض کرده گفته 
چرا سهیمه فروش سوخت به مرزنشینان 
نکنین وزیر رو  اگر کم  زیاد کردین و  رو 
استیضاح می کنم و گویا حرف بنده خدا این 
بوده که بعد از انتخابات زیاد می کردین که 
در آرای من اثر گذار نباشه آخه واقعا اگر این 
صحت داشته باشه اینطور آدمی هم داریم 
که منافع عده زیادی آدم مرزنشین رو بخاطر 
منافع سیاسی انتخاباتی خودش له کنه من 
که می ترسم اصال در این مورد صحبت 
کنم آوا تحقیق کن ببین صحت داره و اگه 
داشت به مردم بگو کی بوده که همچین 
جرأتی کرده با منافع مردم اینطور بازی کنه. 
ارسالی به تلگرام آوا
اگر به کسی بر نمی خورد کاندیدای اصلح 
کسی است که جسارت داشته باشد و بتواند 
حق مردم را بگیرد کسی که هر وقت به 
او مراجعه کنند به پاس اعتماد مردم به من 
ربطی ندارد و وظیفه من نیست و کار قوه 
مجریه است و ...  این حرف ها را تحویل 
ملت ندهد کسی که بتواند پول هایی را که 
با روابط به استان های برخوردار می برند با 
جرات و  جسارت به نقاط محروم برگرداند و 

یک کالم پای مردمش بایستد.
938 ... 57۶

کاندیدای اصلح از نگاه شما

نظارت ۲۸۰۰ ناظر شورای نگهبان بر انتخابات مجلس 

صدا و سیما- مسئول نظارت و آموزش هیئت نظارت بر انتخابات در استان گفت: ۲ هزار و 800 نفر به عنوان نماینده هیئت نظارت بربرگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در خراسان جنوبی نظارت می کنند. 
حسین پور با اشاره به ۶77 شعبه أخذ رأی برای این دوره از انتخابات مجلس افزود: درهر شعبه 3 تا ۶ نفر ناظر بسته به نوع شعبه )شهری یا روستایی( و ازدحام جمعیت حضور خواهند داشت.ویا ازفعالیت 135 بازرس شهرستانی 

و ۲۲ بازرس استانی هیئت نظارت هم در دوم اسفند خبر داد و گفت: تمام تالش شورای نگهبان این است تا با نظارت نمایندگان این شورا در کنار عوامل اجرایی و سایر عوامل شعبه، انتخاباتی سالم و قانونی برگزار کند.

بازار داغ توافق ، انصراف و حمایت از نامزدها
در  فضای انتخاباتی استان

نامزدهای  تبلیغات  پایانی  روزهای 
که  رسد  می  فرا  حالی  در   انتخاباتی 
انتخابات  نهایی  های  گزینه  کم  کم 
مشخص و صدای ائتالف و کناره گیری 
برخی نامزدها نیز به گوش می رسد. در 
این فضا برخی که افراد دیگری را نسبت 
ارجح  برای حضور در مجلس   به خود 
می دانند نیز به نفع سایرین انصراف خود 
را اعالم و یا بدون هیچ موضع گیری در 
خصوص سایر نامزدها از گردونه رقابت 

کنار می روند.

چهکندی نژاد: با مشورت 
بزرگان شهر به نفع دکتر 

مجیدی کنار می روم

در حالی که در حوزه انتخابیه نهبندان 
از نامزدها  و سربیشه  تا کنون 3 نفر 
انتخابیه  حوزه  در  اند  داده  انصراف 
بیرجند، درمیان و خوسف نیز روز گذشته 
خبر کناره گیری حسن رضا چهکندی 
نژاد به نفع محمد رضا مجیدی منتشر 
شد. وی در بخشی از بیانیه خود آورده 
است: ضمن تشکر و سپاس بیکران از 
همه دوستان و همراهان و همه عزیزانی 
با  که در ماه ها و هفته های گذشته 
حضور و نامزدی اینجانب در انتخابات 
شهرستان  اسالمی  شورای  مجلس 
ابراز  درمیان  و  خوسف  بیرجند،  های 
به  بنا  ولی  نمودند  محبت  و  حمایت 
پیشنهاد و توصیه و مشورت با بزرگان 

و ریش سفیدان شهر و با توجه به تعدد 
کاندیداهای محترم و جهت جلوگیری 
نمودن  آسانتر  و  آراء  پراکندگی  از 
انتخاب برای همشهریان عزیز علیرغم 
همه حمایت ها از صحنه انتخابات به 
مجیدی،  رضا  محمد  دکتر  آقای  نفع 
اعالم کناره گیری می نمایم و از همه 
شهروندان و همشهریان عزیز خالصانه 
خواهشمندم با انتخاب آگاهانه، جهت 
مشارکت و حضور باشکوه در انتخابات 
مجلس در روز دوم اسفند ماه با شرکت 
خود در این انتخابات در روند توسعه و

 آبادانی شهر عزیزمان سهیم شوند.

حمایت برخی علمای دینی
از نامزدی یک کاندیدا

در همین فضا بازار اعالم حمایت ها نیز 
داغ است و علیرضا امامدادی، از دیگر 
انتشار  با  نیز  استان  مرکز  کاندیداهای 
عکسی در جمع برخی روحانیون اهل 
سنت از حمایت ایشان از خود خبر داد. 
وی همچنین عکسی از خود در دیدار با 
یک کاندیدای دیگر نیز منتشر نموده و 
عنوان کرد: اگر نسل سومی ها سکان دار 
امور مملکت شوند حماسه می آفرینند.   

زلزله یک کاندیدا
در شهرستان درمیان

کانال تلگرامی حسین خسروی اسفزار، 

انتشار  با  نیز  حوزه  این  نامزد  دیگر 
مطلبی با عنوان زلزله نوشت: در سطح 
ایجاد کردند.  زلزله  درمیان  شهرستان 
طبق خبرهای رسیده در خیابان های 
عکس  فقط  روستاها  و  شهر  سطح 
هایی از این کاندیدا به چشم می خورد 
و خبری از دیگر کاندیداها نبود گویا این 
کاندیدا از حمایت مردمی بیشتری بر 

خوردار است.

توافق نانوشته برخی از فعاالن  
اصالح طلب و  اصولگرا

با  نیز  کاندیدا  این  مجازی  صفحات 
انتقاد از مناظره ای که توسط جریان 
رسانه ای خاص برگزار شده بود از موج 
تخریب ها گالیه نمود.  هر چند  پس از 
نظرسنجی های اخیر و مشخص شدن 
عدم اقبال جامعه به گرایشات سیاسی، 
از  محدودی  بخش  عمومی  فضای 
نشان  اصولگرایان،  و  طلبان  اصالح 
تخریب  در  ای  نانوشته  توافق  از 
 کاندیداهای مستقل دارد که پالس هایی
های رسانه  توسط  موضوع  این   از 
فضای  به  جریانات  این  به  وابسته 

عمومی وارد شده است.

کسانی تخریب می کنند
 که چیزی برای ارئه ندارند

سیاسی  فعال  یک  میان  همین  در 

را  نقدهایی  این  از  پیش  که  اصولگرا 
وارد  استان  در  اصولگرایان  ائتالف  به 
نموده بود در واکنش به تخریب سایر 
برای  خواهی  می  نوشت:  کاندیداها 
گفتمانت، برای آرمانت، برای اهدافت 
و برای رای آوری جریان و کاندیدای 
محبوبت تالش کنی، خیلی هم عالی 
تالش کن اما دلیلی نداره همزمان به 
دیگران حمله کنی و به یکی بگی ضد 
والیت، به دیگری بگی ضد وحدت و 
به یکی بگی تخریب چی و به اون یکی 
بگی فاسد. کسانی تهمت می زنند که 

چیزی برای ارائه ندارند.  

ابوذر زمان از نگاه یک نامزد

به  کاندیداها  انتصاب  موضوع  اما 
چالشی  پر  مساله  نیز  استان  بزرگان 
بود که خیلی ها را مجبور به واکنش 
نمود و در این میان انتشار چند نوبت 
بیانیه از سوی دفتر نماینده ولی فقیه 
حمایت  یا  و  دیدار  تکذیب  بر  مبنی 
کاندیدایی خاص حساسیت  از  ایشان 
این موضوع را باال برد اما با تمام این 
مالحظات روز گذشته یک کاندیدا با 
انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: 
به من رای ندهید زیرا فقط من بودم 
ابالغ  جریان  در  تخلفاتی  مقابل  که 
و  ایستادم  اعتبار  تومان  میلیارد   ۲70
لقب ابوذر را از نماینده معظم ولی فقیه 

در استان گرفتم.

بسته انتخاباتی پنجمین  روز تبلیغات رسمی نامزدهای نمایندگی مجلس

افزایش موج انتقاد ها به جریان تخریب نامزدها در استان

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 ۱۳98۱۱440800200002۳ شماره  های  کالسه  و   ۱۳9860۳0800200055۳ و   ۱۳9860۳08002000558 شماره  آرای   برابر 
و ۱۳98۱۱4408002000040 مورخ ۱۳98/۱0/26 صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 

و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
 بخش ۱۱ قطعه مفروزه مزرعه شاهیک پالک ۱۲۶۹ - اصلی آقای سید مجتبی ذبیح نژاد )از محل مالکیت آقای میرحسین ذبیح نژاد ( 
فرزند سید علیرضا به شماره شناسنامه 0880۱4۱6۷0 قاین و کد ملی 0880۱4۱6۷0 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
24۳۳/2۳ مترمربع در قسمتی از پالک ۷۳0 فرعی واقع در اراضی شاهیک خریداری شده )مع الواسطه( از ناحیه حاج میر حسین 
 ذبیح نژاد مالک رسمی پالک محرز گردیده است و در تصرف دارد. قطعه  مفروزه مزرعه و قنات حسن آباد پالک ۱۶۸۱- اصلی  
 خانم زهرا فتحی )از محل مالکیت رسمی مشاعی خودش( فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۱50 قاین و کد ملی 08889۷۳52۷ 
در ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۱645/6۷ مترمربع در قسمتی از پالک یک فرعی واقع در نرسیده به محمد آباد علم - 
اراضی حسن آباد خریداری شده از محل مالکیت رسمی مشاعی خود مالک محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۱۱/۱۲  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱۱/۲۸    علی صفایی فر – رئیس ثبت اسناد و امالک قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آرای شماره 555 ۱۳9860۳08002000 و کالسه شماره ۱۳98۱۱4408002000029 مورخ ۱۳98/۱0/26 صادره هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
 محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
 خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش ۱۱ - قطعه مفروزه مزرعه جعفر آباد پالک ۱۲۶۸- اصلی آقای محمد حسین خاشاکی 
)از محل مالکیت سید حسن مصطفوی ( فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 6۷  قاین و کد ملی 08890۳2۱5۷ در ششدانگ یک باب 
 ساختمان به مساحت ۱۷0/50 مترمربع در قسمتی از پالک های 488 و 489 فرعی واقع در قاین - حاشیه بلوار بامشاد - داخل کوچه 
بن بست خریداری شده )مع الواسطه( از ورثه سید ضیاء الدین مصطفوی احدی از ورثه سید حسن مصطفوی مالک رسمی چهار دانگ 
مشاع پالک مذکور محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۱۱/۱۲    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱۱/۲۸
علی صفایی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد راستگو فرزند غالم به شماره ملی 56۳9800۱94 متولد ۱۳62 به استناد دو برگ استشهادیه 

گواهی شده منضم به تقاضای کتبی خواستار صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک ۱۱۷ فرعی از شماره ۳5۷ - اصلی واقع در بخش پنج شهرستان نهبندان روستای چاهداشی که متعلق به وی می باشد 
 به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۱2244 صفحه ۱9 دفتر امالک جلد 86

به نام وی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب آگهی تا چنانچه کسی مدعی 
سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱0 روز بعد از آگهی مذکور 

سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۹۸/۱۱/۲۸      سید مهدی پروین محبی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند
به موجب ماده ۱4 قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک باب منزل پالک ۱6455 فرعی از ۱554- اصلی بخش 

 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر بیرجند مورد تقاضای حسن خورشیدی در تاریخ ۱۳98/۱2/۱9 ساعت ۱0 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد. 

 لذا به موجب ماده ۱4 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده ۱5 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 
سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۱/۲۸      علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

پیشنهاد ویژه برای کم هزینه کردن مجالس 
مواد اولیه از شما / پخت از ما     " کیفیت تضمینی"

آماده همکاری با ارگان ها و شرکت ها

۰۹۱۵۶۶۵۱۸۸۵ظرفیت پخت از ۵۰ تا ۱۰۰۰ پرس 

رتبه استان درجشنواره 
 دوستدار کتاب 

ایرنا- خراسان جنوبی با 1۲7 روستا، 
دومین استان به لحاظ تعداد شرکت 
جشنواره  دوره  ششمین  در  کنندگان 
روستاها و عشایر دوستدار کتاب معرفی 
شد. در ششمین جشنواره روستاها و 
عشایر دوستدار کتاب ایران، یک هزار 
و ۴19 روستا شرکت کردند که استان 
کرمان با 1۶1 روستا، مقام اول را به 
لحاظ تعداد روستاهای شرکت کننده 
در این جشنواره داراست و پس از آن، 
خراسان جنوبی با 1۲7 روستا، جایگاه 
در  همچنین  آورد.  دست  به  را  دوم 
این دوره از جشنواره روستاها و عشایر 
دوستدار کتاب، روستای هودر شهرستان 
طبس در استان توانست به مرحله نهایی 
راه پیدا کند. روستای اسفندیار طبس نیز 
سال گذشته به عنوان روستای برتر در 
پنجمین دوره جشنواره روستاها و عشایر 
دوستدار کتاب ایران معرفی شده بود.
پایتخت  انتخاب  مراسم  با  همزمان 
کتاب ایران در بهمن ماه امسال، ۲0 
تقدیر  شایسته  و  دوستدار  روستای 
کتاب با حضور سید عباس صالحی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در تهران 

معرفی و تجلیل  شدند.

خبر ویژه



موفقیت و انرژی

واکنش

استرس را به حال خود رها نکنید

به  که  ای  عالقه  دلیل  به  زوجین  گاهی 
یکدیگر دارند، اجتناب از برقراری رابطه را راه 
حلی مطمئن برای کاهش بحث ها و نگرانی 
های خود در نظر می گیرند و همه توجه و 
مانند  زندگی  دیگر  مسائل  بر  را  تمرکزشان 
کاری  مسائل  فردی،  بین  و  دوستانه  روابط 
و... معطوف کرده و عمال از پرداختن به روابط  
همسرداری پرهیز می کنند، غافل از این که 
سرکوب گونه  این  که  اضطرابی  و   استرس 
و  عواطف  بر  مخربی  تاثیرهای  شود   می 
 هیجان های بین فردی می گذارد و مشکل را حادتر 
می کند که در این شرایط زوجین باید بالفاصله 
به افراد متخصص مراجعه کنند تا با بررسی و 
ارزیابی دقیق روابط بین فردی، علل مشکالت 
زناشویی شناسایی و در نهایت با ارائه درمان ها 

و آموزش ها مشکل حل شود. 

چطور خانه تان را ضدآلرژی کنید؟

خانگی  عوامل  از  ها  کپک  و  خاک  و  گرد 
واکنش  باعث  توانند  می  که  هستند 
یاد بگیرید که چطور  حساسیتی شوند. پس 

خانه تان را از این عوامل پاک کنید.
گرد و خاک، حاوی موجوداتی میکروسکوپی 
به نام مایت است که از عوامل قوی آلرژی 
دارید  نیاز  که  چیزی  اولین  پس  هستند،  زا 
جاروبرقی است. باید هر چیزی که در اتاق 
وجود دارد را جارو برقی بکشید. بالشت های 
تشک.  طور  همین  نکنید،  فراموش  را  تان 
تشک هم دارای آلرژی معروف دیگری است: 
احتمال  کردن  کم  برای  رختخوابی!  ساس 
کوچک،  موجودات  این  توسط  آلرژی  بروز 
کشیده  جارو  کامال  را  تان  تشک  و  بالشت 
کنید. اسپری  ضدساس،  اسپری  یک  با   و 
فرش و پرده، خاک و گرده ها را جذب می 
کنند و به همین دلیل به مرور زمان تبدیل 
به یک مشکل واقعی می شوند. هر بار که 
روی قالی یا فرش قدم می گذارید، آلرژن ها 
را در هوا پخش می کنید. کپک، عامل بسیار 
موثر دیگری برای آلرژی است که در جای 
سینک،  پشت  مثل  کند،  می  رشد  مرطوب 

حمام و کاشی های ترک خورده. 
کفش ها هم حامل خاک و گرده و آشغال 
های ریز هستند. برای اینکه این آلرژن ها را 
وارد خانه نکنید، باید کفش ها را قبل از وارد 

شدن به خانه، از پاهایتان درآورید.

ماساژ از آسیب پاها پیشگیری می کند

شاید این مسئله را تجربه کرده باشید که در حال 
راه رفتن عادی هستید، ناگهان مچ پای تان رگ 
به رگ شده یا گرفتگی دردناکی احساس می 
کنید. اگر هر شب پاهای تان را کمی ماساژ دهید، 

می توانید به تقویت عضالت کف و مچ پا کمک 
کرده و خطر وقوع این نوع آسیب های ناگهانی را 
کاهش دهید. برای این که بیشترین بهره را از این 
ماساژ ببرید، کف پا را به آرامی دور مچ بچرخانید 

تا این عضالت نیز ریلکس شده و تقویت شوند.

لبنیات و مواد پروتئینی تازه بخرید!

برای خرید لبنیات و مواد پروتئینی از قبیل گوشت، 
امکانات  اگر  باشید.  داشته  باالیی  حساسیت 
خنک کننده دارید، این مواد را از مبدا با خودتان 
بردارید، اما اگر ندارید، حتما سعی کنید موادی 

که می خرید تازه و استاندارد باشد. تازه بودن این 
مواد مستلزم این است که، شما نسبت به کیفیت 
فروشگاهی که از آن خرید می کنید، اطمینان 
داشته باشید. از خرید چیزهایی از کیفیت شان 

اطمینان حاصل کنید، جدا خودداری کنید.

عالئم هشدار دهنده بیماری های چشم 

هر قدر زودتر متوجه مشکالت چشمی و بینایی 
های  روش  تأثیرگذاری  احتمال  شوید،  خود 
درمانی برای حفظ بینایی شما بیشتر خواهد بود. 
در صورت مشاهده هر یک از عالئم زیر به پزشک 

خود مراجعه نمایید: تاری و ابهام در دید، دو بینی،  
نورهای رقصان و یا حلقه های اطراف اشیا،  وجود 
نقطه های سفید، نقطه های تیره و یا نقطه های 
شناور در دید وجود درد، فشار و یا سرخی مداوم در 
چشم ها مشکل در دیدن عالئم و یا خطوط راست

توت فرنگی همراه  سالمت قلب 

توت فرنگی و سایر گیاهانی که دارای آنتی 
اکسیدان و ویتامین ها هستند باعث سالمت 
قلب می شوند و از سکته قلبی پیشگیری می 

کنند. 

مواد استخراج شده از توت فرنگی فعالیت آنتی 
اکسیدان ها را افزایش می دهد و از این راه باعث 
کاهش لیپیدها و کلسترول در جریان خون می 
شوند. سطح باالی کلسترول در جریان خون 

باعث سکته و بیماری قلبی می شود.  

 لباس های مرطوب و تشدید آلرژی

اگر شما در مناطق مرطوب زندگی می کنید، 
خود  در  آلرژی  عالئم  بروز  متوجه   احتماال 
از استفاده  تواند  می  دالیل  از  یکی  اید.   شده 
  لباس هایی باشد که هنوز کامل خشک نشده اند 

می  شدن  از خشک  قبل  آنها  کردن  جمع  و 
تواند محیط مناسبی برای پرورش محرک های 
آلرژی باشد. به کسانی که در مناطق مرطوب 
 زندگی می کنند، اطمینان از خشک شدن کامل

 لباس های شسته شده توصیه می شود.

نوشیدن قهوه یکی از روش های مفید برای رهایی از سردرد است و این به دلیل وجود کافئین در قهوه 
است. تحقیقات اخیر نشان می دهد که کافئین همانند یک مسکن عمل کرده و سریع تر از آن چه 
فکر می کنید قهوه برای رفع سردرد مفید است. سردرد معمواًل زمانی رخ می دهد که بدن ما آدنوزین 
ترشح می کند. این ماده شیمیایی وارد رگ های شده که در نتیجه باعث ایجاد سردرد در بدن می شود. 
کافئین موجود در یک فنجون قهوه مانع از ترشح آدنوزین در بدن می شود و یک راهکار ایده ال برای 
رفع سردرد است. همچنین کافئین در جذب سریع تر مسکن در بدن تاثیر گذار است. کافئین در بهبود 
سردرد به صورت خودکار موثر نیست اما در فرآیند بهبود سردرد تاثیر قابل قبولی دارد. از این جهت در 

فرآیند ساخت قرص های مسکن از کافئین استفاده می شود.

استرس هم می تواند با افزایش فشار خون، بیماری قلبی، دیابت و بیماری عروق مغزی منجر 
به سکته مغزی گردد. مدیریت استرس و اضطراب اغلب شامل رویکرد فراگیر در زمینه رفتار و 

واکنش های هیجانی می شود. 
استرس را نمی توان با ارقام و اعداد سنجید و نیاز به شیوه ای بلندمدت برای کنترل بهینه دارد.

 سایر عوامل سکته مغزی که کمتر متداول هستند ممکن است پیچیده تر باشند، مانند بیماری های 
خودایمنی و اختالالت لخته شدن خون. 

این بیماری ها نیازمند کنترل پزشکی و تخصصی برای درازمدت هستند. عالئم اضطراب شامل 
احساس نگرانی، فشار و استرس روحی غیر طبیعی است.

استرس زیاد منجر به سکته مغزی می شودآیا قهوه برای رفع سردرد مفید است؟ 

به خاطر  بزنید.  لبخند  اینکه خوش اخالق شوید،  برای 
داشته باشید که خنده بر لب داشتن شما را فردی خونگرم 
و صمیمی جلوه می دهد. حتی اگر وضع روحی خوبی 
ندارید باز هم لبخند بزنید تا انرژی آن را در روند زندگی 
خودتان و دیگران احساس کنید. افراد خوش اخالق کینه 
توز نیستند، این افراد کینه ای از دیگران به دل نمی 
گیرند. در عوض آن ها اشخاصی هستند که کوچکترین 
کار خوب شما را تالفی می کنند. آن ها افرادی رنجوری 
نیستند و  مهربان هستند و در عوض این که بخواهند 
شرایط را بدتر کنند و یا به دیگران لطمه بزنند، به فکر 

پیدا کردن راهی برای بهتر کردن شرایط هستند.
 آن ها با مالحظه هستند: این افرا نسبت به کاری که می 
کنند و یا حرفی که می زنند با دقت و وسواس هستند. این 
افراد دروغ گو نیستند و  برای ناراحت کردن طرف مقابلشان 
دنبال یک چیز منفی نمی گردند. آن ها می خواهند که 
همه افرادی که در اطرافشان هستند احساس خوشحالی 
داشته باشند. آن ها دوست  ندارد که به خاطر رفتارشان 
سایرین لطمه ای ببینند و یا خجالت زده و یا دست و 
پاچه شوند. به این ترتیب، آنها مراقبت رفتارشان هستند 
و جای این که سعی کنند فردی پرخاشگر و یا غمگین 

 باشند، سعی می کنند تا مهربان و دوست داشتنی باشند.
کلمات منفی را دور بریزید: فهرستی از کلمات منفی را که 
گاهی ناخودآگاه به زبانتان می آید، تهیه کنید و با  خودتان عهد 
 ببندید که هر هفته یک یا چند مورد از آن ها را کنار بگذارید.

 پس برای اینکه خوش اخالق شوید، لبخند بزنید .
افراد خوش خلق تمایل زیادی  معرف خودتان باشید: 
افراد جدید دارند. پس اگر در  با  ارتباط  برای برقراری 
جمعی ناشناس و تازه قرار گرفتید، خودتان را معرفی 
کنید و بگویید که هستید. اگر مکالمه را شروع کنید افراد 

مقابل شما هم به ادامه آن کمک خواهند کرد.

راهکارهایی برای خوش اخالقی

یاد یاران

)شهید غالمرضا زمانی، طبس( : خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خود دانسته و به فکرتوشه اي براي آخرت باشید... خداوندا هرچه فکرمي کنم چیزي ندارم. همین دو رکعت نماز درهم 
شکسته هم توفیق تو بوده که به جا آوردم و توشه اي براي آخرت و عالم محشر ندارم جز فضل تو بخشش تو. 
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 - یوناني  حروف  از   -۱ افقي: 
قوم  پیامبران  از   -۲ رنجاننده 
داخلي  اسرائیل - صفحات  بني 
 -۳ اکوادور  پایتخت   - روزنامه 
کوبا  پایتخت  حمله و هجوم - 
- تیره و تار ۴- ناچیز-  جوهر 
جمعي-   دسته  آواز   - انسان 
استان  توابع  از   -۵ درمان 
تهران-  انیس-  نفس بلند ۶- 
شهر خروس جنگي - پایتخت 
 -۷ آلماني  فیلسوف   - چک 
گرد-  رنگ زرد طالیي -  نمو 
۸-  گریز-  قطعه موسیقي  - 
درخت   -۹ فرانسه  در  شهري 
جنگلي - مرطوب - از زبانهاي 
نویسي - کامپیوتر ۱۰-   برنامه 
خرما فروش - پایتخت لتوني - 
کافي   برجا  ۱۱-   پا  و  محکم 
نامي پسرانه ۱۲-   -خوابیدن - 
رانندگي در زبان بیگانه - غذاي 
 - جمعي  مسافرت   - ساده 
ترنجبین ۱۳-  ته - پدر چنگیز 
خیاط   -۱۴ اینترنتي  پایگاه    -
و  اتفاق  اجمالي-  مطالعه    -
حادثه ۱۵-  دربان  - آزمایشگاه 

فضایي

ماشین  مخترع   -۱ عمودي: 
پیچ   -۲ زدن  گول   - حساب 
 - فرماندهان    - صدا  تنظیم 
مراحل  از   - مسن   -۳ شریان 
کاهگل ۴-   - زراعت  گانه  سه 
طرف    - کیشوت  دن  دستیار- 
پیکاندار ۵-   تیر  ناي -  - سرخ 
تصدیق انگلیسي-  واحد شدت 
جریان الکتریکي  - زنگ کلیسا 
۶- صداي خنده آزاردهنده - زن 
 -۷ مبارک  کشور   - گندمگون 
 - معدوم   - محبت  و  دوستي 
کمان  با  که  تیري   -۸ قاضي 

کردن  گله  انار-   گل   - اندازند 
۹-  النگو - تورم ر گهاي پا - از 
شریعت-     -۱۰ ایران  رودهاي 
عالم ۱۱-   - دارایي  و  توانگري 
نظافت   وسیله  رساني-   کمک 
- ضمیر جمع ۱۲- راندن مزاحم 
- پهنه دشت - بوي ماندگي - 
 -۱۳ فرانسه  درپاریس  کاخي 
شاعر یوش - تخته هاي ضخیم 
زیر ریل راه آهن - زمان مرگ 
آشنا   - کانادا  پایتخت    -۱۴
-  فاني ۱۵- داراي تداوم زماني 

اندک - آتش انداز گلخن
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اهبهراجارایداد15

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

۰915   866   8۰۰2 

نهال عناب و زرشک
۰۹۰۱۱۲۵۱۲۰۵ ـی

شـ
سمســـاری صــادقفرو

لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.
۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم. 

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی ی
جزئ

 و 
ی

 کل
ـه

ضـ
عر

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  ۰915 داخل و خارج شهر   

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش 22 بهمن
32۰444۰۰ - 32۰44113 -۰91516۰۰158 ابوالفضل خزیمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات کلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰ ارسال کنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  ۳۵۵۵۵*۶۶۵۵* به صورت کامال رایگان اقدام فرمایید

پیـک رایگان مصرف برنج صد در صد ایرانی
با مـا لذت غذاهـای ایـرانی را تجربـه کنید

با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 
و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با کلیه 
ارگان ها،  ادارات و شرکت ها

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
          جک سقفی،لوله بولت و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 

الستیک اکبری
بلوار مسافر، روبروی ترمینال 

 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

به تعدادی برقکار ماهر و نیمه 
ماهر جهت سیم کشی ساختمان 

نیازمندیم.   ۰۹۱۵۷۹۱۷۱۹۲ یم
ند

ازم
نی کارت دانشجویی اینجانب سمانه منصوری

 به شماره ملی ۰۷۶۰۲۶۳۸۴۱ و شماره 
دانشجویی ۹۴۱۱۱۰۵۰۱۰۶۰۸۶ مفقود گردیده

دی و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
قو

مف

یک شرکت راهسازی به یک آشپز جهت 
کار در نایبند طبس  نیازمند مي باشد. 

۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱ یم
ند

ازم
نی

یک شرکت راهسازی به یک آقا )مجرد و 
جوان( همراه با ماشین ۴۰۵ یا سمند جهت امور 

 کارپردازی و امور خارج شهر نیازمند است.
یم ۰۹۱۵۲۲۱۰۸۵۹

ند
ازم

نی

شرکت پخش هراز جهت توزیع
نیازمند به اجاره خودرو یخچالدار می باشد

یم تلفن هماهنگی: ۰۹۱۵۸۶۴۳۵۷۷
ند

ازم
نی

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268  - 09156693515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

جرثقیل و کفی کیارش 
بارگیری - جابجایی - تخلیه

۰۹۹۱  ۱۷۲  ۰۵۱۰

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، کنیتکس، 
مولتی کالر، طرح کاغذ دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان :  ۱- بازدید و مشاوره
 ۲- جا به جایی اثاثیه   ۳- نظافت پایان کار

تماس با ما: ۰915663323۰  - علی برگی

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد انواع رنگ داخلی    ۰۹۱۵۸۶۳۴۶۹۳

نقاشی ساختمان 
با اقساطفرزانگان



۵
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کشف876 کیلو مواد مخدر 
از اتوبوس 

ایرنا - فرمانده انتظامی استان خراسان 
جنوبی از کشف ۸۷۶ کیلوگرم تریاک 
اتوبوس  دستگاه  یک  از  بازرسی  در 
داد. خبر  نهبندان  شهرستان  در 

سردار مجید شجاع ا فزود: ماموران 
عازم  که  خودرو  این  از  بازرسی  در 
 ۸۷۶ بود،  کشور  شمالی  شهرهای 
کیلوگرم تریاک را که به طرز ماهرانه 

جاساز شده بود، کشف کردند.

حوادث

* کنگره شعر و مقاله اهل بیت )ع( 
فروردین ماه  99 برگزار می شود.

اداره کل فرهنگ و  * زمرم، معاون 
ارشاد اسالمی استان گفت: با هدف 
عمومی سازی دسترسی فرهنگی و 
فراهم کردن بستر جامع و مناسب برای 
فعالیت هنرمندان وب سایت پروانه را به 

نشانی iparvaneh.ir ایجاد شد.
*در نمایشگاه »با خش خشی مضاعف« 
۱۱ اثر نقاشی از هنرمند بیرجندی به 
نگار  در  اکسپِرسیون  آبِستِره  سبک  
برپاست. مود  اسماعیلی  استاد  خانه 

بازارچه  نخستین  اجرایی  *عملیات 
دائمی صنایع دستی سربیشه، آغاز شد. 

* مدیرکل اقتصاد دارایی استان گفت: 
4.2 در صد از  مشموالن در استان، 

سود سهام عدالت  نگرفتند. 

اخبار کوتاه

مجاهدت برای تزکیه نفس 
رمز رسیدن به کمال 

امام جمعه طبس گفت: مجاهدت در مسیر 
تزکیه نفس رمز رسیدن به کماالت انسانی 
االسالم  حجت  مهر،  گزارش  به  است. 
محمدرضا محمدی در مراسم جشن والدت 
حضرت زهرا )س( که در محل دفتر نماینده 
شد،  برگزار  خراسان جنوبی  در  ولی فقیه 
اظهارکرد: برخی فضیلت ها را انسان از موقع 
تولد به همراه داشته و برخی از فضایل را نیز 
انسان با تالش و مجاهدت به دست می آورد. 
وی ادامه داد: البته اگر الگوی ما یک فرد 
در  بی شک  باشد  اشتباه  و  خطا  از  معصوم 
خود  تا  را  انسان  معنویات  و  هدایت  مسیر 

بهشت همراهی خواهد کرد.

آغاز ثبت نام مدارس استعداد های 
درخشان از دیروز 

ورودی  آزمون  نام نویسی  مقدم-  دادرس 
پایه های هفتم و دهم مدارس استعدادهای 
درخشان از دیروز2۶ بهمن  همزمان با سراسر 
کشور در استان آغاز و تا سوم اسفند امسال 
ادامه دارد. به گزارش آموزش و پرورش بیش 
در 20  پسر  و  دختر  دانش آموز  هزار  دو  از 
مدرسه استعدادهای درخشان دوره های اول 
و دوم متوسطه  تحصیل می کنند داوطلبان 
ورودی به پایه هفتم و آزمون تکمیل ظرفیت 
پایه دهم استعدادهای درخشان می توانند با 
مراجعه به سامانه azmoon.medu.ir برای 

ثبت نام اقدام کنند.

نامزدهای انصرافی از انتخابات 6 نفر شدند 

ایرنا- رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: ۶ نفر از نامزدهای حوزه های انتخابیه خراسان جنوبی از ابتدای ایام تبلیغات تاکنون از ادامه رقابت انصراف دادند.ناصر خوش خبر افزود: 
این ۶ نفر از هر چهار حوزه انتخابیه خراسان جنوبی و بیشتر انصرافی ها مربوط به حوزه نهبندان و سربیشه بوده اند که تاکنون سه نفر از ادامه رقابت انصراف دادند.به گفته وی در چهار 

حوزه انتخابیه استان حدود ۷0 نفر برای نامزدی مجلس شورای اسالمی از سوی نهادی های قانونی تأیید شده بودند که اکنون با انصراف این ۶ نفر به ۶4 نفر کاهش یافته است.

آسمان ابری تا آخر هفته مهمان استان

فارس- کارشناس هواشناسی استان گفت: تا 
پایان هفته در منطقه افزایش متناوب ابر قابل 
پیش بینی است. نخعی با اشاره به شرایط جوی 
استان، گفت: دمای هوا از امروز بیشتر می شود. 

درخشش هنرجویان کاردانش استان با دو رتبه ملی

2 نفر از هنرجویان هنرستان های کاردانش استان موفق به کسب رتبه های دوم و سوم کشور در هفدهمین دوره 
مسابقات علمی کاربردی هنرستان های کاردانش کشور شدند. به گزارش آموزش و پرورش استان، در مرحله استانِی 
هفدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی هنرستان های کاردانش، 24۶ هنرجوی برگزیده پایه یازدهم خراسان جنوبی 
در 22 رشته رقابت کردند که پس از بررسی نتایج بخش تئوری و همچنین بخش عملی، 4 هنرجوی خراسان جنوبی 
به مرحله کشوری در هرمزگان راه یافتند. بنا براین گزارش در مرحله کشوری هم 20۳ هنرجو در چهار بخش صنعت، 
خدمات، هنر و کشاورزی و در ۳4 عنوان رشته با هم رقابت کردند که در پایان سمیرا رضایی هنرجوی هنرستان 
کاردانش کوثر بیرجند، رتبه دوم کشور در رشته طراحی سنتی و زینب علی آبادی از هنرستان کاردانش آمنه مود 

شهرستان سربیشه، رتبه سوم کشور را در رشته هنر فرش کسب کردند. 

مسکن محرومان بهار به بار می نشیند

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خراسان جنوبی  از بسته شدن پرونده مسکن محرومان در سه ماه اول 
سال آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر از سهم 5 هزار واحد مسکن محرومان هر 5 هزار واحد افراد متقاضی 
گزینش شده و همه به بانکها معرفی شدند. به گزارش تسنیم ، آسمانی مقدم افزود: همه افراد باقیمانده کار پی ریزی 
را آغاز کرده و از 5 هزار واحد مسکونی محرومان در حال حاضر 4 هزار و ۷00 واحد فنداسیون ریخته اند.وی با 
بیان اینکه 4 هزار و ۶0 واحد تا مرحله دیوار چینی پیش رفته و اسکلت بندی انجام داده اند افزود: ۳ هزار و 4۳0 نفر 
اجرای سقف را دارند  و دو هزار و ۸50 واحد تا مرحله سفت کاری و گچ کاری پیش رفته اند. مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون دو هزار واحد مسکن محرومان در استان به بهره برداری 

رسیده که پیش بینی می شود دو هزار دیگر هم تا قبل از پایان سال به بهره برداری برسد.

روزآمد

هدیه خیران مسجدی برای نوعروسانچشم انتظاری ۱6۵ زندانی برای رهایی
فارس -مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
غیرعمد  جرائم  زندانی  هم اکنون ۱۶5  گفت:  استان 
استان چشم انتظار کمک های مردمی برای آزادی از 
بدهکار  زندانیان جرائم  این  زندان هستند که عمده 
مالی غیرکالهبرداری بوده و برای آزادی آنان به 25 
میلیارد تومان نیاز است. هاشمی با بیان اینکه ۷۱ درصد 
زندانیان استان محکومان مربوط به مواد مخدر و ۱5 
درصد زندانیان به علت سرقت و مابقی به علت جرائم 
درصد  شش  کرد:  بیان  هستند،  زندان  در  غیرعمد 
زندانیان به علت جرایم غیرعمد )محکومین مهریه و 

مالی( در زندان های استان به سر می برند.
وی عنوان کرد: سال گذشته ۱۳5 نفر از زندانیان استان با 
کمک های مردمی ستاد رسیدگی به امور دیه از زندان های 

استان آزاد شدند که بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان بدهی داشتند 
که ۱0 میلیارد تومان شکات پرونده ها گذشت کردند.

وی با اشاره به آزادی ۶2 زندانی جرائم غیرعمد مالی با 
گذشت شاکیان و حمایت خیران در طول سال جاری از 
زندان های استان، مطرح کرد: از این تعداد 4۱ نفر بدهی 
مالی، ۱۸ نفر مهریه، دو نفر نفقه و یک نفر دیه بودند 
که دوران حبس خود را در زندان های بیرجند، فردوس، 

طبس، قاین و نهبندان بودند.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان جنوبی 
مجموع بدهی این زندانیان را بیش از 9 میلیارد تومان 
اعالم کرد و گفت: از این مقدار چهار میلیارد تومان گذشت 
شاکیان و بقیه کمک ستاد دیه کشور، خیران، تسهیالت 

بانکی و نقدینگی محکومان بوده است.

در سالروز تولد حضرت زهرا )س( در محل مسجد صدیقه 
طاهره )س( که در محله ای نسبتا محروم شهر بیرجند 
واقع شده 2۳ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند اهدا شد 
تا این نوعروسان بتوانند زندگی مشترک خود را آغاز کنند. 
به گزارش تسنیم،  مسئول بسیج سازندگی استان در 
مراسم اهدای 2۳ سری جهیزیه در سالروز میالد حضرت 
فاطمه زهرا )س( گفت: یکی از برنامه های گروه های 
جهادی احصای مشکالت و استفاده از ظرفیت خیران 
برای رفع مشکالت است. مسئول بسیج سازندگی استان  
بیان کرد: درصدی از اعتبار مورد نیاز جهت خرید جهزیه 
از طریق خیریه آیت  ا...جاویدان در تهران کمک شده 
است. هنری عنوان کرد: خانواده هایی که توانایی داشتند 
مبلغ سه میلیون و 500 هزار تومان رو خودشان پرداخت 

کردند، اما خانواده هایی که توانایی نداشتند با پیدا کردن 
حامی سهم خود را پرداخت کردند و مابقی هزینه جهیزیه 
از طرف خیریه آیت ا... جاویدان بوده است. به گفته وی 
ارزش ریالی هر سری جهیزیه ۱2 میلیون تومان است که 

شامل اقالم اساسی و مورد نیاز زندگی می شود.
مسئول بسیج سازندگی  استان با بیان اینکه  مساجد 
عرصه های  در  سازندگی  بسیج  فعالیت های  محور 
مختلف است افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده ابتدای 
سال آینده با همکاری قرارگاه محرومیت زدایی سپاه 
بخشی دیگر از اهدای جهیزیه را خواهیم داشت. وی 
بیان کرد: هر سری جهیزیه شامل یخچال، اجاق گاز، دو 
تخته فرش، جاروبرقی، ماشین لباس شویی، سرویس 

قابلمه و سرویس آکروپال می شود.

و  توسعه  شرکت  مدیرعامل  خبر-   گروه 
نواقص  گفت:  ورزشی  اماکن  نگهداری 
برطرف  بیرجند  نفری  هزار   ۱5 ورزشگاه 
می شود و این ورزشگاه باید به یک مجتمع 

ورزشی برای همه رشته ها تبدیل شود.
حسن کریمی  در حاشیه بازدید از ورزشگاه ۱5 
هزار نفری بیرجند در جمع خبرنگاران افزود: 
با هدف رفع نواقص این مجموعه به خراسان 
جنوبی آمدیم تا اشکالت رفع شود وبرای رفع 
نواقص آن تامین اعتبار می کنیم. این ورزشگاه 
ظرفیتی برای منطقه است و باید تالش کرد 
تا از این ظرفیت به درستی استفاده شود. وی 
گفت: این پروژه ورزشی از پروژه های خوبی 
است که در دولت تدبیر و امید توسط رئیس 
جمهوری در سال ۱۳9۶ افتتاح شد. به گفته 
وی این ورزشگاه برای ۱5 هزار نفر تماشاچی 
پیش بینی شده هرچند ممکن است این تعداد 
تماشاچی امروز نیاز نباشد اما در آینده نزدیک 
استقبال بهتری از آن خواهد شد و تیم های 
بهتری هم در استان خواهیم داشت. وی گفت: 

این مجموعه 52 هکتار است و در آینده باید 
استخر و امکانات دیگر هم در آن ایجاد شود 
که این  به اعتبارات نیاز دارد. مدیرکل ورزش 

و جوانان استان هم گفت: پیست تارتان، اتاقک 
آسانسور، اجرای گرید فلزی دور زمین فوتبال، 
اتاق تأسیسات چاه موتور و آب شیرین کن و 
فضای جانبی ورزشگاه ۱5 هزار نفری نیازمند 

حال  در  افزود:  عزیزی  است.حسن  تعمیر 
حاضر ۸00 میلیون تومان اعتبار برای تکمیل 
و تعمیر این ورزشگاه نیاز است. استادیوم ۱5 

هزار نفری بیرجند به عنوان بزرگ ترین پروژه 
ورزشی خراسان جنوبی پس از ۱۱ سال انتظار 
در 2 فروردین 9۶ با حضور رئیس جمهور از 

طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

عملیات اجرایی این پروژه ورزشی استان در 
سال ۸5 آغاز شد. زیربنای این استادیوم ۶۱ 
هزار و ۳۸0 متر مربع و دارای سکوها، زمین 

چمن استاندارد به متراژ ۱0 هزار مترمربع، 
پارکینیگ، برج نوری و پیست دو و میدانی 
و  ورزشی  مسابقات  از  میزبانی  است. 
قوی کردن ورزش پایه می تواند از مهم ترین 

مزیت های ساخت این استادیوم باشد.
اماکن  نگهداری  و  توسعه  شرکت  رئیس 
فدراسیون  سرپرست  همراه  به  ورزشی 
روند  از  کشور  اتومبیلرانی  و  موتورسواری 
ساخت استخر مجموعه تفریحی اقامتی یکی 
از هتل های بیرجند نیز بازدید کرد. سرپرست 
فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی گفت: 
به دنبال توسعه این پیست هستیم و تالش 
داریم کمبودهای آن هرچه زودتر رفع شود تا 
جوانان استان با انگیزه و اشتیاق بیشتری به این 
ورزش نگاه کنند. مازیار ناظمی در این بازدید 
افزود:  جای خرسندی است که قوه قضاییه 
می شوند،  تخلف  مرتکب  که  را  رانندگانی 
مکلف به گرفتن گواهی آموزشی از هیئت 
موتورسواری و اتومبیلرانی می کند. فاز نخست 
پیست موتورسواری و اتومبیلرانی بیرجند دهه 
فجر امسال افتتاح شد که هفت هکتار مساحت 
دارد و برای ایجاد یک مجموعه موتورسواری  
و اتومبیلرانی باید سه هکتار دیگر افزایش یابد 

تا به فضای استاندارد برسد.

تصمیم جدید وزارت ورزش برای اَ َبر پروژه

ت
ترن

:  این
س

عک

کمک های مردمی در راه  
سیستان و بلوچستان

صداوسیما- دو کامیون از کمک های مردمی 
انصارالرضا )ع(   خراسان جنوبی توسط سپاه 
و  سیستان  زده  سیل  مناطق  به  استان 
بسیج  مسئول  شد.هنری  ارسال  بلوچستان 
سازندگی استان، ارزش این کمک ها را ۱۱0 
میلیون تومان اعالم کرد و گفت: این کمک ها 
شامل مواد غذایی از جمله آرد، برنج، روغن، 
آب معدنی و انواع کنسرو و همچنین پتو است.

زمان برگزاری آزمون مقدماتی  
روزنامه نگاری 

غالمی- معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، از برگزاری آزمون 
دوره آموزشی روزنامه نگاری مقدماتی در یک 
اسفندماه 9۸ خبر داد. محمود رمضانی با بیان 
این خبر، عنوان کرد: آزمون ساعت ۸ صبح در 
محل آموزشگاه امام علی )ع(برگزار خواهد شد.

امر به معروف و نهی از منکر
 باید همگانی شود 

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان گفت: اگر 
امر به معروف و نهی از منکر همگانی شود و 
مسئله هدایت را در میان جامعه ترویج کنیم به 
اهداف مان نزدیک خواهیم شد و این مهمترین 
کاری است که بر اهل علم واجب است. حجت 
االسالم و المسلمین عبادی در دیدار با جمعی از 
طالب و روحانیون حوزه علمیه سفیران هدایت 
بیرجند افزود: کسی می تواند به ریسمان الهی 
چنگ بزند که طاغوت، ظالم، کافر و منافق را 

نپذیرد و فقط برای او خدا مطرح باشد.

مطالبات پیمانکاران جاده
 بیرجند - نهبندان صفر شد

ایرنا - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر مطالبات 
پیمانکاران پروژه جاده بیرجند - نهبندان صفر 
شده که بی سابقه است.میرجعفریان در نشست 
دارایی های  تملک  اعتبارات  جذب  »بررسی 
سرمایه ای استان« ادامه داد: مدیران و ذیحسابان 
پیش از تعطیالت نوروزی، در چارچوب قانون و 
مقررات برای هزینه کرد اعتبارات اقدام کنند تا 
مطالبات پیمانکاران پرداخت شود و در سایر 

پروژه ها نیز شاهد همراهی آنان باشیم.

تاسیس شرکت پایا وسام رهام )سهامی خاص( در تاریخ 1398/11/19 به شماره ثبت 1481 به شناسه ملی 
14008977250 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. موضوع فعالیت: خدمات بسته بندی و خرید و فروش و توزیع و پخش و فرآوری گیاهان دارویی و انواع 
خشکبار، زرشک، زعفران ، عناب ، پسته، آلو ، ادویه جات ، پودریجات، سبزیجات، آجیل و غالت و حبوبات- اخذ 
وام و تسهیالت از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی مرتبط 
با موضوع فعالیت شرکت و ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات 
دولتی و خصوصی- صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی در حوزه کشاورزی. درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی 
، شهرستان قائنات ، بخش مرکزی ، شهر قاین، محله آزادگان ، کوچه سجاد 10 ، بلوار سیمان شهر ، پالک 319 
، طبقه همکف کدپستی 9761784716 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 418 مورخ 1398/11/01 نزد بانک رفاه کارگران شعبه قاین با کد 418 پرداخت گردیده 
است. اعضای هیئت مدیره: خانم زهره قربان زاده به شماره ملی 0651207215 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال، خانم فاطمه علی پور به شماره ملی 0889221111 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال، آقای محمود اکبری مطلق به شماره ملی 0889841780 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای منفرد 
آقای محمود اکبری مطلق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: 
آقای حامد آشورنژاد مقدم به شماره ملی 0880218193 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم 
عفت سبزکار به شماره ملی 0889083835 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر 
االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قائنات )767533(

آگهی تغییرات شرکت کسری دژ قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 5195 و شناسه ملی 14005444960 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- خانم سمیرا میر به شماره 
ملی 3610378492 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسین آزیر به شماره ملی 0640479944 به عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن آزیر به شماره ملی 0653128797 به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر 
عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری 

با امضای آقای محسن آزیر )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )767403(

آگهی تغییرات شرکت فن آوری اطالعات و ارتباطات زیما تراشه توس )سهامی خاص( به شماره ثبت 1342 
و شناسه ملی 14004706005 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - شرکت دانش فراست بنیان به شماره ثبت 456554 و شناسه ملی 10380437170 به سمت رئیس 
هیئت مدیره با نمایندگی آقای محسن عطاری با کد ملی 0934388474 و شرکت طلوع فجر طوس به شماره 
ثبت 988 و شناسه ملی 10380464454 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره با نمایندگی خانم راهله عصار با 
کد ملی 6439643444 و شرکت فن آوران صانع شرق به شماره ثبت 26306 و شناسه ملی 10380417186 
به سمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای مجید میرزایی فرد با کد ملی 0943954606 و آقای مجید 
میرزایی فرد با کد ملی 0943954606 به سمت مدیر عامل )خارج از ترکیب هیئت مدیره( به مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اسالمی با امضای دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره یا مدیر عامل و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های عادی و اداری با امضای آقای مجید میرزایی فرد )مدیر عامل( همراه 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری فردوس )767402(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی رزاق سنگ کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 3870 و شناسه ملی 
10360052969 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای 
سید علی رزاقی به شماره ملی 3621131698به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا سادات رزاقی به شماره 
ملی 0651904595به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم برزگری به شماره ملی 0640338992 
به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- خانم زهرا سادات رزاقی به شماره ملی 
0651904595 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
شرکت از قبیل چک و سفته و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای سید علی رزاقی )رئیس هیئت 

مدیره( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )772528(

 آگهی تغییرات شرکت کسری دژ قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 5195 و شناسه ملی 14005444960 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- خانم سمیرا میر 
به شماره ملی 3610378492 و آقای حسین آزیر به شماره ملی 0640479944 و آقای محسن آزیر به شماره ملی 0653128797 به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2- خانم زهرا جم به 
شماره ملی 0702404977 به عنوان بازرس اصلی و آقای بهمن صوفی به شماره ملی 0653121296 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )767401(

آگهی تغییرات شرکت فن آوری اطالعات و ارتباطات زیما تراشه توس )سهامی خاص( به شماره ثبت 1342 و 
شناسه ملی 14004706005 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/03/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت دانش فراست بنیان به شناسه ملی 10380437170 با نمایندگی آقای 
محسن عطاری با کد ملی 0934388474 و شرکت فن آوران صانع شرق به شناسه ملی 10380417186 
با نمایندگی آقای مجید میرزایی فرد با کد ملی 0943954606 و شرکت طلوع فجر طوس به شناسه ملی 
10380464454 با نمایندگی خانم راهله عصار با کد ملی 6439643444 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره و شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ به شناسه ملی 10380437833 با نمایندگی پیام آرش نیا با کد ملی 

1466157259 به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری فردوس )767400(

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی
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امام جواد علیه  السالم فرمودند:
تَأخیُر التَّوبَِۀ إغتراٌر

به تأخیر انداختن توبه، فریْب خوردگى است.
(گزیده تحف العقول: ح256)

دستگاه ها اعالم کنند، عیدى بگیرند

عصر اعتبار- طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه 
منابع براى پرداخت عیدى آماده شده و با ارائه 

لیست حقوقى کارکنان تامین اعتبار خواهد شد.

شرکت ملى نفت: تک نرخى
 شدن بنزین کذب است

سخنگوى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
تک نرخى شدن بنزین را تکذیب کرد و گفت: 
تاکنون مصوبه اى در این رابطه به شرکت ملى 

پخش فرآورده هاى نفتى ابالغ نشده است.

خدمات ارزش افزوده 
تا پایان سال تعیین تکلیف مى شود

ایسنا - آذرى جهرمى وزیر ارتباطات به تازگى 
اظهار کرد: ما در حال جمع بندى پیشنهادات مان 
با مرکز ملى فضاى مجازى هستیم و تا قبل از 
پایان سال 1398، خدمات ارزش افزوده حتما 

تعیین تکلیف خواهد شد.

پرداخت بدهى سازمان تأمین 
اجتماعى به مراکز درمانى

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى گفت: پنج هزار 
میلیارد تومان به تازگى از دولت دریافت شده و از 
هفته آینده بدهى سازمان تأمین اجتماعى به مراکز 

درمانى را صفر خواهیم کرد.

توپ «بنزین سفر»
 به زمین سخنگو افتاد

وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
درباره اختصاص سهمیه بنزین سفر براى نوروز 
گفت: این پیشنهاد به دولت داده شده و سخنگوى 
دولت درباره آن اطالع رسانى مى کند.او درباره میزان 
سهمیه پیشنهادى براى بنزین سفر، اظهارنظرى 
نکرد و تعیین تکلیف در این خصوص را نیز به دولت 
و اطالع رسانى آن را به سخنگوى دولت سپرد.

پیش بینى افزایش دستمزد 
کارگران در سال آینده

ایسنا-  یک کارشناس حوزه کار با پیش بینى 
افزایش حداقل دستمزد کارگران، گفت: عالوه 
و  بن خواروبار  باید  نقدى دستمزد  افزایش   بر 
آینده  سال  در  کارگران  مسکن  کمک هزینه 

افزایش قابل توجهى داشته باشد.

رئیسى: زبان دیپلماسى 
که زبان کوتاه آمدن نیست

حجت االسالم رئیسى گفت: زبان دیپلماسى که 
زبان کوتاه آمدن نیست، زبان قدرتمند از موضع 
اقتدار است. این نظام پیامى دارد که باید منطقه از 

حضور آمریکایى ها پاکسازى شود.

بادامچیان: اصالح طلبان عامل
 اصلى همه مشکالت کشور هستند

بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسالمى در پاسخ 
انتخابات،  این  در  باالخره  که  پرسش  این  به 
رفیق کیست و رقیب کدام است، گفت: جریان 
مشکالت  همه  اصلى  عامل  که  اصالح طلب 
علیرغم  دوره  این  در  است،  ملت  و  کشور 
به  نگهبان و حمالت  تهاجمات علیه شوراى 
نظارت استصوابى که در قانون اساسى داراى 
جایگاهى است، در این انتخابات ورود کرده است.

ظریف: در ماموریت صلح
 به سردار سلیمانى حمله کردند

محمدجواد ظریف گفت: نمى توانستند در زمین 
جنگ به سردار سلیمانى ضربه بزنند بنابراین وقتى 

در ماموریت صلح بود، به او حمله کردند.

فشار حداکثرى راهى غلط
 براى مواجهه با ایران است

وزیر دفاع آلمان با بیان اینکه آلمان در عملیات 
دریایى آمریکا در تنگه هرمز شرکت نمى کند، 
گفت: چرا که دولت فدرال آلمان بر این باور 
علیه  (واشنگتن  فشار حداکثرى  کارزار  است، 
تهران) راهى غلط براى مواجهه با ایران است.

حسین مرعشى: اجازه دهید 
پایدارى ها را زمین گیر کنیم

مرعشى در واکنش به انتقادات اصالح طلبان 
علیه لیست کارگزاران، گفت: شما ما را تخریب 
را  پایدارى ها  دهید  اجازه  و  نکنید  تخطئه  و 
خوبى  بچه هاى  که  شما  کنیم؛  گیر  زمین 

هستید و ما دوستدار شما هستیم.

حجت االسالم آقاتهرانى: 
قالیباف خط قرمز پایدارى نیست

دبیرکل جبهه پایدارى گفت:  اینکه مى گویند آقاى 
درست  واقعاً  است،  پایدارى  قرمز  قالیباف خط 
نیست. ما گفتیم ضابطه قرار دهید، آقاى قالیباف 
یا هرکس دیگر اگر اصلح است و اگر نمره الزم را 

کسب کرد، به روى چشم باید باشد.

از منظر اروپا برجام تمام نشده است

 «جوسپ بورل» مسئول سیاست خارجى اتحادیه 
اروپا در سخنانى در کنفرانس امنیتى مونیخ گفت: 

از منظر اروپا برجام تمام نشده است.

کسى نمى آید صادقانه
 بگوید مسئول مشکالت است

خرازى با تأکید بر اینکه انتخابات ما نباید 
تضعیف شود، عنوان کرد: برخى نقد دارند 
به صحبت هاى رئیس جمهور من هم قبول 
چطور  که  بپذیریم  هم  را  این  اما  دارم، 
مى توانیم توجیه کنیم 90 نماینده فاسد در 
تحریم  را  انتخابات  که  است؟ هر  مجلس 
کند متعلق به بیگانگانى است که مى خواهند 
این کشور به سمت نابودى برود.وى افزود: 
تحریم کنندگان انتخابات کسانى هستند که 
در اتاق فکر غرب و شرق نشستند، این را 
ما  براى  دلش  آمریکا  نه  که  نکنید  تردید 
سوخته، نه اروپا و نه همسایگانى داریم که 
به آنها بتوانیم تکیه کنیم.سفیر سابق ایران 
در فرانسه با اشاره به اینکه بگذارید کالم 
دیگران، سخنان دیگران و دغدغه دیگران 
به  سازوکارها  چرا  کرد:  اظهار  شود،  گفته 
صالحیت  رد  فردى  که  است  گونه اى 
وزیر  دیگر  انتخابات  یک  از  بعد  مى شود، 
اطالعات مى شود، خوب این نشان مى دهد 
یک جاى کار ایراد دارد باید ایرادات را رفع 
کنیم، اگر این ایرادات را رفع نکنید نمى توانید 
دیدگاه هاى بخشى از جامعه را همراه خود 
کنید، در حالى که ما مى خواهیم خدمتگزار 

و خادم همه جامعه باشیم. 
این سیاستمدار و دیپلمات کشورمان در ادامه 
گفت: اگر روحیه و مشارکت مردم در انتخابات 
پایین بیاید وجدان بیدار انسان نمى تواند قبول 
کند که شوراى نگهبان مسئول است، دولت، 
روحانیت، مجلس هم مسئول است. این همه 
اتفاقات در کشور مى افتد یک مسئول صادقانه 

نمى آید استعفا دهد بگوید من مسئولم!

روحانى با بیان اینکه من در ابتدا نگران 
بودم رقابت خوبى شکل نگیرد ، گفت : 
خوشبختانه فضا مقدارى نسبت به گذشته 
فرق کرده و یک شور و نشاط نسبى در 
کشور مى بینیم و  دل مان مى خواهد به 
نفع  به  پرشور  انتخابات  برسد.  حداکثر 
همه است. قطعا آمریکایى ها از حضور 

حداکثرى خوشحال نمى شوند.

دشمن را مجبور خواهیم
 کرد پاى میز مذاکره بیاید

رئیس جمهور در نشست خبرى خود با 
رسانه هاى داخلى و خارجى با بیان اینکه 
هیچ زمانى در تاریخ ایران دولتى اقتصاد 
بدون نفت را تجربه نکرده اما ما در سال 97 
و به ویژه 98 اقتصاد بدون نفت را تجربه 
کردیم البته ممکن است پیشرفت هایمان 
کمى کند باشد ، ادامه داد : سال آینده 
نیز با همین توان و قدرت مسیر را ادامه 
خواهیم داد و باالخره روزى ما دشمن را 
مجبور خواهیم کرد پاى میز مذاکره بیاید؛ 
مثل گذشته که آنها از ما درخواست مذاکره 

کردند البته امروز هم درخواست مى کنند 
برگردند  عادالنه  شرایط  به  باید  منتها 
لذا مسیر ما مسیر ایستادگى، مقاومت و 
پیشرفت در سال آینده خواهد بود و آنها که 
تبلیغاتى مى کنند براى سال آینده، نادرست 

است.

مى خواستند القا کنند بدون توافق 
نمى توانیم زندگى کنیم

ما  داخلى  اینکه شرایط  بیان  با  روحانى 
گفت:  است،  شده  بهتر  وحدت،  نظر  از 
مى خواستند مردم ما به این باور برسند 
که بدون توافق با آمریکا نمى توانیم زندگى 
کنیم. این را هم االن هیچکس در کشور 
ما قبول ندارد و زندگى خود را با کمى 

مشکل اداره کرده ایم.

هیچ لیستى به نام دولت نداریم
وى در خصوص انتخابات نیز گفت: بر 
اساس گزارش وزارت کشور ، 70حوزه غیر 
رقابتى است و این مساله مرا نگران کرد. به 
تازگى که از وزارت کشور پرسیدم درباره 

این 70 حوزه ، گفتند 44 حوزه غیررقابتى 
این مساله مرا کمى خوشحال  و  است 
در  دولت  که  است  این  واقعیت  کرد. 
انتخابات هیچ دخالتى ندارد. ما هیچ لیستى 
نداریم. روحانى  نام  به  یا  دولت  نام  به 

 
رهبرى فرمودند نمى گذارم زودتر 

مسئولیت را تحویل دهید
رئیس جمهور در واکنش به شایعه استعفا 
نیز گفت: استعفا به نظر من معنا ندارد. ما 
از آغاز آمدیم به مردم وعده اى داده ایم و 
پاى وعده و قول خود تا پایان خواهیم 

بود. هیچوقت در ذهنم استعفا مطرح نبوده 
است. ماه هاى اولیه  چیزى در ذهنم بود که 
خدمت رهبرى اعالم کردم. هنوز مراسم 
تحلیف و تنفیذ نبود. به رهبرى گفتم اگر 
فکر مى کنید دولت یا فرد دیگرى بهتر 
است آماده ام کنار بروم. ایشان به شدت 
رد کردند و فرمودند به هیچ عنوان و دلم 
مى خواهد تا روز آخر و ساعت آخر بمانید. 
بار دیگر در سال 97 مطرح کردم، ایشان 
فرمودند حتى اجازه نمى دهم یک ساعت 
زودتر مسئولیت را تحویل دهید. من هم از 

ابتدا نظرم همین بوده است.   

روحانى: انتخابات پرشور به نفع همه است

در مرحله اول ثبت نام طرح ملى مسکن 
صالحیت 58 درصد از ثبت نام کنندگان 
تایید و صالحیت 42 درصد از آنها رد 
ماه  اوایل  شهرسازى  و  راه  وزیر  شد. 
جارى در حاشیه معارفه رئیس سازمان 
نظام مهندسى کشور از اتمام غربالگرى 
ملى  طرح  کننده  ثبت نام  هزار   240
مسکن خبر داد و گفته بود:  از این تعداد 

42 درصد ثبت نام کنندگان واجد شرایط 
نبودند و 58 درصد افراد واجد شرایط نیز 

حدودا 140 هزار واحد است.
فاز دوم ثبت نام  افزود:  محمد اسالمى 
طرح ملى مسکن تا قبل از پایان سال 
این در حالى است که  انجام مى شود. 
که  متقاضیانى  از  توجهى  قابل  بخش 
مسئله  این  به  نبوده اند  شرایط  واجد 
بعضا  که  متقاضیانى  دارند.  اعتراض 
” فاقد زمین مسکونى یا واحد مسکونى 
(از 1384/01/01 به بعد) بوده و از تاریخ 
از امکانات  از هیچ یک   1357/11/22
مربوط  غیردولتى  عمومى  نهادهاى 
واحد  زمین،  شامل  مسکن  تأمین  به 

خرید  یارانه اى  تسهیالت  یا  مسکونى 
استفاده  مسکونى  واحد  ساخت  یا  و 
نکرده اند“ اما فرم «ج» آنها قرمز است.

و  مسکن  معاون  حال  همین  در 
از  شهرسازى  و  راه  وزیر  ساختمان 
فرصت 10 روزه متقاضیان رد صالحیت 
سامانه  در  اعتراض  ثبت  براى  شده 
محمود  داد.  خبر  مسکن  ملى  طرح 
محمودزاده با اشاره به تایید صالحیت 
حدود 58 درصد ثبت نام کنندگان طرح 
ملى مسکن، گفت: مدتى است که بر 
اساس جدول زمان بندى اعالم شده، 
به  مدارك  تکمیل  براى  متقاضیان 
استان ها  شهرسازى  و  راه  کل  ادارات 

بنیاد مسکن مراجعه  نمایندگى هاى  و 
و  مستندات  داد:  ادامه  وى  مى کنند. 
مدارك این متقاضیان بررسى مى شود 
و افرادى که مدارك آنها کامل است 
براى بازگشایى حساب به بانک و پس 
از آن به پروژه ها معرفى مى شوند.وى 
دلیلى  هر  به  که  کرد:  افرادى  بیان 
شرایط  واجد  مسکن  ملى  طرح  در 
آنها  براى  یا  نشده اند  داده  تشخیص 
از اول  باید  پیامک ارسال نشده است 
تا 10 اسفند به سامانه ثبت نام مراجعه 
شهرسازى  و  راه  وزیر  معاون  کنند. 
دلیل  افراد  این  به  سامانه  در  گفت: 
شود. مى  اعالم  نبودن  شرایط  واجد 

فرصت 10 روزه براى ثبت اعتراض متقاضیان رد صالحیت شده طرح ملى مسکن

 اولین و بزرگترین مرکز فروش 
انواع فرش هاى ماشینى 

دست دوم (در حد نو) و انواع 
فرش نو (استوك) 

آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه  
نبش شعبانیه 4

0915  361 3797
0935 750 9464  

31 17 31 32  على زارع

دنیـاى  فرش

آتلیه تخصصی فیلم و عکس تماشا

خیابان پاسداران،جنب اداره پست 
32234501 - 09306082008

پرسنلى،کودك، اسپرت، عروس
فیلمبردارى از مراسم و جشن ها، همایش ها
عکاسى و ادیت توسط کادر خانم

@ studio tamasha

اقسـاط 12 تـا 20 مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان

 بیرجند- حدفاصل توحید 28 و  30    تلفکس: 32440199-056 /  09151602659 (نصرآبادى) 
 nujan_door@  کانال تلگرام       nujan.door پیج اینستاگرام

نوژن بزرگترین شو روم تخصصى درب نـوژن
درب هاى ساختمانى

در خراسان جنوبى

انواع درب داخلى و ورودى منزل: ضد سرقت ، ضد حریق ، درب هاى شیشه دار
 ضد آب ،  مالمینه ،  CNC ،  PVC، HDF ، ABS اتاق سرور و انواع قرنیز

بانوانآقایان ایام هفته
--------شنبه

17 - 21:3015:30 - 20یکشنبه 
--------دوشنبه

----21:30 - 20سه شنبه
----21:30 - 20 و 23:30 - 22چهارشنبه 
17 - 15:30 و19 - 21:3017:30 - 20 و 23:30 - 22پنجشنبه

17 - 21:3015:30 - 20 و 23:30 - 22جمعه)

مجموعه ورزشى استخر نیلوفر
 بزرگترین 

 مجموعه آبى
 شـرق کشور
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمى

0919   672   3052
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمى

با آوردن این آگهى پرداختى شما درب استخر 8/000 تومان مى باشد  قابل استفاده براى 3 نفر

طرف قرار داد با تمامى سازمان ها و ارگان ها با 50 درصد تخفیف 
با ارائه کارت شناسایى معتبر

جنـاب آقاى دکتـر آموزشـى
و پرسنل محترم بخش قلب بیمارستان رازى

به مصداق حدیث شریف «من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق» 
بسى شایسته و زیباست که از زحمات شبانه روزى و بى شائبه شما عزیزان در مدت بسترى 

اینجانب تقدیر و تشکر نموده و از خداوند منان سالمتى و شادکامى براى شما خواستارم.

با آرزوى توفیق روزافزون  - غالمحسین یزدانمهر


