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ماه دلرباي خراسان نشين

*هرم پور

و  الشموس  شمس  ديار  آفتابم،  سرزمين  از   
مقدست  وجود  به  تقديم  را  سالمم  اينکه  افتخارم 
هايم،  رنج  همه  دردهايم،  همه  کنم.   مي 
زيارتي  افسون  به  را  ام  زندگي  ناماليمات   همه 
و  دهي  مي  تو  را  حضورش  توفيق  که  بخشم  مي 
با گلهاي رنگارنگ مهرباني ات،   راهم را براي آمدنم 
و  تويي  صاحبخانه  بندي.  مي  آذين   پيشاپيش 
دعوت کننده تو و دلرباي وجود هر عاشق براي آمدن به 

سوي کويت باز هم تو.
  اين مغناطيس سالهاست که همه را به سوي کويت 
مي کشاند، چه مرد باشي و چه زن، چه کوچک و چه 
بزرگ، چه شيعه و چه سني، چه از راه دور آمده باشي 
و  دردمندان  همه  مأمن  شريفت  بارگاه  نزديک،  چه  و 
نا اميدان   ملجأ همه رنج کشيدگان و اميدبخش همه 
ها،  ناخوشي  در  چه  و  ها  خوشي  در  چه  است. 
 سلطان دلها و قلب ها فقط تو بوده اي و بي ضمانت 
 زندگي ام را براي به خير شدن عاقبتم به گوهر شنيده هاي 
امام مهرباني ها سپرده ام و حديث وجود گهر بارت را با 
 تمام دل و جان چون شهدي گوارا آرام آرام نوشيده ام.  
سالمم را بپذير اي آقاي خوبي ها، چه از بيرجند و قاين 
زرخيز باشم و چه از نهبندان و سربيشه خونگرم، چه از 
خوسف و نرگس هاي معطرش که هزاران شاخه از آن 
تقديم بارگاه پر نورت باشد و چه از فردوس و سرايان و 
بشرويه پر مهر، چه از درميان و زيرکوه پر صالبت و مرز 

نشين و چه از ديار طبس و از کنار بارگاه برادر گراميت. 
از اهالي خراسان جنوبي ام و اميدم به دست هاي باال رفته 
به دعايي است که در سالروز تولدت تنها دلخوشي وجودم 
 براي استجابت است. استجابت دعاي سربلندي ميهنم،
استان عزيزم و مردم شريف و سراسر عشق و محبتش به 
تو که هميشه سربلندشان خواسته اي. اي نشسته بر سرير 
عشق از الطافت، صداقت و نيکي را ارزاني مان فرما. عيد 

تولد امام هشتم بر همه رهروان حقيقي اش خجسته باد.

يادداشت

استقبال 30 هزار نفرى مردم 
از خدام بارگاه رضوى در استان

 خانوارهايي که يارانه آنها در مردادماه امسال قطع و به حسابشان واريز نشده است مي توانند از امروز اعتراض 
سامانه  ايسنا،  گزارش  به  کنند.  ثبت  را  شهريورماه خود  چهارم  با  همزمان  امروز  از 

اعتراض حذف شدگان از يارانه مرداد ماه را ثبت خواهد کرد. وزارت تعاون بعد از بررسي اعتراضات، در صورت 
تشخيص براي محق بودن افراد و بروز خطا در حذف، آنها را به ليست سازمان هدفمندي اضافه خواهد کرد.

ثبت اعتراض حذف شدگان يارانه مرداد، از امروز 

شش روستاي بيرجند 
از نعمت گاز برخوردار شد
در پنجاهمين سالگرد تاسيس شركت گاز، پروژه گازرساني به 
شش روستاي بخش مركزي شهرستان بيرجند ...

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) : 

مسئوليت اصلى در اجراى امر به معروف 

و نهى از منكر مربوط به مردم است 
مسئوليت اصلى در اجراى امر به معروف و نهى از منكر مربوط 
به مردم است و در نظام و جامعه اسالمى اگر پايه امور ...
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ميالد مسعود
هشتمين اختر تابناك
آسمان امامت و واليت

بر هم استانى هاى عزيز
تبريك و تهنيت باد

لحظه ها روز شدند، روزها سالى شد
سالى بى تو گذشت

بوته ها غنچه زدند ، غنچه ها بى تو شكفت

در دل ما اما ... غنچه ياد تو هر روز شكفت

خاطراتت ، نگاه پر مهرت ، صداى خنده هايت 

هنوز بر طاقچه خيال مان باقيست

چه مهربان و دلسوز بودى       
به مناسبت اولين سالگرد درگذشت 

شادروان حسن رضا عميديان
" مديركل فقيد ورزش و جوانان استان"

و نوزدهمين سالگرد درگذشت

 شادروان غالمرضا عميديان
" دبير آموزش و پرورش "

جلسه يادبودى امروز چهارشنبه 94/6/4 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى 
(مصلى) برگزار مى شود، حضور شما سروران معزز را گرامى  مى داريم.

عميديان و عليزاده

مناقصه عمـومى "نوبت اول"
در  واقع  امالك  مميزى  انجام  به  نسبت  دارد:  نظر  در  بيرجند  شهردارى 

 محدوده مهرشهر اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان حقوقى واجد شرايط تقاضا 

 مى شود براى دريافت شرايط و اسناد مناقصه حداكثر تا تاريخ  94/6/9  به سايت

 www.ets.birjand.ir مراجعه نمايند.
دكتر عباسعلى مديح- شهردار بيرجند

آگهى استخـدام
انسانى  نيروى  كادر  تكميل  براى  صنعتى  شهرك  در  واقع  توليدى  واحد  يك 

خود نيازمند يك نفر كارشناس گرافيك (تسلط كامل به فتوشاپ) مى باشد. 

واجدين شرايط مى توانند از تاريخ درج آگهى در ساعات ادارى با شماره هاى 

4- 32255590 تماس حاصل فرمايند.
جوياى كار: مهندس معمار داراى پروانه پايه 3 نظارت و اجرا 

09215156298

 يك شركت راه سازى براى تكميل كادر فنى كارگاه هاى راه سازى خود
 نياز به دو نفر نقشه بردار با سابقه اجرايى و تخصص در زمينه راه دارد لذا
متقاضيان براى اطالع بيشتر با شماره 09151600726 تماس حاصل نمايند.

آريـــا تله كام 
از افراد ذيل خانم – آقا  دعوت به همكارى مى نمايد:

1- حسابدار   2 نفر         2- فروشنده   2 نفر

3- آشناى كامل به اينترنت  يك نفر

زمان مراجعه: پنجشنبه 94/6/5  از ساعت 9 صبح الى 14
 محل مراجعه: خيابان حكيم نزارى - حدفاصل حكيم نزارى 6 و 8

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى
 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34   تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار
خاله عـزيزمان

سركار خانم دكتر آسيه رضايى
خبر مسرت بخش ، همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار مى سازد 

انتخاب شما به عنوان دندانپزشك نمونه استان خراسان جنوبى 
نيز مايه مباهات است، از خداوند منان برايتان كسب درجات عالى تر 

آرزومنديم.

عليرضا و پرنيان
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ايرنا: پايگاه خبري بلومبرگ به نقل از معاون رئيس جمهوري کشورمان اعالم کرد، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال آينده 
افزايش مي يابد، زيرا لغو تحريم ها ، تاثير کاهش قيمت هاي نفت بر اقتصاد ايران را کاهش خواهد داد. نوبخت، افزود: 
پيش بيني شده که رشد اقتصادي ايران در سال ٢٠١٦ به پنج درصد افزايش يابد. 

نوبخت: رشد اقتصادى ايران سال آينده به 5 درصد افزايش مى يابد

امروز 4 شهريور 1394 مصادف با
 11 ذى القعده 1436 و 26 آگوست 2015

افتتاح راه آهن سراسرى ايران 
(1317 ش)

 ١٢٦٧ سال  حدود  در  ايران  آهن  راه  اولين 
هشت  طول  به  ري  شهر  و  تهران  بين  ش 
احداث  بلژيكي  شركت  يك  توسط  كيلومتر 
در  ايران  سراسري  آهن  راه  ساختمان  و  شد 
٢٣ مهر سال ١٣٠٦ ش آغاز گرديد و در سوم 
شهريور سال ١٣١٧ به بهره برداري رسيد. طول 
ش،   ١٣١٧ سال  در  ايران  سراسري  آهن  راه 
را  امام خميني(ره)  بندر  بود كه  كيلومتر   ١٣٩٢
قم،  اراك،  دزفول،  اهواز،  طريق  از  جنوب  در 
بهشهر  و  قائم شهر  فيروزكوه،  گرمسار،  تهران، 

به بندر تركمن در شمال متصل مي كرد.

ترور مبارز متعهد «حاج مهدي عراقي» و فرزندش 
«حسام»، توسط گروه منحرف فرقان (١٣٥٨ش).
كاربرد  عليه  امنيت  قطعنامه ٦٢٠ شوراي  صدور 

سالح شيميايي توسط عراق (١٣٦٧ ش).
معاصر  شاعر  ثالث»  اخوان  «مهدي  درگذشت 

(١٣٦٩ ش).
روز كارمند.

تولد مرتضي مميز، گرافيست برتر ايران (١٣١٥ش).
پايان  نجف  در  خميني  ا...  آيت  خانه  محاصره 
شيعيان  رهبر  از  رسمًا  عراقي  مقامات  و  يافت 

عذرخواهي کردند (١٣٥٧ش).
مسلمانان،  هشتم  پيشواي  والدت 

حضرت امام رضا(ع)(١٤٨ ق).
تاسيس سلسله «آل  بويه» خاندان مشهور شيعي 

ايراني(٣٢١ ق).
تولد عالم جليل القدر «شيخ مفيد» فقيه و متكلم 

نامدار شيعه(٣٣٦ ق).
تصرف  براي  افشار»  «نادرشاه  جنگ  آغاز 

هندوستان(١١٥١ ق).
استفاده از سالح «توپ» براي اولين بار در جنگ 

بين انگلستان و فرانسه (١٣٤٦م).
دانشمند  ليونهوك»  فان  «آنتوان  درگذشت 

هلندي و مخترع ميكروسكوپ (١٧٢٣م).
معروف  شيمي دان  الوازيه»  «آْنتوان  تولد 

فرانسوي (١٧٢٣م).
به  عثماني  امپراتوري  در  ارامنه  خونين  قتل عام 

فرمان امپراتور آن كشور (١٨٩٦م).

تقويم مناسبت هاى  روز

مطالبات بازنشستگان تأمين اجتماعى 
كامل پرداخت شده است 

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي از پرداخت کامل 
داد و گفت:  اين سازمان خبر  بازنشستگان  مطالبات 
و  بازنشستگان  به  ريال  پرداخت١٠٧٠ميليارد  با 
مستمري بگيران تأمين اجتماعي تمامي مطالبات اين 
عزيزان پرداخت شده است. به گزارش ايسنا، نوربخش با بيان اينکه افزايش 
حقوق مستمري بگيران و بازنشستگان تأمين اجتماعي از ابتداي سال جاري و 
بالفاصله پس از ابالغ اعمال شده است، گفت: به دليل تأخير اندکي که در ابالغ 
ميزان افزايش حقوق ها به سازمان تأمين اجتماعي صورت گرفته بود، حقوق 
فروردين بازنشستگان و مستمري بگيران عزيز براساس سال گذشته پرداخت 

شده بود که مابه التفاوت افزايش آن نيز از تيرماه سال جاري پرداخت شد.

قول مالياتى طيب نيا به فعاالن اقتصادى

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي 
پيش  درباره  اقتصاد  وزير  با  مذاکره  از  ايران 
مردم  بانکي  حساب هاي  به  دسترسي  شرط هاي 
در  پور  داد. محسن جالل  خبر  ماليات  اخذ  براي 
رئيس جمهور  اخير  ابالغيه  مهر، گفت:  با  گفتگو 
مرتبط با قانون اصالح قانون ماليات  هاي مستقيم بود که بخشي از آن 
اساس،  اين  بر  شد.  مي  متمرکز  بانکي  حساب هاي  به  ورود  اجازه  به 
مشکالت را در شوراي عالي اقتصاد با وزير امور اقتصادي و دارايي در 
ميان گذاشته ايم و وي نيز قول مساعد داده تا ابتداي سال ۹۵ که قرار 
است اين قانون اجرايي شود، مصوبات و الزامات الزم را فراهم کرده و 

به تائيد رئيس جمهور برساند.

تا وقتى خاطيان جده مجازات نشوند، عمره نداريم 

نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت با اشاره به قول 
هاي ارائه شده از سوي مقامات عربستاني در مورد 
مجازات خاطيان حادثه جده گفت: تازماني که خاطيان 
به اشد مجازات نرسند زمينه براي برقراري سفر عمره 
سال بعد فراهم نمي شود و عمره متوقف خواهد ماند. 
به گزارش ايرنا، قاضي عسگر در مورد اين که حادثه جده در سفر تمتع تأثيري 
خواهد داشت، اظهار کرد: منتظر هستيم اين اتفاقات بيفتد چرا که افکار عمومي 
ملت ايران جريحه دار شده و بايد پاسخ مناسبي براي قانع کردن مردم از سوي 
مقامات عربستاني داده شود.وي درمورد ثبت نام جديد براي اعزام به سفر حج 
تمتع نيز گفت:  تا ١٦ سال ديگر قرعه کشي شده و مردم در اين نوبت طوالني 

هستند در نتيجه نگاه داشتن عده ديگري در نوبت حج تمتع بي مورد است. 

پيشنهادات جديد  ارائه   اعالم  با  بانک مسکن  مديرعامل 
پيگير  که  گفت  مسکن  تسهيالت  سقف  افزايش  براي 
افزايش وام ٣٥ ميليوني خريد هستيم. به گزارش ايسنا، 
محمد هاشم بت شکن در پاسخ به سوالي مبني بر اين که 
پيشنهاد افزايش سقف وام ٣٥ ميليوني مسکن به بانک 
مرکزي در چه مرحله اي قرار دارد، اظهار کرد: بانک مسکن 
همواره به دنبال افزايش ظرفيت تسهيالت دهي خود است 
و پيشنهادات جديدي از جمله افزايش وام ٣٥ ميليوني را 
به بانک مرکزي ارائه کرده ايم که در صورت نهايي شدن 
اعتبار  به تصويب شوراي پول و  بانک  اين  بررسي ها در 
به عملکرد صندوق پس انداز  ادامه  در  خواهد رسيد. وي 
آن  افتتاح  از  ماهي  دو  حدود  که  اولي ها)  (خانه  مسکن 
مي گذرد، اشاره کرد و گفت: در دو ماه گذشته ١٢ هزار و 

٦٠٠ فقره حساب در صندوق پس انداز مسکن يکم انجام 
مبلغ ١٨  متوسط  با  تومان  ميليارد  بر ٢٣٠  بالغ  که  شده 
بانک  به  اين طريق  از  تومان منابع  ميليون و ٣٠٠ هزار 
مسکن وارد شده است. بت شکن با اشاره به بررسي طرح 
هنوز  اين طرح  گفت:  مرکزي  بانک  در  مسکن  ليزينگ 
مجوز نهايي را از بانک مرکزي نگرفته است، اما با مذاکراتي 
که داشتيم درخواست کرديم که حداقل مجوز ليزينگ را 
براي بانک مسکن صادر کنند تا بتوانيم بازار ديگري را به 
منظور تسهيالت دهي بيشتر در اين بخش فراهم آوريم. 
بيشتر  هرچه  تسهيالت دهي  براي  درخواست ها  به  وي 
به انبوه سازان از طريق بانک مسکن اشاره کرد و يادآور 
خود  تسهيالت  ميزان  مي توانند  زماني  انبوه سازان  شد: 
افزايش دهند که گردش حساب هاي  از بانک مسکن را 

خود را در اين بانک متمرکز کنند، چرا که منطقي نيست 
گردش حساب آنها در بانک ديگري باشد. بر اين اساس 
اگر اين طرح اجرايي شود ما سقف تسهيالت دهي بانک 
مسکن را به انبوه سازان تا جايي که شرايط اجازه دهد تغيير 
خواهيم داد. بت شکن همچنين با اشاره به ميزان فروش 
اقساطي انجام شده در بانک مسکن در دولت يازدهم گفت: 
مهر حدود يک  واحد مسکن  هزار  و ٣٧٠  ميليون  دو  از 
ميليون و ٥٠٤ هزار واحد فروش اقساطي شده است که 
در مجموع مبلغ فروش اقساطي را به بيش از ٣١ ميليارد 
تومان مي رساند. وي توضيح داد: ٥٥ درصد از کل فروش 
انجام شده است براين اساس  اقساطي در دولت يازدهم 
آمارها نشان مي دهد ١١ هزار واحد مسکوني در دولت فعلي 

فروش اقساطي شده است. 

ارائه پيشنهادات جديد براى افزايش وام مسكن به بانك مركزى 

 جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي 
مسلح از پايان رسيدگي به درخواست کليه 
متقاضيان بهره مندي از طرح جريمه ريالي 
سربازي خبر داد. سردار کمالي در گفتگو با 
ايسنا، گفت: در سال گذشته از زمان اعالم 
فراخوان اين طرح تا پايان مهلت اعالم شده 

٢٨٨ هزار نفر براي بهره مندي از اين طرح 
ثبت نام کردند که فرآيند بررسي آن از همان 
روزهاي نخست از خردادماه امسال پس از 
ديگر  و  مرکزي  بانک  با  هماهنگي  انجام 
بيان  با  وي  شد.  آغاز  مربوطه  دستگاه هاي 
رسيدگي  روند  پيش بيني ها  براساس  اينکه 

به درخواست متقاضيان مي بايست تا پايان 
کرد:  تصريح  مي رسيد،  اتمام  به  مردادماه 
خوشبختانه براساس پيش بيني ها پيش رفته 
و همزمان با پايان مردادماه، پروسه رسيدگي 
به درخواست کليه متقاضيان به اتمام رسيد.
براي  تصميمي  تاکنون  اينکه  بيان  با  وي 

نشده  گرفته  طرح  اين  دوم  مرحله  اجراي 
است، تصريح کرد: تا پايان شهريورماه درباره 
اجرا يا عدم اجراي مرحله دوم طرح جريمه 
ريالي سربازي براي مشموالن باالي ٨ سال 
غيبت و يا بيشتر از آن تصميم گيري و نتايج 

آن اعالم خواهد شد. 

پايان رسيدگى به درخواست جريمه ريالى سربازى

معاون سيف: تعداد شعبات بانكى آب رفت 

حميد تهرانفر معاون نظارتي بانک مرکزي در گفتگو 
خبر  بانک ها  شعبه   ۲۵۰ تا   ۲۰۰ کاهش  از  فردا،  با 
شعب  کاهش  سرعت  امسال  اينکه  بيان  با  و  داد 
به  توجه  با  کرد:  تصريح  بيشتر خواهد شد،  بانک ها 
پيشرفت هاي فعاليت هاي الکترونيکي بانکي، بانک ها 
ناگزير از کاهش تعداد شعب و استفاده از فناوري ها 
بانک ها  تعداد شعب  افزايش  اين اساس،  بر  هستند. 

متوقف خواهد شد.

بررسى افزايش سقف برداشت
 از عابر بانك ها تا 400 هزار تومان 

ايرنا: دبيرکل بانک مرکزي از بررسي افزايش سقف 
خبر  مرکزي  بانک  در  ها  بانک  عابر  از  برداشت 
براي  را  هايي  بررسي  مرکزي  بانک  گفت:  و  داد 
ميزان  به  ها  بانک  عابر  از  برداشت  سقف  افزايش 
ظرف  است  قرار  و  داده  انجام  را  تومان  هزار   ٤٠٠
يکي دو ماه آينده در اين خصوص اعالم نظر شود. 
احمدي با اشاره به بررسي افزايش سقف برداشت از 
خودپردازها، گفت: البته در اين زمينه مالحظاتي براي 
 مصرف اسکناس داريم و به همين دليل قرار است 

بررسي هاي الزم در اين خصوص انجام شود. 

بانك مركزى سكه طالى جديد
  ضرب مى كند

دبيرکل بانک مرکزي از ضرب سکه يک بهار، ۲.۵ 
بهار و ۵ بهار آزادي طاليي و نقره اي به مناسبت تولد 
امام رضا (ع) خبر داد و گفت: از اين سکه ها امروز 
رونمايي مي شود. به گزارش جهان، محمود احمدي 
نوع  دو  در  جديد  طرح  با  سکه ها  اين  کرد:  اضافه 
از  داد:  ادامه  وي  مي شود.  نقره اي ضرب  و  طاليي 
اين سکه ها به همراه طرح جديد ايران چک ۵۰ هزار 

توماني امروز رونمايي مي شود. 

بيماران فقط 12 درصد هزينه هاى
 دارويى را مى پردازند

با  بيماران  اعالم کرد:  دارو  و  رئيس سازمان غذا  ايرنا: 
اقدامات دولت ، فقط ١٢ درصد هزينه هاي دارويي را مي 
پردازند. ديناروند افزود: اين در حالي است که در بحران 

دارويي سال ٩١ ، پرداخت اين هزينه ها ٤٥ درصد بود.

تهيه بسته هاى آموزشى براى معلمان
 دوره ابتدايى و متوسطه اول

اماني طهراني مديرکل دفتر تأليف کتاب هاي درسي 
ابتدايي و متوسطه نظري آموزش و پرورش در گفتگو 
تمام  معلمان  سازي  آماده  براي  گفت:  فارس ،  با 
پايه  ويژه  به  اول  متوسطه  و  ابتدايي  دوره  پايه هاي 
پنجم و نهم، در سال جاري اقدام به توليد بسته هاي 

آموزشي ويژه معلمان کرده ايم.

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليون
2-  منزل وياليى در انقالب 19 ، 204 متر زمين 90 بنا ، 120 ميليون يا معاوضه با زاهدان بالمانع

3- آپارتمان در معلم 62  سه واحدى ، طبقه دوم ، 140 متر، شيك  فى: 225 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر
4-  منزل وياليى 2 طبقه در پاسداران 61 ، تميز، شمالى ،  250 زمين  380 بنا  فى:   440 ميليون

5- آپارتمان در حال ساخت 100 مترى در سپيده، وام 50 ميليون ،آورده شما 36 ميليون، باقى طى دوران ساخت
شرايط چك معتبر بالمانع يا معاوضه بالمانع
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نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك

 فراخوان مناقصه عمومى همراه با ارزيابى كيفى
 (مناقصه عمومى يك مرحله اى به شماره 94/33/49)« نوبت دوم»

نام و نشانى دستگاه مناقصه گذار:
 اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى- بيرجند- نبش غفارى 25

موضوع مناقصه: 
احداث ساختمان پاركينگ اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

شرايط متقاضيان : دارا بودن حداقل پايه 5 در رشته ابنيه و ساختمان
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 820/000/000 ريال به صورت ضمانت بانكى، فيش واريزى يا چك 

 تضمين شده مى باشد.
مبلغ برآورد اوليه: برابر فهرست بها ابنيه سال 1394 برابر 22/558/782/465 ريال مى باشد.

برنامه زمانى مناقصه:
مهلت دريافت اسناد و كاربرگ هاى استعالم ارزيابى كيفى پيمانكاران از تاريخ 94/6/3 لغايت 94/6/7 در ساعات ادارى

آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابى كيفى: پايان وقت ادارى 94/6/22
اعالم تاريخ نتايج ارزيابى كيفى و ارسال دعوت نامه شركت در مناقصه و اسناد آن: 94/6/26 

آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه: 94/7/8 ساعت 9 صبح
زمان و محل قرائت پيشنهادات: چهارشنبه 94/7/8 ساعت 10 صبح - اتاق جلسات اداره كل حمل و نقل و پايانه 
هاى خراسان جنوبى (در صورت طوالنى شدن روند ارزيابى كيفى تاريخ جديد تحويل و بازگشايى اسناد به شركت 

هايى كه حائز امتياز مكتسبه شده اند اعالم مى شود)
محل دريافت و برگشت اسناد: بيرجند- خيابان غفارى- نبش غفارى 25- امور ادارى

شركت هاى واجد شرايط مى توانند با مراجعه به آدرس مندرج در آگهى (امور ادارى) مراجعه و اسناد ارزيابى كيفى 
را دريافت نمايند. دعوت نامه شركت در مناقصه به همراه اسناد آن به مناقصه گرانى كه حداقل امتياز قابل قبول در 
ارزيابى كيفى را كسب نمايند ارسال و در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد. براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 
 سانترال: 9-32342137 - واحد فنى32342131 تماس و يا به سايت پايگاه اطالع رسانى مناقصات كشور به آدرس

 http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.     
       اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

آگهى فقدان سند مالكيت 
(حوزه ثبتى نهبندان)

برگ  دو  استناد  به  (مالك)  آسكتى  على  كه  اين  به  نظر 
استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت 
اداره مراجعه نموده و  اين  به  اول  نوبت  المثنى  سند مالكيت 
چاپى 210058  سريال  شماره  به  مالكيت  سند  است  مدعى 
مربوط به ششدانگ يك قطعه زمين پالك 678 فرعى از 12- 
اصلى واقع در مزرعه خوانشرف بخش پنج نهبندان كه متعلق 
به (على آسكتى) مى باشد به دليل اسباب كشى مفقود گرديده 
است. با بررسى دفتر امالك معلوم شد كه سند مالكيت پالك 
به  امالك   -7 جلد  دفتر   173 صفحه   943 ثبت  ذيل  مزبور 
تسليم  و  مالكيت صادر  و سند  ثبت  آقاى محمد آسكتى  نام 
برابر سند قطعى شماره 70/9/24-107912  گرديده، سپس 
گرديده  قطعى  انتقال  آسكتى  على  به  بيرجند  يك  دفترخانه 
بازداشتى ندارد و دفتر امالك حكايتى  است و سابقه رهن و 
بيش از اين ندارد. لذا به استناد ماده 120 اصالحى آيين نامه 
قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس 
مدعى  يا  داده  انجام  اى  معامله  آگهى  مورد  ملك  به  نسبت 
وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد بايد ظرف مدت 10 روز 
انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل  از تاريخ 
سند مالكيت و يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. 
بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر و 
يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى 
نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات و تسليم آن 
به متقاضى اقدام خواهد شد.  تاريخ انتشار: 94/6/4                   

   حسين براتى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 
 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 

تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
با پيچ و رولپالك

 09153637507 - 09156217507 حسينى



پيام شماشميم عطر رضوى در بيرجند پيچيد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 4 شهريور 1394 * شماره 3302
مسئولين 3 آوا.  سالگرد  نوزدهمين  تبريك  و  باسالم   

روستاى  جاده  آسفالت  منتظر  كى  تا  راه  اداره 
خليران از سمت روستاى ركات باشيم؟!

938…722
استخدام  آزمون  نتايج  قراره  كى  سالم.  با 
ماه  مرداد  كه  پزشكى  علوم  دانشگاه  پيمانى 

برگزار شد رو اعالم كنند. با تشكر
936…802
اعضاى  از  عزيز  شهروند  دفاعيه  درباره  سالم  با 
شوراى شهر در ستون پيام شما روز دوشنبه كه آنها 
را فاقد هرگونه مزد و حقوق دانسته بايد گفت خيلى 
خيال خامى هست فقط عرض كنم كه آيا آن همه 
هزينه تبليغاتى و استفاده از ابزارهاى مختلف 
براى اين منصب فقط براى خدمت رايگان به 

مردم هست؟
915…089
تولدت مبارك آوا جان. واقعًا در انعكاس مشكالت 

مردم بهترينى.
915…436

بودجه  كمبود  دولت  شود  مى  شنيده  سالم 
كند  مى  ذخيره  جاهايى  در  را  بودجه  بلكه  ندارد 
از  مردم  رأى  دوباره  گرفتن  براى  آخر  روزهاى   تا 
آن استفاده كند... ولى دولت بدانند مردم تصميم خود 

را گرفته اند.
915…157
باتوجه به نزديك شدن آغاز سال تحصيلى و حضور 
دانشگاه  بلوار  وضع  كشور  سراسر  از  دانشجويان 
در شأن شهر دانشگاهى بيرجند نيست. حداقل 

خاك هاى ريخته شده در وسط بلوار را جمع كنند.
915…733
بجاى موضوع عوارض  پيگيرى  از  آوا. تشكر  سالم 
شهردارى. با اين افزايش فضايى هزينه ها، من هم 
مثل بقيه همكارا به جاى ساخت و ساز پولمو ميزارم 
چون  دردسر...  بى  گيرم  مى  سودشو  ماه  سر  بانك 
موقع  فقط  هم  شورا  نميده.  جواب  فعلى  ركود  تو 
انتخابات براى گرفتن رأى مظلوم نمايى ميكنه بعد 
از انتخاب شدن مردمو رها ميكنن... متأسفانه هيچ 

كى به دغدغه مردم بها نميده...
915…077

نسبت  كنيد  يادآورى  مسئولين  به  لطفًا  آوا.  سالم 
به نظافت شهرك جديد بنياد روستاى شوكت 

آباد فكرى كنند.
919…953

باسالم به مناسبت هفته دولت خواهشمندم فكرى 
به حال واحدهاى شمال شهر الهيه 4 به بعد 
بكنيد نه فضاى سبز، نه فضاى آموزشى و نه 

نظافتى لطفاً رسيدگى شود.
937…245
يكسال ديگر نفس كشيديم و 19سالگى تان را حس 
كرديم. مى دانيم چون عاشقيد، خسته نيستيد. 
دلهايتان سرشار از شادى باد و سالمت و سرزنده و 

موفق و بهروزدر پناه ايزد باشيد. 
915...546

چند روزى است كه خراسان جنوبى ميزبان قدوم خدام بارگاه ملكوتى امام رضا است و دل هاى مردم اين استان سختكوش با حرم رضوى گره 
زده شد و شهرستان هاى مختلف اين استان ميزبان پرچم متبرك حرم رضوى بودند. صبح ديروز نيز پرچم حرم مطهر رضوى در پدافند هوايى 
استان به اهتزار درآمد و رنگ بوى معطر حرم رضوى در فضاى اين مركز طنين انداز شد. خدام همچنين با حضور در مركز توانبخشى حضرت 

على اكبر (ع) بيرجند با معلولين و كاركنان اين نهاد ديدار كردند و با حضور در خانه سالمندان، دل سالمندان را راهى مشهد الرضا كردند.

به  جمهور  رئيس  سفر  مصوبات  از  يكى 
تومان  ميليارد   60 تخصيص  خراسان جنوبى، 
بخش  گردش  در  سرمايه  مشكل  حل  براى 
بخش  اين  براى  اعتبار  اين  كه  بود  توليد 

راهبردى هزينه نشده است

خراسان جنوبى  به  رئيس جمهور  از مصوبات سفر  يكى 
سرمايه  مشكل  براى حل  تومان  ميليارد   60 اختصاص 
در گردش مراكز توليدى و صنعتى استان بود كه پس 

از اختصاص اين اعتبار، اميدى در دل  سرمايه گذاران و 
بخش هاى توليدى ايجاد شد كه بخش توليد و صنعت 

استان سر و سامانى خواهد گرفت.

گاليه مندى از عدم هزينه شدن اعتبارات 
براى رفع مشكالت توليدى استان 

اكنون پس از گذشت 6 ماه از سفر هيئت دولت به استان، 
مديركل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى از هزينه 
استان  توليدى  مشكالت  رفع  براى  اعتبار  اين  نشدن 

گاليه مند است.
 سيد نعمت ا... حقيقى مديركل صنعت، معدن و تجارت 
موانع  رفع  و  تسهيل  كارگروه  اولين  در  خراسان جنوبى 
سفر  در  كه  اعتبارى  تومان  ميليارد   60 به  استان  توليد 
رئيس جمهور اختصاص داده شده بود، اشاره كرد و گفت: 
واحدهاى  گردش  در  سرمايه  براى  اعتبار  اين  بود  قرار 

توليدى هزينه شود اما اين اعتبار صرف بدهى هاى قبلى 
واحدهاى  از  واحد  يك  حتى  و  است  شده  بانك ها  به 
توليدى از اين اعتبار بهره  مند نشده است و فقط مشكل 

بانك ها حل شده است. 
نقدينگى، سرمايه در  به گزارش خاورستان، وى كمبود 
توسط  واحدها  تملك  ماشين آالت،  فرسودگى  گردش، 

بانك ها و مشكالت ساختارى و درون بنيادى را از جمله 
مشكالت واحدهاى توليدى عنوان كرد.

كارگروه  اين  در  نيز  خراسان جنوبى  استاندار  خدمتگزار، 
درباره اين 60 ميليارد تومان گفته شده توسط مديركل 
كه  گزارشى  كرد:  بيان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
به دست من رسيده است اينگونه نبود و اين مسأله به 

صورت دقيق پيگيرى مى شود.

نبود سرمايه در گردش باعث شده كه تمام 

امكانات اين كارخانه دست نخورده خاك بخورد 

يكى از مهم ترين دغدغه هاى مردم در سفر رئيس جمهور 
به خراسان جنوبى، حمايت از بخش توليد و اشتغال بود به 
طورى كه رئيس جمهور در راستاى حل مشكالت بخش 
اكنون  اما  داد  اختصاص  تومان  ميليارد   60 استان  توليد 

كه  مى شود  هزينه  ديگرى  جايى  در  مبلغ  اين  حالى  در 
شهرستانى، مديرعامل كارخانه البان قهستان مى گويد: 3 
سال است كارخانه ام آماده بهره بردارى است اما نبود سرمايه 
در گردش باعث شده است كه تمام امكانات اين كارخانه 

دست نخورده خاك بخورد. 
وى تصريح كرد: اين كارخانه روزانه توانايى توليد 40 تن 
محصول لبنى به صورت يك شيفت را دارد و با راه اندازى 
و  مى شود  حل  استان  دامداران  مشكالت  كارخانه،  اين 
حتى اين استان مى تواند در اين محصوالت خودكفا باشد. 

با راه اندازى اين كارخانه براى بيش از 30  وى يادآورشد: 
نفر به طور مستقيم و براى 5 هزار نفر به طور غيرمستقيم 

اشتغال زايى مى شود.

نبود صنايع تبديلى از مشكالت عمده 
دامداران استان است 

اتحاديه  رئيس  نائب  رستگار،  موسوى  محمود  سيد 
دامداران كشور نيز اظهاركرد: يكى از مشكالت عمده 
دامدار  و  است  تبديلى  صنايع  نبود  استان  دامداران 
استان مجبور است كه شير خود را با قيمت خيلى ارزان 
به  را  محصولش  واسطه  اين  تا  فروخته  واسطه ها  به 

كارخانه برساند. 
در  لبنيات  صنايع  تبديل  كارخانه  اگر  كرد:  تأكيد  وى 
دامداران  مشكالت  از  بخشى  شود  راه اندازى  استان 

حل خواهد شد.
اكنون  گفت:  نيز  كشور  دامداران  اتحاديه  رئيس  نائب 
شدن  تعطيل  حال  در  ديگرى  از  پس  يكى  دامدارى ها 
است و اگر اين روند ادامه يابد روزى مى رسد كه هيچ 
دامدارى وجود ندارد و ما مجبور مى شويم به توليد، رونق، 
خودكفايى و اقتصاد مقاومتى پشت كنيم و اين برخالف 

آنچه مى خواهيم خواهد بود.

برخى ها فقط در حد شعار كمك مى كنند! 

عمادى، مدير عامل كارخانه ساعى صنعت نيز، با تأكيد بر 
اينكه سرمايه در گردش وجود ندارد، اضافه كرد: برخى ها 
فقط در حد شعار كمك مى كنند و زمانى كه كار انجام 

نمى دهند، چه انتظارى مى توان از آنها داشت.
نوربخش، رئيس هيئت مديره كارخانه سفال نيلوى شرق 
تعطيل  نيمه  شهرك  در  زدن  دور  با  افراد  برخى  گفت: 
وجود  اينجا  در  سرمايه هايى  چه  كه  مى گويند  صنعتى 
دارد و چقدر افراد پولدار هستند، اما خبر ندارند كه اين 

پولدارها گاهى نان شب خود را ندارند.
نبود  دليل  به  گفت:  استان  توليدكنندگان  از  ديگر  يكى 
نقدينگى، در شهرك صنعتى استان طى دو ماه گذشته 
اند  شده  تعطيل  ديگر  توليدى  واحد  چهار  تا  سه  حدود 
براى  پولى  اند چون  فروخته  را  كارخانه خود  نيز  برخى 
ادامه فعاليت توليدى خود ندارند. حال كه رفع مشكالت 
تعطيلى  از  جلوگيرى  و  اقتصادى  رونق  حتى  و  توليدى 
شهرك صنعتى و توليد ما به سرمايه در گردش نياز مبرم 

دارد بايد اين پول جاى ديگرى هزينه شود.

 وقتى اعتبار از توليد روى برمى گرداند
سهم صفر توليد از سفر رئيس جمهور به خراسان جنوبى

دستگـاه ساب سيـار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت و موزاييك ساده             09156706538

عرضه انواع چرم طبيعى و مصنوعى – ابزار و يراق چرم دوزى 
سفارش كيف هاى چرمى و دست دوز پذيرفته مى شود.
بين مدرس 25 و فلكه سوم- بازارچه كشاورز    09157286427

فروشگاه آريا چرم

الستيـك فـرازى
 نقدى تخفيف ويژه

اقساط به دلخواه شما؟؟؟
 نبش جمهورى 30 و 28

به سمت مزار شهدا
09155622291
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

آدرس : نبش غفارى 4       
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داربست مهــدى 
  نصب رولپالك و سايبان ، خريد و فروش لوازم

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى
دعوت مجمع عمومى عادى09151642377 - 32319263 وسيله كار

شركت مسافربرى شماره دو پيك معتمد بيرجند
شماره ثبت: 459    شماره: 9232-94    تاريخ: 94/6/4

 به اطالع اعضاى سهامداران شركت مسافربرى شماره دو پيك معتمد بيرجند مى رساند: جلسه مجمع
 عمومى عادى شركت در تاريخ 94/6/15 راس ساعت 8 صبح در محل دفتر شركت تشكيل خواهد

 شد. لذا خواهشمند است كليه اعضا در ساعت مذكور حضور به هم رسانند
سال يك  مدت  براى  بازرس  انتخاب   - سال  دو  مدت  براى  مديره  هيئت  انتخاب    دستور جلسه: 

انتخاب روزنامه براى درج آگهى شركت

رئيس هيئت مديره شركت مسافربرى شماره دو پيك معتمد بيرجند



كشف 480 ثوب لباس قاچاق در»طبس» 
به گزارش پايگاه خبري پليس،سرهنگ»محسن جالليان» گفت:مأموران انتظامي شهرستان طبس هنگام كنترل خودروهاي عبوري 
به يك دستگاه پرايد كه از بندرعباس عازم مشهد مقدس بود مشكوك شدند و خودرو را متوقف كردند.وي گفت : در بازرسي از خودرو 
480 ثوب لباس قاچاق به ارزش 50ميليون ريال كه به طرز ماهرانه اي در خودرو جاساز شده بود كشف شد . 4

چهارشنبه *4 شهريور 1394 * شماره 3302 

راهنماى عمومى براى خريد تلفن همراه

همه مى دانيم كه براى يك عاشق فناورى، لذتى كه در 
خريد يك گوشى هست، در هيچ چيز ديگرى نيست!

و  بيندازيد  انتظارات تان  و  امكانات  به  نگاهى  ابتدا 
فقط  برخى  مى خواهيد؟  چه  خود  گوشى  از  ببينيد 
كنند.  عوض  بار  يك  ماه   3 را  گوشى  مى خواهند 
شما  اما  ندارند.  آن  از  استفاده  ميزان  به  هم   كارى 
معتبرى  دسته بندى  هيچ  در  چون  نباشيد.  اين گونه 
ديده نشده كه پول شما در رده ”علوفه خرس“ جاى 
در  قدم  اولين  كنيد.  با دقت خرج  را  آن  بگيرد! پس 
خريد، تعيين نياز است. بايد ببينيد از گوشى خود چه 
انتظارى داريد. عكاسى براى تان مهم است، خب يك 
لوميا 1020 كار شما را راه مى اندازد. عاشق موسيقى 
هستيد؟ اچ تى سى وان M9 به شما چشمك مى زند. 
گوشى خوشدست مى خواهيد؟ Z3 كامپكت روبه روى 
سيستم  سوى  به  خود،  نياز  تعيين  از  پس  شماست! 

عامل مورد عالقه برويد.
اندرويد سيستم عاملى با قابليت شخصى سازى باال و 
برنامه هاى بسيار و محدوديت كم است. از سوى ديگر 
اندرويد روى گوشى هاى پايين رده و ميان رده توان 
كامل  بردن  لذت  براى  و  ندارد  را  لگ  بدون  اجراى 
از آن، بايد به دنبال يك پرچمدار 2015 يا 2014 و 
ميليون   1 قيمت  حداقل  با   2015 رده  ميان  يك  يا 
تومان باشيد. اندرويد ضعف هاى امنيتى بسيار زيادى 
دارد و دنيايى از ويروس ها و بدافزارهايش در كمين 

شما هستند. 
iOS سيستم عاملى با سرعت باال و عملكرد روان، 
باكيفيت  برنامه هايى  و  باال  امنيت  خوب،  پشتيبانى 
يك  قيمت  و  است  اپل  به  مختص  تنها  اما  است. 
پايين تر  تومان  ميليون   2 از  هرگز  نيز  آى فون 
نمى آيد، مگر هنگامى كه قديمى شود. iOS داراى 
محدوديت هاى بسيار است و در مقابل اندرويد كامال 
دست بسته به نظر مى رسد.ويندوزفون سيستم عاملى 
سبك و روان است. به زودى با همگام كردن آن با 
ويندوز 10، تجربه خوبى خواهيد داشت. سيستم عاملى 
خاص كه براى متفاوت بودن بدك نيست، اما متفاوت 
و  اندرويد  برنامه هاى  از  برخى  قيمتى؟  چه  به  بودن 
iOS براى ويندوزفون عرضه نشده اند و برخى ديگر 
از برنامه ها كه براى آن عرضه شده اند، كيفيتى كمتر از 
برنامه هاى رقبا دارند. به همين دليل است كه بسيارى 
از افراد اصال اين سيستم عامل را به عنوان گزينه روى 
ميز خود در نظر نمى گيرند.پس از شناخت نياز خود و 
انتخاب سيستم عامل، گوشى هاى مورد نظر خود را 

پيدا كرده و آن ها را با هم مقايسه كنيد.
مقايسه براى    توصيه جدى: تحت هيچ شرايطى 

خصوص  به  و  فروشنده ها  به  جو،  و  پرس  و   
مشخصات  نكنيد.  مراجعه  موبايل  فروشنده هاى 
گوشى ها را در اينترنت مشاهده كرده و با هم مقايسه 

كنيد. هرگز به هيچ فروشنده اى مراجعه نكنيد

قانون، ترافيك، ايمنى

توقف دوبله عامل كندي 
حركت و بي نظمي در ترافيك

رانندگي استان گفت:يكي  پليس راهنمايي و   رئيس 
در  خودروها  حركت  كندي  و  زا  ترافيك  عوامل  از 
است دوبله  صورت  به  خودروها  توقف  مسير   طول 

که همواره مشکالتي را براي رانندگان ديگر و مردم به 
 وجود مي آورد.به گزارش پايگاه خبري پليس، «سرهنگ
باعث  دوبله  توقف  داشت:  اظهار  رضايي»  عليرضا 
وقت  اتالف  و  ترافيك  سنگين  حجم  مسير،  انسداد 
رانندگان شده به نحوي كه تردد به سختي و كندي 
صورت مي گيرد و يكي از عادت هاي ناصحيح برخي 
از رانندگان زماني است كه جهت تامين مايحتاج خود 
در همان مكان اقدام به توقف و بخصوص توقف دوبله 
در مسير مي كنند.وي در ادامه بيان داشت: در قانون 
رسيدگي به تخلفات رانندگي براي توقف دوبله در معابر 
مبلغ   ٢٠٨٥ کد  برابر  ها  استان  مراكز  شهري  درون 
٣٠٠ هزار ريال جريمه و براي توقف دوبله در محل 
ايستادن ممنوع برابر کد ٢٠٢٩ مبلغ ٥٠٠ هزار ريال 
جريمه پبش بيني شده است که در اين راستا از ابتداي 
سال جاري ٤٧٩٩ فقره تخلف پارک دوبل در سطح 
استان اعمال قانون شده است.رئيس پليس راهنمايي 
و رانندگي خراسان جنوبي در پايان به رانندگان توصيه 
کرد: با توجه به حجم تردد در معابر درون شهري از 
هرگونه توقف دوبله و يا توقف هايي كه منجر به سد 

معبر مي شود جدا خودداري كنند.

زيرگذر روستاى اميرآباد شهرستان بيرجند افتتاح شد 

فناورى اطالعات

شهرسازى  و  راه  كل  اداره  پروژه   57  – زاده  حسين 
خراسان جنوبى با اعتبار 576 ميليارد ريال روز گذشته در 
دومين روز از هفته دولت و در آستانه سالروز والدت امام 
رضا (ع) طى مراسمى با حضور استاندار خراسان جنوبى 
و معاون راه  روستايى وزارت راه و شهرسازى و جمعى 
از مسئوالن استانى و شهرستانى و اهالى روستى اميرآباد 
شهرستان بيرجند به طور همزمان به بهره بردارى رسيد. 

 به طور متوسط هر 5 روز يك پروژه
 راه روستايى در سطح استان
 به بهره بردارى رسيده است

در مراسم بهره بردارى از پروژه زير گذر روستاى اميرآباد 
شهرستان بيرجند جعفرى مديركل راه و شهرسازى استان 
ضمن اعالم خبر بهره بردارى همزمان از 57 پروژه اين 
اداره كل با اعتبار 576 ميليارد ريال در هفته دولت، بيان 
كرد: در هفته دولت امسال 200 كيلومتر راه روستايى در 
قالب 34 پروژه با اعتبار بالغ بر 250 ميليارد ريال به بهره 
بردارى مى رسد و 1858 خانوار روستايى از راه آسفالته 
بهره مند مى شوند. براين اساس از دهه فجر سال گذشته 
تا هفته دولت امسال يعنى در مدت زمان 6 ماه به طور 
متوسط هر 6 روز يك پروژه روستايى در استان به بهره 

بردارى رسيده است. 
به گفته جعفرى روكش آسفالت راههاى اصلى  و فرعى 
استان به طول 156 كيلومتر در قالب 13 پروژه با اعتبارى 

از  نقطه   5 روشنايى  تامين  ريال،  ميليارد   290 بر  بالغ 
اعتبار   با  كيلومتر   12/8 به طول  استان  شريانى  راههاى 
16 ميليارد ريال و پروژه اصالح و رفع نقاط پرحادثه استان 
بهره  به  هاى  پروژه  جمله  از  ريال  ميليارد   17 اعتبار  با 

بردارى رسيده در دهه فجر امسال است. 
زيرگذر  پروژه  درباره  استان  شهرسازى  و  راه  كل  مدير 
روستاى امير آباد نيز چنين توضيح داد: اين پروژه بنا به 
از  جلوگيرى  براى  و  روستا  اهالى  مكرر  هاى  درخواست 

حوادث ناگوار احتمالى به ويژه براى عابران پياده با اعتبار 
5 ميليارد ريال به اجرا در آمده است. ضمن اينكه پروژه 
تأمين روشنايى محور امير آباد تا تقاطع حاجى آباد و نيز 
طول  به  اميرآباد  دوربرگردان  تا  عبادى  شهداى  ميدان 
ريال  ميليون   500 و  ميليارد   8 اعتبار  با  تيز  متر   7200 

به بهره بردارى رسيده است. 

امسال ظرفيت بااليى براى اجراى پروژه هاى 
بيشتر در حوزه راه روستايى وجود دارد

در  نيز  شهرسازى  و  راه  وزارت  روستايى  راه  معاون 
بيش آسفالت  و  احداث  اينكه  به  اشاره  با  مراسم   اين 

از 350 كيلومتر راه در حدود 6 ماه با توجه به اينكه دولت 
از  با كمبود بودجه مواجه است، آمار قابل توجهى است، 
قدردانى  استان  و شهرسازى  راه  پرسنل  و  مدير  زحمات 
خونگرم  مردمى  جنوبى  خراسان  مردم  داد:  ادامه  و  كرد 
مردمى،  چنين  حضور  با  اميدوارم   كه  هستند  صبور  و 

استان  اين  در  را  آسمانى  نزوالت  قالب  در  الهى   بركات 
شاهد باشيم.

اجراى با  كرد:  اميدوارى  اظهار  شفيع  مير   مهندس 
در  روستايى  هاى  جاده  تلفات  روستايى  راه  هاى  پروژه 
پروژه  نيز  ادامه  يابد و در  استان خراسان جنوبى كاهش 

هاى بيشترى در بخش راه در اين استان اجرايى شود. 
بردارى  بهره  براى  بااليى  ظرفيت  امسال  وى،  گفته  به 
از  پروژه هاى بيشتر در حوزه راه روستايى وجود دارد كه  
اميد است از اين ظرفيت ها براى اجراى پروژه هاى متعدد 

در سطح استان و كشور استفاده شود.

بهره بردارى از 57 پروژه اداره كل راه و شهرسازى استان با اعتبار 576 ميليارد ريال 

خواندنى ها

متفاوت  ترين مزرعه  آفتابگردان 

«َبِبت  که  آن هايي  ويسکانسين،  کِلير  ايو  اهالي  از 
ِجيکوييش» را مي شناختند، مي دانند که او به «بانوي 
آفتابگردان» معروف بود. متأسفانه در ماه نوامبر گذشته، 
و  مرد  ببت  سرطان،  با  طوالني  جدال  يک  از  پس 
همسرش، «دان جيکوييش» تصميم گرفت که يکي 
از آرزوهاي هميشگي همسر از دست رفته اش را عملي 
کند. او در مزرعه اي به مساحت ۴۰۰ هکتار، گل هاي 
آفتابگردان کاشت و شرکتي با نام «دانه هاي اميِد ببت» 
ترتيب داد تا درآمد حاصل از مزرعه، صرف تحقيقات 
روي سرطان شود.آقاي جيکوييش در مصاحبه اش با 
شبکه ي ABC مي گويد «او [ببت] از اهميت تحقيقات 
بين ۲  او  مي گفتند  پزشکان  بود.  مطلع  آزمايشگاهي 
هفته تا دو سال زنده خواهد ماند. او ۹ سال زنده ماند. 
ايده ي همسرم اين بود که هر روزي که بتوانم زنده 

بمانم، يک روز به درمان هم نزديک تر شده ام. 

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك
قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه

32225807 - 32226161 - 09157615979
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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نصب  و  تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  32315776 - 09151643778  
شهر يارى

به مناسبت والدت امام رضـا (ع)
پرينتر ليزرى HP 1102  با گارانتى طاليى و كابل 240 هزار تومان 

آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24       (5خط) 32446431- رايانه ثامن بيرجند

فروش
 ويژه 

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا   

    09158076574 - نظرى
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شاعر نشسته بين صحن انقالب تو
صحنى كه دارد چشمه هاى روشن و جارى

هر گوشه اش يادآور شعريست طوفانى
شاعر چه دارد غير مضمون هاى تكرارى

من كودك گمگشته ى ديروز اين صحنم
بيزارم از امروز خود بسيار بيزارم

كار من از آهو گذشته ضامن آهو
ديروز كفتر بودم و امروز كفتارم

از اسب افتادم ولى بر اصل خود هستم
بوى خوش بال و پرم را خوب مى فهمم

تا آسمان هم پر كشم سوى تو مى آيم
فواره ى حوض حرم را خوب مى فهمم

از لطف تو يك پير پاالن دوز هم گاهى
دارد خبر از ماورا و ماورايى ها

من شك ندارم گوشه چشمى از شما آقا
مى سازد از هر عاشقى شيخ بهايى ها

مست زرشك و نقل بازار رضا هستم
شايد همين سهم من از هشت آسمان باشد

ترسى ندارم از كفن وقتى ببينم كه
خط دعاى روى آن با زعفران باشد

احرام بست بارديگر پاك و معصومم
حج فقيران هستى و من مست ميقاتت

ديروزهايم گمشده در اين حرم حاال
بايد بگيرم بچگى را از اماناتت

محسن كاويانى 

تنهايى خود را مقدس بدار
 تا زمانى كه چيزى مقدس تر

 از آن نيافته اى در تنهايى خود بمان . .

رفتم تو كوه داد زدم .. يعنى از من  باهوش ترم 
هست !؟ صدا اومد هست هست هست 
  هيچى ديگه ضايع شدم برگشتم خونه!

در باغ واليت گل خوشبوست رضا
سروچمن گلشن مينوست رضا
نوميد مشو زدرگه احسانش

زيرا به جهان ضامن آهوست رضا

حقيقت همون چيزى هست كه همگى به 
دنبالشيم. ولى واقعيت همون

 چيزى هست كه همه بهش مى رسند

مرگ انسان زمانى است 
كه نه شب بهانه اى براى خوابيدن دارد 

و نه صبح دليلى براى بيدار شدن.

امامت و واليت حضرت علي بن موسي الرضا (ع) بارها 
توسط حضرت موسي بن جعفر(ع)، پدر بزرگوار و اجداد 

طاهرينشان و رسول اكرم (ص) اعالم شده بود. 
به خصوص امام موسي بن جعفر (ع) بارها در حضور مردم 
ايشان را به عنوان وصي و امام بعد از خويش معرفي كرده 
بودند.همچنين به سند معتبر از سليمان بن حفص روايت 
كرده است: حضرت امام موسي بن جعفر(ع)  پيوسته فرزند 
فرزند  فرمود:  مي  و  ناميد  مي  «رضا»  را  خود  پسنديده 
 مرا رضا بخوانيد و خود، آن حضرت را ابوالحسن خطاب

مي كرد. سال اول امامت آن حضرت، كه همزمان بود با 
زمامداري هارون، پنج سال بعد از  آن كه مقارن با خالفت 
با  نور واليت مصادف  آن  امامت  آخر  پنج سال  و  امين 
خالفت مأمون و تسلط او بر قلمرو اسالمي آن روز بود.

از رويدادهاي ده سال اول امامت امام رضا (ع) همزمان با 
خالفت هارون الرشيد، مي توان به مصيبت دردناك شهادت 
پدر بزرگوارشان امام موسي الكاظم(ع)  ديگر مصيبت هاي 
اسفبار براي علويان،سادات و نوادگان اميرالمؤمنين علي 

عليه السالم اشاره كرد.
(ع) امام  به  خالفت  پيشنهاد  و  مأمون  خدعه 

مأمون با مشورت وزير خود فضل بن سهل تصميم گرفت 
تا دست به خدعه اي بزند. او تصميم گرفت تا خالفت را به 
امام رضا (ع)  پيشنهاد دهد و خود از خالفت به نفع امام 
كناره گيري كند، زيرا حساب مي كرد نتيجه از دو حال بيرون 

نيست، يا امام مي پذيرد و يا نمي پذيرد و در هر دو حال براي 
خود او و خالفت عباسيان، پيروزي است.

از مدينه تا مرو
از  تن  چند  خود  اهداف شوم  كردن  عملي  براي  مأمون 
مأموران مخصوص خود را به مدينه، خدمت حضرت رضا 
(ع)  فرستاد تا حضرت را به اجبار به سوي خراسان روانه 
كنند. همچنين دستور داد امام رضا (ع) را از راهي كه كمتر 
با شيعيان برخورد داشته باشد، بياورند. مسير اصلي در آن 
زمان راه كوفه، جبل، كرمانشاه و قم بوده است كه نقاط 
شيعه نشين و مراكزقدرت شيعيان بود. مأمون احتمال مي داد 
كه ممكن است شيعيان با مشاهده امام در ميان خود به 
شور و هيجان آيند و مانع حركت ايشان شوند و بخواهند 
آن حضرت را در ميان خود نگه دارند كه در اين صورت 
مشكالت حكومت چند برابر مي شد. لذا امام رضا (ع) را 
از مسير بصره، اهواز و فارس به سوي مرو حركت داد. 
مأموران او نيز پيوسته حضرت را زير نظر داشتند و اعمال 

امام را به او گزارش مي دادند.
اعتراف مأمون به علم امام رضا (ع)

رجاء ابن ضحاك كه از طرف مأمون مامور حركت دادن 
امام از مدينه به سوي مرو بود، مي گويد: «آن حضرت در 
هيچ شهري وارد نمي شد مگر اينكه مردم از هر سو به او 
روي مي آوردند و مسائل ديني خود را از امام رضا عليه 
آنها پاسخ مي گفت و  نيز به  السالم مي پرسيدند. ايشان 

احاديث بسياري از پيامبر (ص) و حضرت علي(ع) بيان 
مي فرمود. هنگامي كه از اين سفر بازگشتم نزد مأمون رفتم. 
او از چگونگي رفتار امام رضا (ع) در طول سفر پرسيد و 
من نيز آنچه را در طول سفر از ايشان ديده بودم بازگو 
كردم. مأمون گفت: آري، اي پسر ضحاك! ايشان بهترين، 

داناترين و عابدترين مردم روي زمين است.»
اصرار مأمون بر واليتعهدي امام(ع)

سر انجام حضرت امام رضا (ع)  وارد مرو شدند، مأمون از 
ايشان استقبال شاياني كرد و در مجلسي كه همه اركان 
دولت حضور داشتند صحبت كرد و گفت: همه بدانند من در 
آل عباس و آل علي (ع) هيچ كس را بهتر و صاحب حق تر 
به امر خالفت از علي بن موسي رضا (ع) نديدم. پس از آن 
به حضرت رو كرد و گفت: تصميم گرفته ام كه خود را از 

خالفت خلع كنم و آن را به شما واگذار نمايم.
حضرت امام رضا عليه السالم فرمودند: اگر خالفت را خدا 
براي تو قرار داده جايز نيست كه به ديگري ببخشي و 
اگر خالفت از آن تو نيست، تو چه اختياري داري كه به 
ديگري واگذار نمايي.مأمون براي تثبيت حكومت و نقشه 
هاي شوم خود اصرار ورزيد. اما امام رضا (ع)  فرمودند:  
هرگز قبول نخواهم كرد.وقتي مأمون مأيوس شد گفت: 
پس واليتعهدي را قبول كن تا بعد از من شما خليفه و 

جانشين من باشيد.
ماه طول  دو  تا  (ع)  رضا  امام  انكار  و  مأمون  اصرار  اين 

«از  مي گفتند:  و  نمي فرمودند  قبول  حضرت  و  كشيد 
پدرانم شنيدم، من قبل از تو از دنيا خواهم رفت و مرا با 
زهر شهيد خواهند كرد و بر من مالئك زمين و آسمان 
خواهند گريست و در وادي غربت در كنار هارون  الرشيد 
دفن خواهم شد.»اما مأمون بر اين امر اصرار كرد تا آنجا 
كه مخفيانه و در مجلس خصوصي حضرت را تهديد به 
مرگ كرد. لذا حضرت فرمودند: «اينك كه مجبورم، قبول 
مي كنم به شرط آنكه كسي را نصب يا عزل نكنم و رسمي 
را تغيير ندهم و سنتي را نشكنم و از دور بر بساط خالفت 

نظر داشته باشم.»
خزائن علوم الهي امام (ع)

شيخ طوسي روايت كرده از ابو الصلت هروي، كه گفت: 
« نديدم عالم تر از علي بن موسي الرضا عليه السالم، و 
نديد او را عالمي، مگر آنكه شهادت داد به مثل آنچه من 
شهادت داده ام. به تحقيق، جمع كرد مأمون در مجلس 
هاي متعدد، جماعتي از علماي اديان، و فقها و متكلمين را، 
تا با آن حضرت مناظره و تكلم كنند. آن حضرت بر تمام 
ايشان غلبه كرد. همگي اقرار كردند بر فضيلت او، و قصور 
از آن حضرت كه مي فرمود: من مي  خودشان، شنيدم 
نشستم در روضه ي منوره و علما در مدينه بودند. هرگاه از 
مسأله اي عاجز مي شدند، جميعاً به من رجوع مي دادند، و 
مسائل مشكله ي خود را براي من مي فرستادند، من نيز 

جواب مي گفتم.»
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شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

پيامك

آيه روز  

پروردگار شما به [حال] شما داناتر است اگر بخواهد بر شما رحمت مى آورد يا اگر بخواهد 
شما را عذاب مى كند و تو را بر ايشان نگهبان نفرستاده ايم  سوره االسرا آيه 54 

حديث روز  

 كسى  دست  كسى  را نمى بوسد، زيرا بوسيدن  دست  او مانند نماز خواندن  براى اوست 
امام رضا (ع)

ضامن آهو

امام رضا (ع) از خزائن علوم الهى

*  زآستان رضا سرخط امان دارم  
رخ نياز بر اين پاك آستان دارم

اگر چه كم زغبارم، به شوق نكهت 
گل هميشه جاى، در اين طرفه بوستان دارم

ز تير حادثه مرغى شكسته بال و پرم 
 درين چمن به صد اميد آشيان دارم
* بارگاهى كه به شهر قم بپاست 
هم براى من مدينه هم كربالست

خاك پاكش را غرق بوسه مى كنم 
چون كه جاى پاى اربابم رضاست

* با نام رضا به ســـينه ها گل بزنيد،
 با اشك به بارگاه او پل بزنيد،

فرمود كه هر زمان گرفتار شديد، 
بردامن ما دست توسل بزنيد . . .

* كفترا پر بزنين به دور گنبد طال دور گنبد 
بشينين نيابت از كرب و بال

پر و بالهاتون رو با هم وا كنيد
 دل به هم بديد همه آوا كنيد

ذكر يا امام رضا امام رضا به زبون
 بگيريد و صفا كنيد

 *رضاجان عمريست  كه گوشه نشين محبتم
اين گوشه را به وسعت دنيا

 نمى دهم يا امام الرئوف . . .
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سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

نسرين كارىجدول 3302

اجراى لوله كشى آب و فاضالب
 شوفاژ ، نصب شيرآالت و رادياتور 

لوله بازكنى با فنر برقى 
تشخيص و رفع تركيدگى ، سرويس كولر

 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى

تعمير انواع لوازم گازسوز
 در منزل و در اسرع وقت
09158624439 - جانى

استخدام
تعدادى بازارياب 

براى شهرستان هاى 
(گناباد ، فردوس، قاين، سرايان، 

بشرويه، طبس و زاهدان)
 با حقوق ثابت ، پورسانت عالى 
بيمه و ديگر مزايا نيازمنديم.

09355747412

شركت پخش مواد غذايى 
و بهداشتى براى تكميل كادر خود
 به نيروهاى ذيل نيازمند است:

ويزيتور 10 نفر (خانم يا آقا)
سرپرست فروش 2 نفر (خانم يا آقا)
حقوق ثابت ، پورسانت ، پاداش 

بيمه
مصاحبه  حضورى و  در محل 

شركت انجام  مى شود.
09150069386 - 32322802

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

فروش تعدادى قفسه و تجهيزات 
و 2 عدد استند چرخدار در حد نو 

مناسب  براى سوپرماركت
و فروشگاه    زير فى
09151611798

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

داربست موذن
اجراى پيچ و روپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم / اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

سمسارى خزاعى
خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

لوازم به باالترين قيمت خريداريم 

اختالف قيمت را با ما تجربه كنيد
  نبش 17شهريور 28   09156633937

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

نقاشى ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

09384928910 - باقرى
پاسداران 7 – چهارراه اول سمت چپ- پالك 12

فروش فورى       فروش فورى
منزل وياليى واقع در  دستگرد

250 مترمربع زيربنا در 2 طبقه با پايان كار 
بدون وام ، داراى امتيازات مجزا با امكانات 

لوكس داخل و بيرون  فى: توافقى
09152040225

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

كباب سرا با كليه امكانات
 و موقعيت عالى به فروش مى رسد.

09358864342
فروش ماشين پژو 405 مدل 82 
رنگ سبز يشمى قيمت: توافقى 

09157921856

فروش كليه اجناس مغازه
 به قيمت خريد

 ضمنا مغازه با دكور به فروش 
مى رسد.

09361526176

رستوران با تمامى امكانات 
و موقعيت عالى 
واگذار مى شود.

09152044971 - قربانى

فورى         فورى
يك باب مغازه ساندويچى با قيمت پايين به دليل 

خدمت سربازى به فروش مى رسد.  09365562727

سند موتور سيكلت به نام اينجانب
 حسين نورس فرزند محمد حسين

 مفقود گرديده است.

فروش پياز زعفران
09011251205

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    

 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

فروش تجهيزات كافى نت
09151636610 نقاشـى ساختمـان 

انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 
اكروليك ، مولتى كالر، كنتكس ، كناف 

و ... با قيمت مناسب
09156633230 - برگى

چند خياط راسته دوز ماهر يا نيمه ماهر 
براى پرده دوزى نيازمنديم.

32422970 - 09155616606

سمسارى ونك  خريد و فروش كليه 
لوازم منزل و ادارى با باالترين قيمت  

نبش 17 شهريور 32     09365643596

          فروش   
امتياز اتوبار مصلى با 9 سال 

 سابقه فعاليت ، 2 خط ثابت
 و يك همراه  فى: توافقى

32229950

سمســارى  قيمــت   شكــن
تمامى لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت 
خريداريم.  09156049468 - 09393618929

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

شركت ويال پوشش شاكرى
* فروش انواع ورق كركره  

شادوالين ، پرچين

* مجرى پاركينگ هاى ادارى

 و خانگى در طرح هاى مختلف 

 * اجراى سقف سبك 

براى افزايش طبقه خانه

 * اجراى سقف هاى وياليى 

و آالچيق ، پيمانكارى ويال
09151604496
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اخبار ورزشى

شهرخبر: نتايج تحقيقات علمي نشان مي دهد پياده روي روزانه ۳۰ تا ۴۰ دقيقه به مدت سه بار در هفته، باعث رشد مجدد ساختارهاي مغزي شده و از زوال آن در دوران 
پيري جلوگيري مي کند. پژوهشگران معتقدند مصرف دخانيات و ابتال به بيماري هاي زوال عقل از جمله آلزايمر در دوران پيري رابطه مستقيم دارد. همچنين مطالعات حاکي 
از آن است که افرادي که در دوران جواني و ميانسالي اقدام به حل مداوم پازل و جدول مي کنند، احتمال ابتالي آنها به آلزايمر در دوران پيري را بسيار کاهش مي  يابد.

3 راه جلوگيرى از ابتال به آلزايمر

با ايبوپروفن خداحافظى كنيد! 

با  گاهي  مي گويند  پژوهشگران  نيوز:  سالمت 
داروها  از  برخي  موضعي  و  خوراكي  مصرف 
مسكن هايي  خوردن  از  را  خودتان  مي توانيد 

روغن  كنيد.  بي نياز  ژلوفن  و  ايبوپروفن  مثل 
ماهي: تاثير روغن ماهي و ديگر خوراكي هاي 
مبارزه  در  امگا٣  و  چرب  اسيد هاي  حاوي 
در  بارها  مفاصل  ورم  و  استخوان  پوكي  با 

است.  شده  ثابت  پژوهشگران  بررسي هاي 
روغن ماهي كه به صورت موضعي و خوراكي 
قوي  ضدالتهاب  يك  شود،  مصرف  مي تواند 
مناسب  جايگزيني  به عنوان  گاهي  كه  است 
آلوئه ورا:  مي شود.  معرفي  ايبوپروفن  براي 
براي  خوب  مسكن  يك  مي تواند  آلوئه ورا 

التهاب  از  ناشي  دردهاي  از  كه  كساني 
ريحان  ريحان:  باشد.  مي كنند،  شكايت 
و  مي كند  دور  شما  از  را  زودرس  پيري  هم 
مشكالت  و  تورم  از  ناشي  دردهاي  به  هم 

نمي دهد. دادن تان  آزار  براي  مجالي  التهابي، 
اگر  مي گويند  محققان  کنيد:  درماني  آويشن 
استفاده  موضعي  ضددرد  يك  به عنوان  آن  از 
درد  سريع تر  هم  ايبوپروفن  از  مي تواند  شود، 
مثل  داروهايي  و  ايبوپروفن  كند.  ساكت  را 
ژلوفن كه داروهاي ضدالتهاب غيراستروئيدي 
آرتريت  از  ناشي  دردهاي  مي توانند  هستند، 
(التهاب مفصل)، حمالت نقرس و آسيب هاي 
حين ورزش را آرام كنند و با كم كردن التهاب 
بافت هاي بدن، به عنوان يكي از پرطرفدارترين 

مسكن هاي رايج شناخته مي شوند.

 تناسب اندام با ادويه هاى الغركننده
 

بدن  باالي  التهابات  زردچوبه:  نيوز:  سالمت 
است.  وزن  افزايش  و  چاقي  عوامل  جمله  از 
زردچوبه التهابات را کاهش مي دهد و به اين 
کمک  اندام  تناسب  و  الغرشدن  به  ترتيب 
کاهش  را  اشتها  زنجبيل  زنجبيل:  مي کند. 
از  مي رساند.  کمک  هاضمه  به  و  مي دهد 
است.  الغري  براي  مفيد  ماده اي  رو،  اين 
و  دارد  فراواني  پرفايده  خواص  زيره  زيره: 
کاهش دهندگي  و  چربي سوزي  آنها  از  يکي 
کاهش  را  خون  گلوکز  هل  هل:  اشتهاست. 

و  مي کند  کنترل  را  انسولين  و  مي دهد 
اين  به  مي آورد.  پايين  را  کلسترول  همچنين 

اندام شماست.  تناسب  ترتيب، دوست 

آشنايى با خواص و مضرات «خربزه»

 Aويتامين داراي  «خربزه»  نيوز:  سالمت 
سلول  تجديد  و  ترميم  در  رو  اين  از  است، 
هاي بدن نقش دارد. خربزه با داشتن خاصيت 
و  کليه  بيماري هاي سنگ  در  بودن  ادرارآور 

مثانه مفيد است؛ در اين بيماري ها بايد نمک 
و فلفل کمتر خورده شود. خربزه به علت دارا 
يبوست  معالجه  براي  ملّين،  خاصيت  بودن 
اشخاص  براي  خربزه  شود.   مي  تجويز 
است.  مفيد  خوني  کم  و  ريوي  سل  به  مبتال 
رودل  و  کند  مي  کمک  غذا  هضم  به  خربزه 

را برطرف مي نمايد. خوردن ۸ گرم دم کرده 
پوست خشک شده خربزه، سنگ مثانه را دفع 
مي کند.  ميزان پتاسيم موجود در خربزه براي 
عروقي   – قلبي  بيماري  به  مبتال  بيماران 

غذايي  ماده  اين  مصرف  و  است  موثر  بسيار 
بيماري هاي  از  پيشگيري  در  سزايي  به  نقش 
از  قبل  خربزه  مصرف  دارد.  عروقي  و  قلبي 
غذا اسهال و ورم روده را به همراه می آورد. 
خربزه چون داراي قند است بسيار چاق کننده 
وزن  اضافه  داراي  افراد  رو  اين  از  و  بوده 
گرم  يکصد  هر  کنند.  احتياط  آن  مصرف  در 
خربزه، ۸ گرم کربوهيدرات دارد که بيشترين 
نوع قند موجود در آن از نوع گلوکز و فروتوز 
براي  آن  حد  از  بيش  مصرف  بنابراين  است، 
روي  زياده  نمي شود.  توصيه  ديابتي  بيماران 
در خوردن خربزه، سبب نفخ و ايجاد درد در 

معده و روده می شود.

لطفا ترشى خوردن را ترك كنيد

از  و  بگذاريد  کنار  را  ترشي  لطفا  شهرخبر: 
و  عوارض  چون  کنيد  پرهيز  آن  زيادخوردن 
داشت.  خواهد  بدنتان  براي  زيادي  مضرات 
ها  ترشي  زياد  مصرف  از  بايد  خون  کم  افراد 
بپرهيزند چرا که ترشي ها خون سازي را کم 
معده,  به  آسيب  ها  ترشي  کنند، همچنين  مي 
 ضعف اعصاب و موجب بروز ايجاد بيماري هاي 
عصبي در دراز مدت و پيري زودرس مي شود.

لطفا ترشى خوردن را ترك كنيد

6
ايستگاه سالمت

حوادث

  كسب مدال هاى رنگارنگ كاراته كاهاى 
فردوسى در مسابقات آسيايى

فردوس  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست  فارس: 
آسيايي،  قهرماني  کاراته  مسابقات  در  گفت: 
سه  فردوس  نظام  عماد  ورزشي  فرهنگي  باشگاه 
محمدرضا  آويختند.  گردن  به  را  رنگارنگ  مدال 
 ٧٠٠ مسابقات حدود  اين  در  کرد:  اظهار  مهران پور 
و  کشور  سراسر  از  تيم   ٢٥ قالب  در  کاراته کا  نفر 
فيليپين  ژاپن،  کويت،  عراق،  از کشورهاي  تيم  پنج 
رئيس  اوکازاکي  هيرويوشي  حضور  با  افغانستان  و 
جهاني شوتوکان کاراته ISKF در سالن دانشگاه آزاد 
نجف آباد اصفهان با يکديگر به رقابت پرداختند.وي 
نونهال  کاراته کاي  جهانفر  مصطفي  کرد:  تصريح 
وزن منفي ٢٦ کيلوگرم با کسب مدال نقره مسابقات 
قهرماني  نايب  سکوي  بر  آسيا  قهرماني  کاراته 
با  کيلوگرم   ٦٧ منفي  وزن  در  شرعي  امين  ايستاد، 
ايستاد  مسابقات  سوم  جايگاه  در  برنز  مدال  کسب 
کيلوگرم   ٦٨ منفي  وزن  در  نيز  شريفي  احسان  و 
مدال برنز را به گردن آويخت. مهران پور يادآور شد: 
جهانفر  سهيل  ميربرون،  عليرضا  سليماني،  محمود 
فرهنگي  باشگاه  کاراته  تيم  اعضاي  امير حسيني  و 
ورزشي عماد نظام فردوس در اين دوره از مسابقات 
و  سرپرستي  که  بودند  اصفهان  آسيايي  قهرماني 

مربيگري تيم را مهدي عرب بر عهده داشت.

دعوت23بازيكن به اردوى تيم ملى 
غيبت شجاعى، انصارى فرد وقوچان نژاد

ايرنا: کارلوس کي روش سرمربي تيم ملي فوتبال 
هند  و  گوام  برابر  تيم  اين  ديدار  براي  ايران 
کرد.  دعوت  ملي  تيم  اردوي  به  را  بازيکن   ٢٣
بيرانوند،  عليرضا  حقيقي،  عليرضا  ها:  بان  دروازه 
غفوري،  وريا  مدافعان:  اخباري.  محمدرضا 
پژمان  کنعاني،  حسين  محمد  رضاييان،  رامين 
پورعلي  مرتضي  حسيني،  جالل  سيد  منتظري، 
بازيکنان  قنبري.  مهرداد  محمدي،  ميالد  گنجي، 
سعيد  ابراهيمي،  اميد  تيموريان،  آندرانيک  مياني: 
صفي،  حاج  احسان  حيدري،  خسرو  اللهي،  عزت 
عليرضا  ترابي،  مهدي  مهاجمان:  دژاگه.  اشکان 
سردار  عاليشاه،  اميد  اميري،  وحيد  جهانبخش، 
ايران  فوتبال  ملي  تيم  طارمي.  مهدي  و  آزمون 
روز ١٢ شهريورماه مقابل گوام در آزادي و روز ١٧ 
شهريورماه مقابل هند به ميدان مي رود. تيم ايران 
در  عمان  و  ترکمنستان  گوام،  هند،  هاي  تيم   با 
رقابت هاي مقدماتي مشترک جام جهاني ٢٠١٨ و 
اين  در  است.  ٢٠١٩ همگروه  آسيا  جام ملت هاي 
فرد،  انصاري  کريم  مثل  بازيکناني  غيبت  ليست 
در  همواره  که  مسعود شجاعي  و  نژاد  قوچان  رضا 

ليست کي روش بوده اند، جلب توجه مي کند.

حركات نمايشي،22موتورسيكلت را 
روانه پاركينگ كرد 

 
به  توجه  با  گفت:  سرايان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
ايجاد مزاحمت و حرکات  بر  درخواست هاي مردمي مبني 
نمايشي موتورسيکلت سواران در ساعات پاياني شب براي 
و  متخلف  سواران  موتورسيکلت  با  برخورد  طرح  مردم، 
برادران تصريح کرد:  اجرا گذاشته شد. سرهنگ  به  مزاحم 
از  تخصصي  هاي  پليس  و  فرماندهي  حضور  با  طرح  اين 
ساعت ١٠ الي يک بامداد به مرحله اجرا گذاشته شد و در 
اين راستا تعداد ٢٢ دستگاه موتور سيکلت متخلف و مزاحم 
توقيف و براي سير مراحل قانوني به پارکينگ انتقال داده 

شدند.

دستگيري هكر تلگرام در خراسان جنوبي 
 

مدتي قبل خانمي با در دست داشتن شکايتي مبني بر دسترسي غير مجاز فردي ناشناس به حساب 
کاربري اش در شبکه تلگرام به پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات خراسان جنوبي مراجعه کرد. 
رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات خراسان جنوبي گفت : با بررسي ها و اقدامات سايبري 
صورت گرفته فرد ناشناس الگين شده به حساب کاربري تلگرام شاکي شناسايي شد و به پليس فتا 
احضار و بازجويي شد. سرهنگ حسيني اظهار کرد: متهم در بازجويي ها گفت يک ماه پيش قصد 
فعال کردن نسخه دسکتاپ نرم افزار تلگرام خود را داشتم که پس وارد کردن مکرر شماره تلفن 
همراهم کد تأييديه را دريافت نکردم و پس از آن شماره تلفن شاکي را که با هم در يک دانشگاه 
دانشجو هستيم و در آن زمان آنالين بود وارد کردم. متهم ادامه داد : با شگردي خاص کد تأييد را از 
شاکي دريافت کردم و حساب تلگرام وي در سيستم من فعال شد و قابليت خواندن پيام هاي تلگرام 
وي را داشتم. با شناسايي و دستگيري هکر شبکه اجتماعي تلگرام پرونده تشکيل شده به همراه 

طرفين به دادسرا اعزام شدند.

كشف بيش از نيم تن مواد مخدر 
در خراسان جنوبى

جانشين انتظامي خراسان جنوبي از کشف ٥٩٢ کيلوگرم ترياک طي 
٢٤ ساعت گذشته در اين استان خبر داد. سرهنگ  اميني گفت: با 
اعالم اداره عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوي 
مبني بر اين که محموله سنگين مواد مخدر توسط قاچاقچيان از 
سيستان و بلوچستان بارگيري شده و در شهرستان بيرجند دپو شده 
است، عمليات شناسايي سوداگران مرگ و کشف مواد مخدر آغاز 
شد و با همکاري منابع اطالعاتي محلي ،دپوي مواد مخدر شناسايي 
و ٤٦٩ کيلوگرم ترياک کشف شد. در عملياتي ديگر مأموران پاسگاه 
عملياتي سهل آباد نهبندان ٤ نفر از قاچاقچيان مواد مخدر را  که 

١٢٣ کيلوگرم ترياک را حمل مي کردند دستگير کردند.

توقيف خودروي زانتيا با
 170كيلومتر سرعت 

 
رئيس پليس راه خراسان جنوبي گفت: تيم كنترل سرعت پليس 
راه فردوس هنگام كنترل خودروهاي عبوري در محور بشرويه- 
فردوس، يک دستگاه سواري زانتيا كه باسرعت١٧٠ كيلومتر 
در حال حركت بود را مشاهده و آن را متوقف كردند.سرهنگ 
رضايي گفت: با استعالم گرفته شده خودروي زانتيا داراي دو 
ميليون و ١٠٠هزار ريال خالفي بوده و به علت ارتكاب تخلفات 
حادثه ساز ،سرعت و سبقت غير مجاز خودروي مذكور توقيف و 
روانه پارکينگ شد.وي افزود: در سوابق گواهينامه راننده خاطي 
١٠نمره منفي ثبت شد که پس از اعمال قانون خودرو روانه 

پاركينگ شد.

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

م
بي

و 
ت 

ان
م

ض
ل 

سا
 1

0

ول
حص

ع  م
نو

ت

انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه   
09302511101-32345000-32345050

غذاى آماده 
پاتيــل 

غذاى لذيذ
با يك تماس

ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 
(ويژه ادارات و مجالس)

بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 
غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه
به يارى شما مى انديشند.

 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم
شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:

شماره كارت: 6037701199502144
بانك ملى: 0105783779007

بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس 5 - پالك 29
تلفن: 32229154   فاكس: 32229051

ايزوگام   شفيعى
آسفالت و قيرگونى 

(محوطه و پشت بام)

  32225494

09151630283
 نبش 17 شهريور 23
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

- عقد قرارداد با كارخانه ها و شركت ها
- تشخيص تركيدگي و رفع بوي نامطبوع 

- ترميم كف آشپزخانه و سرويس
- لوله كشي و پيمانكاري ساختمان

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي
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مدرسه 12 كالسه شهيدين نوربخش مهرشهر بيرجند افتتاح شد
صبح ديروز و همزمان با دومين روز از هفته دولت مدرسه 12 كالسه شهيدين نوربخش در مهرشهر 
بيرجند با حضور استاندار و تني چند از مديران استاني و شهرستاني با صرف اعتباري بالغ بر يك ميليارد 
و 440 ميليون تومان مورد بهره برداري قرار گرفت. 1352 متر مربع زيربنا، 3500مترمربع مساحت و 

330 متر ديواركشي از جمله مشخصات فني اين پروژه است. 

وزارت  روستايى  و  شهرى  امور  توسعه  و  عمران  معاون 
بى رويه  مهاجرت  و  مالى  محدوديت هاى  گفت:  كشور، 
جمعيت به كالن شهرهاى كشور معضل حاشيه نشينى در 
كشور را رقم مى زند و در دراز مدت مى تواند امنيت ملى 
گزارش  به  آورد.  وجود  به  را  اجتماعى  ناهنجارى هاى  و 
ايسنا، هوشنگ خندان دل در همايش شهرداران و رؤساى 
كار  كرد:  اظهار  استان،  شهرهاى  اسالمى  شوراى هاى 
ساير  با  اسالمى  و شوراهاى  در عرصه شهردارى  كردن 
بخش هاى سازمانى و ادارى قدرى متفاوت و پرمخاطره 
است. وى ادامه داد: مسير تعالى كشور در تصميم گيرى هاى 
اين نهاد مردمى نهفته است و زمينه  كاهش تصدى گرى 
مى كند.  فراهم  را  مديريتى  و  اجرايى  امورات  در  دولت 
را  كشور  جمعيت  درصد   70 روزگارى  كرد:  تصريح  وى 
تأمين  در  و  بودند  مولد  كه  مى دادند  تشكيل  روستاييان 
نيازهاى كشاورزى و دامدارى حرفى براى گفتن داشتند 
اما امروزه اين وضعيت جمعيتى برعكس و توانمندى هاى 

بالقوه اين قشر به مصرف گرايى تبديل شده است.

روابط اقتصادى نامناسب 
عامل توسعه نيافتگى شهرهاى كوچك

شهرهاى  نيافتگى  توسعه  از  بزرگى  بخش  خندان دل 
كوچك را ناشى از روابط اقتصادى نامناسب، تجميع  50 
درصد ماليات ارزش افزوده در دو تا سه كالن شهر و يك 
چهارم توليد ناخالص كشور در يك منطقه دانست و گفت: 
برنامه ريزى  و  سرزمينى  آمايش  طرح  منظور  همين  به 
ادامه  وى  است.  كشور  وزارت  كار  دستور  در  منطقى 
جذابيت محيطى  از شهرهاى كشورمان  بسيارى  در  داد: 
و  پويا  اقتصاد  از  و  ندارد  وجود  جمعيت  نگهداشت  براى 
نياز  لذا  نيستند  برخوردار  نيز  مطمئن  مالى  تأمين  منابع 

منطقه اى  و  فرابخشى  و كمك  راهبردى  برنامه ريزى  به 
كشور  درآمد  از  مهمى  بخش  اينكه  بيان  با  وى  دارند. 
از  بهينه  استفاده  گفت:  مى شود،  حاصل  نفت  فروش  از 
امكانات موجود شهردارى ها مى تواند در هزينه هاى جارى 
صرفه جويى كند. وى افزود: محدوديت آب و منابع مالى 
واقعيتى است كه در اكثر مناطق كشور وجود دارد و دولت 
اين  در  توسعه اى  طرح هاى  و  واقف  موضوع  اين  به  نيز 

راستا براى خراسان جنوبى دارد. 
خندان دل از اهداى ماشين آالت سنگين به شهردارى هاى 
خراسان جنوبى خبر داد و گفت: معاونت عمرانى و توسعه 
مدون  برنامه  يك  در  استاندارى  روستايى  و  شهرى 
كند  اعالم  كشور  وزارت  به  را  منطقه  هر  نيازمندى هاى 

تا سعى بر تأمين خارج از نوبت آن اقدام شود.

تغيير كاربرى زراعى به مسكونى
 معضل شهرهاى كوچك

معاون وزير كشور مشكل زمين خوارى و تغيير كاربرى زراعى 
به مسكونى و صنعتى را از معضالت شهرهاى كوچك و 

روستا هاى اقمارى دانست و خواستار مقابله با آن شد. وى 
خاطر نشان كرد: وزارت كشور اليحه اصالح قوانين دست  و 
پا گير موجود در شهردارى و شوراها، نحوه درآمدزايى پايدار، 
كاهش  استخدامى،  و  ادارى  مقررات  و  شهرى  مديريت 
تصدى گرى دولت و انتقال قدرت اجرايى به شهردارى ها را 
به دولت ارائه كرده است كه اميد مى رود با تصويب و ابالغ 

آن در مديريت شهرى روان سازى ايجاد شود.

خراسان جنوبى با پيشنه 5 هزار ساله گردشگرى

اينكه  به  اشاره  با  نيز   بيرجند  شهردار  مديح،  عباسعلى 
وضعيت درآمدى استان و به ويژه شهردارى ها پايين است، 
گفت: صنعت استان فعال نيست، در بخش كشاورزى نيز به 
دليل خشكسالى هاى متعدد درآمد مردم كم است و موقعيت 
جغرافيايى و عدم دسترسى به راه هاى اصلى و مواصالتى در 
وضعيت مناسبى قرار ندارد. وى با بيان اينكه در حال حاضر 
در بخش خدماتى و به ويژه گردشگرى با وجود اينكه استان 
بالغ بر 5 هزار سال پيشينه دارد، درآمدى ندارد، افزود: در 
حالى كه استان از نظر درآمدى جزو استان هاى آخر كشور 

اما به لحاظ كمك در حوزه خيريه جزو استان هاى  است 
استان  در  اينكه مشكل  بيان  با  است. وى  نخست كشور 
تاكسى رانى  و  اتوبوس رانى  ناوگان  بودن  فرسوده  بحث 
است، تصريح كرد: هشت سال از آخرين واگذارى اتوبوس 

به استان مى گذرد.

خشكسالى و مهاجرت روستائيان 
به شهر ها دغدغه امروز مسئوالن استان

معاون امور عمرانى استاندار، با اشاره به اينكه 53 درصد 
تصريح  هستند،  شهرنشين  جنوبى  خراسان  جمعيت 
مهاجرت  و  استان  اين  در  ساله  چندين  خشكسالى  كرد: 
روستائيان به شهر ها به يك دغدغه براى مسئوالن تبديل 
شده است. نخعى نژاد با بيان اينكه خراسان جنوبى استانى 
منازل  مقاوم سازى  بحث  در  بايد  افزود:  است،  حادثه خيز 
مسكونى فرسوده و بناهايى در حال ساخت توجه ويژه اى 
از سوى شهردارى ها صورت گيرد و بايد در شهردارى ها 
راحت ترى  تسهيالت  از  مردم  كه  شود  فراهم  تمهيداتى 
و  ساخت  محدويت  اينكه  بيان  با  وى  شوند.  برخوردار 
است،  كرده  مواجه  مشكل  با  را  درآمد شهردارى ها  ساز، 
از مشكالت شهرهاى خراسان جنوبى  گفت: يكى ديگر 
پراكندگى جمعيت شهر ها است كه باعث شده تا حمل و 

نقل شهرى در استان با هزينه بااليى انجام شود.
حسينى، رئيس شوراى اسالمى بخش مركزى بيرجند، با 
بيان اينكه 713 روستاى استان داراى شبكه آبرسانى و در 
26 روستا در حال اجرا  و 435 روستا در استان به وسيله تانكر 
آبرسانى مى شود، تصريح كرد: اگر قهر 18 ساله طبيعت، 
خشكسالى و طوفان هايى كه مزيد بر علت شده و آبرسانى با 
تانكر به روستاها را با ديد رحمت بنگريم با اختصاص اعتبار 

اميدى در دل روستاييان استان ايجاد مى شود.

عوامل اجرايى يكى از بزرگترين 
هتل هاى مكه مكرمه از خراسان جنوبى 

به سرزمين وحى مشرف شدند

مكه  هاى  هتل  بزرگترين  از  يكى  اجرايى  عوامل 
به  رسانى  خدمت  براى  جنوبى  خراسان  از  مكرمه 
ضيوف الرحمن به سرزمين وحى اعزام شدند. مدير 
اين  بيان  با  مكرمه  مكه   2 نازره  يوسف  مجموعه 
استان شامل  اجرايى  عوامل  از  مطلب گفت: 18نفر 
مدير، معاون، خانه دار، پذيرايى، انباردار و آشپز براى 
خدمت رسانى به زائران حج تمتع  94 در هتل هاى 
انوار الزهرا مدينه منوره و يوسف نازره 2 مكه مكرمه 
مستقر شدند. وحيدنيا ادامه داد: عوامل اجرايى هتل 
انوار الزهرا در مدينه مستقر شده و عوامل هتل مكه 
پس از زيارت حرم شريف نبوى و احرام در مسجد 
شجره براى استقرار در هتل يوسف نازره 2 به مكه 
مكرمه مشرف مى شوند. وى افزود: در اين هتل 19 
عوامل  و  زائر  نفر  و 750  2هزار  استعداد  به  كاروان 
شامل مدير، پزشك، معاون، روحانى، دستيار، معين 
و معينه و مأمور پذيرايى از 8 استان و 17 شهرستان 
مستقر هستند. وحيدنيا اظهار كرد: كاروان مستقر در 
هتل انوارالزهرا مدينه منوره از استان هاى ( گيالن، 
 تهران، فارس، سمنان، قزوين، مركزى) و كاروان هاى

از  مكرمه  مكه   2 نازره  يوسف  مجموعه  در  مستقر 
قم، سمنان، مركزى،  آذربايجان غربى،  استان هاى 

گلستان، مازندران، البرز و تهران مى باشند.

بهره بردارى از معدن مرمريت برخان نهبندان 

فارس- معدن سنگ مرمريت برخان با سرمايه گذارى 
9 ميليارد ريالى بخش خصوصى در شهرستان نهبندان 
مورد بهره بردارى قرار گرفت. اين معدن با سرمايه گذارى 
100درصدى بخش خصوصى آماده بهره بردارى شده 
است و راه اندازى و بهره بردارى از اين معدن هزينه شدن 

مبلغى بالغ بر 9 ميليارد ريال را در بر داشته است.

بهره بردارى از 12 پروژه كشاورزى در بشرويه

گفت:  بشرويه  كشاورزى  جهاد  اداره  رئيس  فارس- 
در  پروژه  از 12  اين شهرستان  در  دولت  هفته  طى 
كانال كشى،  نظير  زمينه هايى  در  كشاورزى  بخش 
مى شود.  بهره بردارى  خاك  و  آب  و  لوله كشى 
مرغدارى  واحد  از  بهره بردارى  مراسم  در  سرچاهى 
اتوماتيك در بشرويه اظهار كرد: 10  تخمگذار تمام 
واحد مرغدارى در بشرويه فعال است. وى ادامه داد: 
از اين تعداد، هشت واحد در زمينه مرغ گوشتى و دو 
واحد نيز در زمينه مرغ تخمگذار فعاليت مى كند. وى 
و  به طور مستقيم  نفر  براى 48  تاكنون  يادآور شد: 
172 نفر نيز به صورت غيرمستقيم در بخش طيور در 

بشرويه ايجاد اشتغال شده است.

افتتاح 2 پروژه آسفالت راه روستايى ماژان

راه  معاون  حضور  با  دولت  هفته  از  روز  دومين  در 
دو  از  بهره بردارى  شهرسازى  و  راه  وزارت  روستايى 
طرح آسفالت راه روستايى بخش جلگه ماژان آغاز شد. 
اين دو طرح شامل آسفالت راه هاى روستايى همچ – 
سيدان و كفترميالن است كه در مجموع به طول 12,5 
كيلومتر و عرض هفت متر از نوع آسفالت سطحى اجرا 
شده است. براى بهره بردارى از اين دو راه روستايى در 
مجموع مبلغ 15 ميليارد ريال از محل اعتبارات وزارت 
راه و شهرسازى هزينه شده است و با بهره بردارى از 
اين دو پروژه 97 خانواز از ساكنان روستاهاى همچ، 
سيدان و كفترميالن بخش كم برخوردار جلگه ماژان 

از خدمات اين راه ها بهره مند مى شوند.

موفقيت امدادگران هالل احمر قاين 
در مسابقات امداد و نجات استانى

تسنيم- سرپرست جمعيت هالل احمر قاينات گفت: 
مرحله  در  شهرستان  اين  نجاتگران  و  امدادگران 
خوش  احمر  هالل  نجات  و  امداد  مسابقات  استانى 
برگزارى  با  اظهار كرد: همزمان  يوسفى  درخشيدند. 
برادران  و  خواهران  ويژه  نجات  و  امداد  مسابقات 
امدادگران و نجاتگران در استان، 8 تيم شامل 4 تيم 
تخصصى  رشته هاى  در  برادران  تيم   4 و  خواهران 
و  جستجو  تخصصى  و  آوار  در  نجات  و  جستجو 
نجات در جاده، تخصصى جستجو و نجات در ارتفاع، 
تخصصى سرپناه اضطرارى، اسكان موقت و اردوگاه 
به اين مسابقات اعزام شدند. وى بيان كرد: امدادگران 
جمعيت هالل احمر قاينات توانستند در 4 رشته مقام 
اول و در 2 رشته مقام سوم و 2 رشته هم مقام دوم را 
كسب كنند. به گفته وى در رشته هايى كه امدادگران 
براى  امسال  ماه  آبان  شدند،  اول  مقام  كسب  حائز 

شركت در مرحله كشورى به تهران اعزام مى شوند.

افتتاح 5 پروژه با اعتبار
404 ميليون تومان در فردوس

با  پروژه  پنج  تعداد  دولت،  هفته  از  روز  دومين  در 
فردوس  شهرستان  در  تومان  ميليون   404 اعتبار 
مركزى  بخشدار  ناصريان،  رسيد.  بهره بردارى  به 
فردوس در مراسم افتتاح ساختمان دهيارى روستاى 
ويژه  به  روستاها  آبادى  و  عمران  كرد:  اظهار  برون 
فردوس،  اصلى  جاده  حاشيه  در  كه  برون  روستاى 
مشهد و مسير عبور مسافر قرار دارد يكى از اولويت ها 

و مسايل مورد توجه بخشدارى است.

خراسان جنوبي نيازمند توجه ويژه اي
 در حوزه راه هاي ارتباطي است

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبي در ديدار معاون 
راه روستايي وزير راه و شهرسازي با بيان اين مطلب، 
گفت: در بودجه سنواتي سال 94 ظرفيت هاي بسيار 
خوبي براي وزارت راه و شهرسازي پيش بيني شده 
است كه انتظار مي رود مسئولين ذيربط سهم استان 
طور  به  اعتباري  منابع  اين  از  را  جنوبي  خراسان 
مشخص اعالم نمايند. خدمتگزار با بيان اينكه طول 
زياد راه هاي ارتباطي و نبود برخي زيرساخت هاي 
ارتباطي امدادرساني به حادثه ديدگان در جاده ها را 
با مشكل مواجه ساخته است، افزود: با پيگيري هايي 
بحث  مقرر شد  ارتباطات صورت گرفت  وزير  با  كه 
امكان ايجاد ارتباط در تمامي محورهاي مواصالتي 
استان مورد توجه ويژه قرار گيرد. معاون راه روستايي 
وزير راه و سهرسازي نيز در اين ديدار با بيان اينكه 
در حوزه راه هاي اصلي و فرعي در استان اقدامات 
انجام رسيده است  به  اخير  بسيار خوبي در دو سال 
از  ترانزيت كاال  بودن ونيز  به مرزي  با توجه  گفت: 
اين استان توجه به راه هاي مرزي در دستور كار اين 

معاونت قرار دارد.

سرمايه گذاري در استان
 بايد بر اساس اصل برد – برد باشد

با  ديدار  در  جنوبي  خراسان  استاندار  خبر-  گروه 
وابسته  شستا  شركت  توسعه  و  ريزي  برنامه  معاون 
به سازمان تأمين اجتماعي با بيان اين مطلب گفت: 
موضوع اتصال استان به خط ريلي راه آهن سراسري 
جدي  مطالبات  و  نيازها  از  استان  آب  تأمين  نيز  و 
استان است كه در زمينه تأمين آب استان هنوز طرح 
مشخص و اجرايي از طرف وزارت نيرو به استان ارائه 
نشده است. وي با بيان اينكه انجام سرمايه گذاري 
درخراسان جنوبي بايد بر اساس اصل برد- برد باشد 
جدول  يك  قالب  در  تواند  مي  شستا  شركت  گفت: 
مشخص، تعهدات و انتظارات خود را از دستگاه هاي 
اجرايي مشخص كرده و دقيقاً  اعالم كند كه در كدام 
يك از حوزه هاي مورد عالقه مي تواند در اين استان 
سرمايه گذاري كند. گفتنى است مهندس خدامرادي 
معاون برنامه ريزي و توسعه شركت شستا نيز بعد از 
و  مربوط  امور  انجام  درباره  استاندار  استماع سخنان 
پيگيري هاي موارد مورد لزوم براي سرمايه گذاري 

در استان قول مساعد داد.

بهره بردارى از 7 هزار و 567 طرح 
كشاورزى و  دامپرورى در استان

تدبير  دولت  خدمتگزارى  سال  دو  طى  خبر-  گروه 
و  دامدارى  و 567 طرح كشاورزى،  هزار   7 اميد،  و 
سنايع وابسته با استفاده از تسهيالت بانك كشاورزى 
رسيد.  بردارى  بهره  به  جنوبى  خراسان  استان  در 
بر  بالغ  ها  طرح  اين  نياز  مورد  گذارى  سرمايه  كل 
2 هزار و 332 ميليارد و 190 ميليون ريال بوده كه 
را  آن  ريال  ميليون   147 و  ميليارد   762 و  هزار   1
بانك كشاورزى تأمين كرده است. گفتنى است زمينه 
اشتغال 9 هزار و 44 نفر با راه اندازى اين طرح ها به 

طور مستقيم فراهم شده است.

كتاب «كاش تو را مى ديدم» در كتابخانه 
استاد سعيدى مورد بحث و بررسى قرارگرفت

گروه خبر- همزمان با ايام مبارك دهه كرامت و از 
سلسله جلسات حلقه هاى كتاب و انديشه كانون ادبى 
اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان بيرجند، كتاب 
«كاش تو را مى ديدم» در كتابخانه استاد سعيدى با 
حضور بيش از 40 نفر از اعضاى فعال كتابخانه مورد 
بحث و بررسى قرار گرفت. «كاش تو را مى ديدم»  
حضرت  زندگى  شرح  به  كه  است  داستانى  كتابى 
از  برخى  و  زندگى  روايت  و  پرداخته  (س)  معصومه 
اتفاقات دوران امامت حضرت امام موسى كاظم(ع) و 

امام رضا (ع) را بيان مى كند. 

انهدام باند سوداگران مرگ در «درميان»   
از  درميان  شهرستان  انتظامي  جانشين  خبر-  گروه 
انهدام باند قاچاقچيان مواد مخدر در اين شهرستان 
با  گذشته  روز  گفت:  رمضاني  سرهنگ  داد.  خبر 
فردي  كه  اين  بر  مبني  آمده  دست  به  اخبار  كسب 
با تشكيل باند، اقدام به تهيه و توزيع مواد مخدر در 
سطح شهرستان مي كند، بالفاصله بررسي موضوع 
به صورت ويژه در دستور كار مأموران انتظامي بخش 
كرد:  اظهار  وي  گرفت.  قرار  شهرستان  اين  گزيك 
باند  اعضاي  غافلگيرانه  عمليات  يك  طي  مأموران 
وى  كردند.  دستگير  را  مرگ  سوداگران  نفره  شش 
تصريح كرد: مأموران در بازرسي از منزل سوداگران 
و983گرم  كيلو  چهار  و  ترياك  گرم  كيلو   55 مرگ 

حشيش كشف كردند.

افتتاح 23 پروژه برق رسانى در نهبندان

افتتاح  از  نهبندان  برق  نيروى  توزيع  مدير  فارس- 
به  شهرستان  اين  در  برق رسانى  پروژه   23 تعداد 
در  خسروى نوغاب  داد.  خبر  دولت  هفته  مناسبت 
افتتاح طرح تأمين برق بخش توسعه روستاى  آيين 
چاهداشى اظهار كرد: اين پروژه با اعتبارى بالغ بر 142 
است.  شده  بهره بردارى  آماده  و  اجرا  تومان   ميليون 
پروژه  اين  آماده سازى  راستاى  در  داد:  ادامه  وى 
يك هزار و 320 متر شبكه فشار متوسط، 800 متر 
اجرا شده  شبكه فشار متوسط و يك دستگاه پست 
است. تعداد 65 خانوار از خانوارهاى روستاى چاهداشى 
مى شوند.  برخوردار  طرح  اين  اجراى  مزاياى  از 
محمود خسروى نوغاب گفت: طى هفته دولت تعداد 
مورد  نهبندان  شهرستان  در  برق رسانى  پروژه   23
بهره بردارى قرار مى گيرد. براى آماده سازى اين تعداد 
طرح اعتبارى بيش از 3 ميليارد و 500 ميليون ريال 
نهبندان  برق  نيروى  توزيع  مدير  است.  شده  هزينه 
خاطرنشان كرد: با اجرا و افتتاح 23 پروژه برق رسانى 
مزاياى  از  زيادى  خانوارهاى  نهبندان  شهرستان  در 

اين پروژه ها برخوردار مى شوند.

حاشيه نشينى، ناهنجارى هاى اجتماعى را  افزايش مى دهد

رحيم زاده- مسئوليت اصلى در اجراى امر به معروف و نهى از 
منكر مربوط به مردم است و در نظام و جامعه اسالمى اگر پايه 

امور بر اساس مردمى باشد موفقيت حتمى است.
دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر استان خراسان جنوبى 
فرهنگى  مباحث  اسالمى  نظام  در  گفت:  مطلب  اين  بيان  با 
به عنوان پايه هاى اصلى همه بخش ها بايد در نظر گرفته شود و 
چون هدف نظام اسالمى تكامل و تعالى انسان ها است بنابراين 
بايد همه شئونات ماهيت فرهنگى داشته باشند. سردار يعقوبعلى 
نظرى با يادآورى اينكه وظيفه مردم تذكر لسانى است و نبايد 
گروه  از  شوند  است)  حكومت  وظيفه  عملى(كه  مباحث  وارد 
هاى داوطلب براى پيشگامى در فراگيرى آموزش هاى الزم 

امر به معروف و نهى از منكر دعوت كرد و افزود: عالقه مندان 
به همكارى پس از آموزش در گروه هاى 10نفرى سازماندهى 
مى شوند و براى افرادى كه در دوره هاى آموزشى 6 ساعت 
اوليه شركت كرده باشند كارت شناسايى صادر خواهد شد. وى 
فرهنگ  ترويج  براى  جامعه  پذيرش  آستانه  افزايش  لزوم  بر 
امر به معروف و نهى از منكر تأكيد كرد و خواهان همكارى 
رسانه ها براى جهت دهى فضاى عمومى به سمت ستاد براى 

آموزش هاى امر به معروف و نهى از منكر شد. 
نظرى با اشاره به اينكه در صورت توجه به مباحث فرهنگى 
به صورت كاربردى مى توان بسيارى از چالش ها را رفع كرد، 
افزود: فريضه امر به معروف و نهى از منكر كمتر مورد توجه 

قرار دارد  در حالى كه توجه به اين فريضه نه تنها براى حركت 
فردى و اجتماعى مؤثر است بلكه مى تواند انسان و جامعه را 
از انحراف باز دارد. وى دايره امر به معروف و نهى از منكر را 
شامل امور سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و ناهنجارى 
از منكر  هاى مختلف دانست و گفت: امر به معروف و نهى 
صرفًا در مورد عفاف و حجاب نيست بلكه دايره وسيعى دارد. 
وى افزود: قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر 
در يك دايره جامع و كامل ديده شده و مطابق اين قانون اگر 
كسى بخواهد در مقابل قانون مقاومت كند براى او قانونگذار 
بايد حدود و  آمران هم  تنبيهى ديده است و  جريمه و موارد 

مقررات قانون را رعايت كنند.

مسئوليت اصلى در اجراى امر به معروف و نهى از منكر مربوط به مردم است 

گروه خبر- هوشنگ خندان دل معاون عمران و توسعه امور 
شهرى و روستايى وزارت كشور، مغانلو مديركل دفتر فنى و 
برنامه ريزى عمرانى وزارت كشور، استاندار خراسان جنوبى، 
معاونين استاندار، مديركل ميراث فرهنگى استان و جمعى از 
مسئولين استانى از بافت تاريخى شهر بيرجند بازديد كردند. 
معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستايى وزارت كشور، 
از پروژه ساماندهى و كف سازى گذر تاريخى بهارستان تا 
براى  نيز ديدن كرد و گفت: بحث هاى جدى  چهاردرخت 
قرار گرفته  بررسى  آبادانى شرق كشور در دست  و  توسعه 

است. خندان دل افزود:  توجه به موضوع گردشگرى مسئله اى 
است كه در وضع كم آبى كشور و استان خراسان جنوبى بهتر 
و سريع تر مى تواند ايجاد شغل و ثروت كند. وى بيان كرد: 
فضاى فرهنگى و روابط اجتماعى خاص غناى اين منطقه 

است و بايد از آنچه داريم به نحو احسن استفاده كنيم.
الزم بذكر است رمضانى مديركل ميراث فرهنگى استان 
نيز در اين بازديد توضيحاتى در مورد پروژه ساماندهى گذر 
و  بيرجند  قديم  بافت  تاريخچه  و  چهاردرخت  بهارستان– 

بناهاى تاريخى ارائه داد.

بازديد معاون وزير كشور از بافت تاريخى بيرجند

گاز  ملي  شركت  تأسيس  سالگرد  پنجاهمين  در 
بخش  روستاي  شش  به  گازرساني  پروژه  ايران، 
رسيد.  برداري  بهره  به  بيرجند  شهرستان  مركزي 
استاندار  حضور  با  كه  مراسمي  در  و  ديروز  صبح 
تني  و  گاز  شركت  مديرعامل  جنوبي،  خراسان 
محل  در  شهرستاني  و  استاني  مسئوالن  از  چند 
پروژه  شد،  برگزار  نصرآباد  روستاي  جامع  مسجد 

گازرساني به روستاهاي خراشاد، نوفرست، نصرآباد، 
بيجار، چاج و بهناباد از توابع شهرستان بيرجند به 
گاز  شركت  مديرعامل  دشتي  رسيد.  برداري  بهره 
استان در اين مراسم خالصه اي از آخرين وضعيت 
وى  كرد.  ارائه  را  بيرجند  شهرستان  به  گازرساني 
افزود: اين پروژه با هزينه 28 ميليارد ريال به بهره 
بردارى رسيد كه با اجراى آن 646 خانوار از نعمت 

گاز بهره مند مى شوند.  در انتهاي اين مراسم نيز 
مشعل گاز در محل مسجد جامع روستاي نصرآباد و 

منزل پدر شهيد حسن نصرآبادي روشن شد.
در همين مراسم آغاز عمليات اجرايي شبكه گاز به 
اميرآباد،   ، آباد  منظريه، حسين  رقويي،  روستاهاي 
بخش  توابع  از  چهكندوك  زيني،  فوداج،  مزگ، 

مركزي شهرستان بيرجند نيز اعالم شد.

شش روستاي شهرستان بيرجند از نعمت گاز برخوردار شدند

خراسان  خورشيد  سرزمين  جوانان  جمعيت  مديرعامل 
جنوبى از استقبال 30 هزار نفرى مردم اين استان از خدام 

بارگاه رضوى در دهه كرامت سال جارى خبر داد.
به گزارش مهر، حامد عرب زاده ظهر در ديدار استاندار با 
خادمين حرم مطهر امام رضا (ع) گفت: اين استقبال يك 
ركورد بزرگ فرهنگى در خراسان جنوبى است و هرساله 
فرهنگى  برنامه هاى  در  مردمى  حضور  افزايش  شاهد 
رضا  امام  مطهر  حرم  خادمين  داد:  ادامه  وى  هستيم. 
(ع) هرساله به31 استان، 256 شهر و 41 كشور جهان 
حرم  عطر  به  آغشته  را  كشور  فضاى  و  مى روند  اسالم 

مطهر رضوى مى كنند.
عرب زاده با اشاره با حضور هرساله اين خادمين در خراسان 
آبروى استان هستند و به  اين خامان  بيان كرد:  جنوبى، 

وجود آنها در تك تك شهرستان ها افتخار مى كنيم.

خراسان  خورشيد  سرزمين  جوانان  جمعيت  مديرعامل 
دستگاه ها  برخى  بى شائبه  همكارى  به  اشاره  با  جنوبى 

كرد:  تصريح  استان،  در  خادمين  حضور  برنامه هاى  در 
اين  با  همكارى  از  مركزى  دستگاه هاى  برخى  متأسفانه 

جمعيت در اجراى برنامه ها امتناع كردند.

 خادمين فضاى معنوى فراهم كنند
 تا مهر به امام رضا (ع) ابزارى نشود

استاندار نيز در اين ديدار اظهار كرد: خادمين حرم مطهر 
رضوى با حضور خود در اين استان و ساير استان ها فضاى 
مورد  (ع)  رضا  امام  به  مردم  مهر  تا  كنند  فراهم  معنوى 

استفاده ابزارى قرار نگيرد.
گره  رئوف  امام  اين  به  توسل  افزود:  ادامه  در  خدمتگزار 
گشاى مشكالت در همه اقشار مردم با دين و مذهب هاى 
گوناگون است. وى با تأكيد براينكه مردم بايد قدر عنايات 
اين امام غريب را بدانند، اظهار كرد: خادمان حرم مطهر 
در  كه  باشند  الهى  لطف  اين  قدردان  بايد  (ع)  رضا  امام 

خدمت اين امام بزرگوار هستند.

استقبال 30 هزار نفرى مردم از خدام بارگاه رضوى در استان
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امام رضا (ع) : آدمي  نمي تواند از گردابهاي  گرفتاري  با پيمان شكني  رهايي  يابد 
و از چنگال  عقوبت  رهايي  ندارد كسي  كه  با حيله  به  ستمگري  مي پردازد.

(بحار االنوار ، ج  ٧٨ ، ص  ٣٤٩)
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حضور خدام رضوى در مركز توانبخشى حضرت على اكبر (ع) و خانه سالمندان بيرجند   عكس : عبدىعكس روز 

واكنش كربى به اظهارات تسليحاتى روحانى

 جان كربى، سخنگوى وزارت خارجه آمريكا در پاسخ 
به پرسشى مبنى بر اين كه رئيس جمهور روحانى گفته 
است ايران از هر كشورى كه بخواهد سالح تهيه مى 
كند آيا به نظر شما اين سخنان با تحريم هاى تسليحاتى 
كه در برجام از آن سخن گفته شده همخوانى دارد، 
گفت: « به شخصه اين سخنان را نديده ام اما به هر 
حال چنين اظهاراتى يادآور تهديدهاى بالقوه ايران براى 
منطقه و يادآور نقش ايران در بى ثبات سازى و حمايت 
آمريكا  كه  است  علت  همين  به  است.  تروريسم  از 
هايى  تحريم  و  داشت  برنخواهد  ها  فعاليت  از   چشم 
را كه به اين بخش مربوط مى شود حفظ خواهد كرد و 
 نيز به همين علت است كه آمريكا حضور نظامى اش 
را در منطقه تقويت مى كند و باالخره اينكه به همين 
علت رئيس جمهور اوباما و وزير امور خارجه بر عزم 
جدى آمريكا براى تقويت قواى نظامى متحدان ما در 

منطقه خليج (فارس) تاكيد دارند.
 

آمانو: براى نظارت بر ايران پول بدهيد

روز  اتمى  انرژى  المللى  بين  آژانس  داد،  رويترز خبر 
برنامه  بر  نظارت  براى  كه  كرد  اعالم  شنبه   سه 
هسته اى ايران به بودجه بيشترى نياز دارد. در همين 
المللى  بين  آژانس  مديركل  آمانو»  «يوكيا  راستا، 
را  ايران  برنامه  براى  نياز  مورد  بودجه  اتمى  انرژى 
از كشورهاى  و  كرده  برآورد  يورو  هزار   800 ماهانه 
عضو خواست تا در تامين آن مشاركت داشته باشند.

ظريف: رفتار آمريكايى ها شرط ورود 
به گفتگو پيرامون موضوعات ديگر  

آمريكا  با  مذاكره مان  موارد  تاكنون   : گفت  ظريف 
قرار  و  است  بوده  هسته اى  موضوع  به  معطوف 
نيست موضوع ديگرى را در دستور كار داشته باشيم 
كه  طور  همان  و  نيست  ما  قرمز  خط  امر  اين  البته 
نحوه  و  آن ها  رفتار  فرموده اند  رهبرى  معظم  مقام 
تصميم  بعد  و  مى كنيم  رصد  را  تعهدات شان  اجراى 
گفت وگو  ديگر  موضوعات  در  آيا  كه  مى گيريم 
فرا  آن  زمان  اگر  و  خير  يا  است  كشور  مصلحت  به 
گرفت. خواهند  تصميم  كشور  عالى  مسئولين   برسد، 

الريجانى خطاب به فيليپ هاموند : 
در كار ايران دخالت نكنيد

در ديدار على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى 
با فيليپ هاموند توضيحات وزير خارجه انگليس درباره 
تغيير رويكرد دولت انگليس در تالش براى گشودن 
افق جديدى در روابط خود با جمهورى اسالمى ايران 
را مثبت ارزيابى و ابراز اميدوارى كرد، رويكرد جديد 
بريتانيا بر پايه اقدام و منافع متقابل در جهت زدوده 
شدن ذهنيت منفى مردم ايران نسبت به سياستهاى 
راستا  همين  در  وى  يابد.  تحقق  كشور  اين  گذشته 
گفت:  رفتار دولت انگليس در زمينه دخالت هاى گاه و 
بيگاه در امور داخلى ايران در گذشته بايد تغيير جهت 
پيدا كند و مردم ايران نبايد احساس كنند كه رويكرد 

بريتانيا نسبت به آن ها غير دوستانه و مبهم است.

 تذكر نمايندگان به روحانى درباره 
وظايف شوراى نگهبان 

نماينده مردم تهران در جلسه علنى روز  فاطمه رهبر 
گذشته مجلس در تذكر كتبى نمايندگان به مسئوالن 
به رئيس جمهور درباره اظهارات وى در خصوص وظايف 
شوراى نگهبان با توجه به سوگند ياد شده از سوى رئيس 

جمهور و خالف قانون بودن اين اظهارات تذكر داد.

علوى : عناصرفتنه ردصالحيت مى شوند

وزير اطالعات در پاسخ به اين سوال كه نگاه وزارت 
اطالعات نسبت به مسئله فتنه 88 و فتنه گران چيست، 
گفت: فردى كه توسط شوراى نگهبان براى شركت در 
انتخابات تأييد صالحيت شده فعاليت مى كند و تبليغ 
كرده ، صرف حضور باعث نمى شود آن فرد را عضوى از 
فتنه بدانيم يا افرادى مرتكب مسير خطايى شدند و بعد 
از انتخابات و قبل از بيانات رهبرى اين امر قابل بررسى 
است اما كسانى هستندكه آرامش جامعه و مشروعيت 
نظام را زير سؤال بردند و واقعاً آسيب رساندند كه در 
وزارت  دست  باشند  داشته  انتظار  نبايد  موضوع  اين 

اطالعات باز باشد كه آنان را تأييد صالحيت كند.

وزير كشور: دخالت دستگاه هاى نظامى 
در انتخابات به صالح نيست   

رحمانى فضلى گفت: دخالت دستگاه هاى نظامى در 
به  نه  بينى شده و  قانون پيش  نه در  انتخابات  حوزه 
صالح خواهد بود، اما اظهار نظر افراد دلسوز پيرامون 
شركت مردم در انتخابات الزم است. وزير كشور گفت: 
مواضع رئيس جمهور مبتنى بر قانون است و در روند 
منطقى انتخابات همه بايد حاكميت قانون را بپذيريم. 

دبيركل حزب مؤتلفه : خطاى احمدى نژاد 
 را به پاى اصولگرايان نوشتند

دبيركل حزب مؤتلفه اسالمى گفت: در دوره گذشته 
پاى  به  احمدى نژاد  آقاى  اشتباه  كارهاى  همه 
اصولگرايان مى نوشتند. حبيبى عنوان كرد: اين يك 
نوع ظلم و بى انصافى است، خود احمدى نژاد در دور 
دوم چه حسن نيتى نسبت به ما داشت؛ با وجود اينكه 
در  اگر  كه  معتقديم  بوديم  خورده  را  ضرباتى  چنين 
از  واحد  نامزدى  با  جمهورى  رياست  يازدهم  دوره 
اصولگرايان وارد مى شديم، قطعًا برنده ميدان بوديم.

 امام زمان گردن خيلى از اين علما را بزند 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به دسيسه  هاى 
ايران  در  روحانيت  نقش  كردن  كم  براى  اخير  دهه 
سابق  فرمانده  روزها  اين  آنچه  گفت:  و  كرد  اشاره 
نيروى انتظامى افشا كرد، بخشى از همان توطئه بود.  
وى افزود: يك بار كه نارضايتى علما از حضور زنان 
در ورزشگاه ها در برخى رسانه  ها پخش شده بود، از 
(عج)  زمان  امام  بايد  مى  گفتند  طيف  اين  نزديكان 

بيايد تا گردن خيلى از اين علما را بزند. 

ناطق : اتوبوسي بيرون مي كنيم ميني بوسي مي آوريم   

سياسى  بازى  قاعده  رعايت نكردن  به  پنجم  مجلس  رئيس   
اشاره كرد و گفت: مسئله، ندانستن قاعده بازى است. ما هم 
حزب را نداريم و هم قاعده بازى را بلد نيستيم. ناطق نورى 
افزود : اتوبوسى بيرون مى كنيم مينى بوسى مى آوريم. اين چپ 
مى رود و راست را مى زند راست مى آيد و چپ را مى زند؛ فرق 
هم نمى كند هم اصالحات اين گونه عمل كرد هم غير اصالحات. هر دو جناح اين گونه 

عمل كردند كه از نظر من هر دو جناح محكوم هستند و به كشور خسارت زدند.

ابتداى كار دولت، خزانه خالى نبود؛ منفى بود  
 

خزانه  گفتيم  دولت  كار  ابتداى  وقتى  گفت:  اطالعات  وزير 
به  چرا  كه  گرفتند  خرده  ما  به  گرفته ايم،  تحويل  خالى  را 
اين شرايط  اين بود كه دانستن  اما نظر ما  مردم مى گوييد، 
خواست مردم از دولت را كنترل مى كند. بعد از دو سال عرض 
بود.  هم  منفى  بلكه  بود،  خالى  تنها  نه  خزانه  كه  مى كنم 
علوى، تصريح كرد: وقتى دولت در چنين شرايطى بر سر كار مى آيد انتظار دارد تا 

همه دست به دست هم دهند و به آن كمك كنند.

رئيس جمهور: حقوق مردم ايران را در تمام  زمينه هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى محقق خواهيم كرد

 هيچ كس نبايد از توصيه عمل به قانون دلخور شود
تأكيد  با  روز سه شنبه  رئيس  جمهورى   
توسعه  به  رسيدن  براى  دولت  اينكه  بر 
تالش  تمام  كشور  جانبه  همه  و  متوازن 
بكار مى گيرد، گفت: زنجيره هاى  را  خود 
تحريم به زودى خواهد گسست و به اين 
پيشرفت  سمت  به  كشور  حركت  ترتيب 

واقعى و پايدار شتابان تر خواهد شد.  

لغو قطعنامه هاى غلط، دستاورد 
بزرگ دولت يازدهم 

غنى سازى  حق  تثبيت  از  روحانى  حسن 
و ضد  ظالمانه  غلط،  قطعنامه هاى  لغو  و 
دستاوردهاى  عنوان  به  بشرى  حقوق 
گفت:  و  كرد  ياد  يازدهم  دولت  بزرگ 
مردم،  ايستادگى  ثمره  بزرگ  افتخار  اين 
هدايت هاى مقام معظم رهبرى و ايثار و 
فداكارى همه دست اندركاران و بويژه تيم 

مذاكره كننده هسته اى است. 
 روحانى با بيان اينكه دولت مسير توسعه 
برد،  خواهد  پيش  به  قوت  با  را  كشور 
در  تنها  نه  را  ايران  مردم  حقوق  افزود: 
عرصه هسته اى بلكه در تمام  زمينه هاى 
محقق  اجتماعى  و  سياسى  اقتصادى، 

خواهيم كرد. 
زمينه  در  دولت  اين  كرد:  اظهار  وى 
بار  كاهش  و  بهداشت  و   سالمت 

كرده  تالش  مردم  درمانى  هاى  هزينه 
و  درمان  درصدى   37 حدودا  هزينه  و 
سالمت را كه بر عهده مردم بود، به طور 
متوسط به زير 5 درصد كاهش داده است.  
روحانى با بيان اينكه امروز بعد از 2 سال 
به كشاورزان  از گذشته  بيش  توانيم  مى 

خودمان افتخار كنيم، تصريح كرد: امسال 
ايرانى  از كشاورزان  محصول گندمى كه 
تن  ميليون  هشت  مرز  به  ايم  خريده 
رسيده است. اين به معناى آن است كه 
امسال نيازمندى ما براى خريد گندم يك 
ميليون تن خواهد بود كه نشانه رشد توليد 
محصول استراتژيك گندم در كشور است.  

رئيس شوراى اقتصاد در بخش ديگرى از 
سخنان خود به تالش هاى دولت براى از 
بين بردن ركود در اقتصاد كشور و كاستن 
از نرخ تورم اشاره و اظهار كرد: تازه ترين 
آمارها نشان مى دهد كه تورم 12 ماهه از 
14 درصد نيز پايين تر آمده و به رقم 13,8 

درصد رسيده است. 
تمام  در  اينكه  بر  تاكيد  با  روحانى    
در  اجتماعى  و  اقتصادى  هاى  بخش 
اى  مالحظه  قابل  رشد  گذشته  سال   دو 
وجود  با  ساخت:  خاطرنشان  ايم،  داشته 
توطئه ها براى كاهش قيمت نفت و در 
سالهاى  در  كه  نفت  قيمت  كه  شرايطى 

گذشته 140 دالر در هر بشكه بود، امروز 
به 40 دالر رسيده است، دولت به تعهدات 
توسعه  راه  و  بوده  متعهد  مردم  به  خود 
را  برده و حقوق مردم  به پيش  را  كشور 
نه تنها در زمينه هسته اى، بلكه در همه 

زمينه ها محقق خواهد كرد. 

نيازمند وحدت هستيم

نيازمند  امروز  اينكه  بيان  با  روحانى   
وحدت و اتحاد هستيم و هيچ كس نبايد 
عمل  قانون  به  همه  كه  توصيه  اين  از 
فرد  كرد: هيچ  اظهار  دلخور شود،  كنيم، 
و نهادى در كشور باالتر از قانون نيست. 
افتخار ماست كه به قانون متعهد باشيم و 
طبق آن خودمان را براى انتخابات پايان 

سال آماده كنيم. 
 

به قانون متعهد باشيم

رئيس جمهورى خاطر نشان كرد: افتخار 
متعهد  قانون  به  كه  است  اين  ما  همه 
جمله  از  كشور  نهادهاى  همه  و  باشيم 
شوراى  مجلس  نگهبان،  شوراى  دولت، 
مسلح  نيروهاى  و  قضائيه  قوه  اسالمى، 
شاهد  تا  داده  هم  دست  به  دست  بايد 

انتخابات پرشكوه در كشورمان باشيم.

ويژه كاركنان دولت و فرهنگيان محترم  25 درصد نقد 
مابقى طى سه فقره چك بدون كارمزد و افزايش قيمت

بيرجند: شعبه يك - بيست مترى اول مدرس شرقى 
پالك 16  تلفن: 32234286

09357787955   مديريت: سلطانى
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